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Kebijakan dividen merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. 

Kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan yang 

berbeda yaitu pihak pertama, para pemegang saham dan pihak kedua, manajemen 

perusahaan itu sendiri. Manajemen perusahaan memiliki dua alternatif perlakuan 

terhadap laba bersih setelah pajak. Dua alternatif tersebut yaitu membagikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau diinvestasikan kembali ke 

perusahaan sebagai laba ditahan. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh harga 

saham perusahaan tersebut di pasar modal, apabila harga saham suatu perusahaan 

di pasar modal dalam keadaan stabil dan terus mengalami kenaikan dalam jangka 

panjang dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan 

terus-menerus. Harga saham yang tinggi diikuti dengan nilai perusahaan yang 

tinggi, semakin tinggi nilai perusahaan dapat mengindikasikan kesejahteraan para 

pemegang saham. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan pada PT. Kawasan Industri Medan (Persero)?. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada PT. Kawasan Industri Medan 

(Persero).  

Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linear sedehana, uji determinasi 

dan uji t, dengan bantuan alat uji SPSS versi 20.00. Berdasarkan hasil penelitian 

terjawab rumusan masalah yaitu ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan di PT. Kawasan Industri Medan (Persero), hal ini diketahui dari 

perhitungan uji hipotesis (Uji t) dimana nilai thitung variabel Dividend Payout Ratio 

sebesar 4,544, dengan nilai ttabel  sebesar 2,35338 sehingga perbandingan nilai thit-

ung 4,544 > ttabel 2,35338 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya bahwa 

variabel Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap Price to Book Value. Selain 

itu perhitungan dengan Uji Determinasi melalui tabel Model Summary dimana 

Dividend Payout Ratio dipengaruhi oleh Price to Book Value sebesar 0,814 (81,4 

%) sedangkan 18,6 % lagi dipengaruhi oleh variabel yang lain, yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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