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Menurut pandangan manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan kesejahteraan shareholder (pemegang saham) baik dengan membagikan 

dividen atau meningkatkan harga saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran 

dividen antara lain: likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk melunasi hutang, tingkat 

ekspansi yang direncanakan dan tingkat pengawasan. Kepengawasan dalam perusahaan 

yang go public dapat dilihat dari kepemilikan perusahaan. Semakin banyak pemilik dari 

perusahaan maka semakin banyak dividen yang akan dibayarkan. Dalam penelitian ini 

variabel kepemilikan dibagi dalam empat kelompok yaitu kepemilikan Keluarga, 

kepemilikan Institusi, kepemilikan Dalam dan kepemilikan Menyebar. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Keluarga, kepemilikan Institusi, 

kepemilikan Dalam dan kepemilikan Menyebar terhadap pembayaran dividen. 

Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang listing di BEI, kemudian diambil 

sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu perusahaan yang 

membagikan dividen selama tahun 2009-2010 sebanyak 31 perusahaan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi data sekunder. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Agar dihasilkan data yang valid dan tidak 

bias maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Normalitas, uji multikolinearitas, 

uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Penelitian ini menguji pengaruh secara parsial 

menggunakan uji t. Koefisien korelasi untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat 

dan variabel bebas. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat digunakan koefisien beta standard.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak dimiliki oleh 

semua perusahaan, kepemilikan institusi dimiliki semua perusahaan tapi tidak setiap tahun 

ada, kepemilikan dalam ± hanya 30% perusahaan yang memilikinya, dan kepemilikan 

menyebar dimiliki 100% perusahaan sampel. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap pembayaran dividen, kepemilikan institusi berpengaruh secara 

signifikan terhadap pembayaran dividen, kepemilikan dalam tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pembayaran dividen dan kepemilikan menyebar  berpengaruh secara 

signifikan terhadap pembayaran dividen. 

 


