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ABSTRAK 

Tiominar Santa Maria, 2011; Pengaruh Deviden, Resiko, Profitabilitas, dan 
Ukuran Perusahaan terhadap Set Kesempatan Investasi pada Perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2003-2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh Kebijakan 
Deviden, Resiko, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Set Kesempatan 
Investasi pada Perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan 
purposive sampling sebagai teknik pengumpulan data. Jumlah sampel yang 
terkumpul sebanyak 6 perusahaan manufaktur selama tujuh tahun terakhir. Setelah 
melalui proses pengolahan data sampel penelitian yang diperoleh sebanyak 40 
data perusahaan. Data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial deviden berpengaruh 
terhadap set kesempatan investasi dengan nilai thitung sebesar  -3,533  < ttabel 2,021 
dengan signifikansi 0,001 < 0,05,  resiko tidak berpengaruh terhadap set 
kesempatan investasi dengan nilai thitung sebesar  -0,833  < ttabel 2,021 dengan 
signifikansi 0,410 > 0,05, profitabilitas berpengaruh terhadap set kesempatan 
investasi dengan nilai thitung sebesar 8, 257 > ttabel 2,021 dengan signifikansi 0,000 
< 0,05. Dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap set kesempatan 
investasi dengan nilai thitung sebesar  -2,173  < ttabel 2,021 dengan signifikansi 
0,037 < 0,05. Sedangkan secara simultan kebijakan deviden, resiko, profitabilitas, 
dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap set kesempatan investasi dengan 
Fhitung 20,040 > Ftabel yaitu 2,67 dengan nilai dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Dalam penelitian ini, disimpukan bahwa profitabilitas tetap menjadi variabel 
yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan peluang tumbuhnya suatu 
perusahaan. Selain deviden dan ukuran perusahaan yang juga menunjukan 
pengaruhnya terhadap set kesempatan investasi. 

Kata Kunci : Deviden, Resiko, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Set 
Kesempatan Investasi 
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ABSTRACT 

 
              Tiominar Santa Maria, 2011; Effect of Dividends, Risk, Profitability, and the 
size of the Company to the Investment Opportunity Set on a company listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2003-2009.  

 
              The aim of the research is to gather empiric evidence of the influence of 
Dividend Policy, Risk, Profitability and Size of Firm's Investment Opportunity Set on 
a company listed on the Stock Exchange. This study used purposive sampling as a 
data collection techniques. The number of samples collected as many as six industrial 
companies during the past seven years. After going through the process of data 
processing of research samples obtained by 40 corporate data. Data processed using 
SPSS version 16.  

 
The results showed that the partial dividend affect the investment opportunity set with 
a value of -3.533 thitung <TTable 0.001 2.021 with a significance <0.05, the risk 
does not affect the set of investment opportunities with thitung value of -0.833 <2.021 
with a significance TTable 0.410> 0 , 05, affect the profitability of the investment 
opportunity set with thitung value of 8, 257> TTable 0.000 2.021 with a significance 
<0.05. And the size of the company which affects the investment opportunity set with 
a value of -2.173 thitung <TTable 0.037 2.021 with a significance <0.05. While 
simultaneously dividend policy, risk, profitability, and company size affect the set of 
investment opportunities with Fhitung 20.040> Ftabel is 2.67 with a value of 0.000 
with a significance <0.05.  

 
Base on the result, we can postulate that profitability remains a variable that can be 
used as amaterial consideration a company’s growth opportunities. In addition to the 
dividend and the size of company also showed its effect on the investment opportunity 
set.  

 
Keywords: Dividends, Risk, Profitability, Company Size, and the Investment 
Opportunity Set 
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