
15 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Dividen   

2.1.1 Pengertian Dividen 

Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak 

dikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang ditahan sebagai 

cadangan perusahaan. Menurut Hanafi (2004) dividen merupakan 

kompensasi yang diterima oleh pemegang saham, disamping capital gain. 

Sedangkan Suharli (2007) mengartikan dividen sebagai pembagian laba 

kepada para pemegang saham perusahaan sebanding dengan jumlah saham 

yang dipegang oleh masing-masing pemilik. Dividen ini untuk dibagikan 

kepada para pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan. 

Menurut Sundjaja dan Barlin (2010 : 379) laba ditahan merupakan 

pendapatan yang tidak dibagikan sebagai dividen karena merupakan bentuk 

pembiayaan intern. Pembagian  dividen  yang  dilakukan  akan  mengurangi  

laba ditahan perusahaan, sehingga pembagian dividen harus tepat agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian. Jika perusahaan memutuskan 

membagi laba atau keuntungan dalam dividen, maka investor membagi 

sesuai dengan hak porsi saham yang di tanamkan. Dividen yang dibagikan 

ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jenis  

pembayarannya ditentukan  oleh kesepakatan  bersama anggota rapat. 
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2.1.2 Jenis-jenis Dividen  

Menurut Sundjaja dan Barlin (2010:379) terdapat 4 jenis dividen, 

yaitu:  

1. Dividen tunai (cash dividend)  

Dividen tunai ini dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. 

Adapun pengertian dividen tunai adalah sumber dari arus kas untuk 

pemegang saham yang memberikan informasi tentang kinerja 

perusahaan saat ini dan akan datang.  

2. Dividen saham (stock dividend) 

Dividen saham adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham. 

Seringkali dividen saham ini digunakan sebagai pengganti dari dividen 

tunai. Brigham dan Houston (2006 : 95) menyatakan bahwa dividen 

saham serupa dengan pemecahan dalam hal kesamaan “membagi ekuitas 

menjadi bagian yang lebih kecil” tanpa mempengaruhi posisi 

fundamental dari pemegang saham. Dengan kata lain, stock dividend 

atau dividen saham tidak lebih dari penyusunan kembali modal 

perusahaan (rekapitalisasi perusahaan), sedangkan proporsi kepemilikan 

tidak berubah.  

3. Dividen aktiva selain kas (Property dividend)  

Dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, 

misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga.  
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4. Dividen likuidasi (Liquiditing dividend)  

Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat 

dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai 

realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. 

2.1.3 Prosedur Pembayaran Dividen  

Menurut Sundjaja dan Barlin (2010:382) dalam pembayaran dividen 

terdapat beberapa tahapan atau prosedur yaitu: 

1. Tanggal pengumuman (date of declaration)  

Tanggal pengumuman adalah tanggal pada saat direksi perusahaan secara 

formal mengeluarkan pernyataan berisi pengumuman pembayaran 

dividen. 

2. Cum-dividend date  

Cum-dividend date merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham 

yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen.  

3. Tanggal pencatatan pemegang saham (date of record)  

Date of record adalah tanggal dimana pemiik saham ditentukan, sehingga 

dapat diketahui kepada siapa dividen dibagikan. Pemegang saham yang 

mencatatkan dirinya pada tanggal ini adalah pemegang saham yang 

memperoleh dividen pada tanggal pembayaran.  

4. Tanggal pemisahan dividen (ex-dividend date)  

Sebelum tanggal pencatatan, perusahaan sudah harus diberitahukan 

apabila terjadi transaksi jual beli atas saham tersebut. Oleh sebab itu, 

pada bursa internasional disepakati adanya exdividend date yaitu 3 hari    
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sebelum tanggal pencatatan (date of record). Setelah  pencatatan, saham 

tersebut tidak lagi memliki hak atas dividen pada tanggal pembayaran.  

5. Tanggal pembayaran (date of payment)  

Pada tanggal ini, dividen dibayarkan kepada para pemegang saham. 

Setelah memegang dividen, kas di debet dan piutang dieliminasi. 

Pembayaran dividen akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan. 

2.2 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau 

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembayaran investasi di masa 

datang (Sartono, 2010). Sedangkan Sukirni (2012) menyatakan kebijakan 

dividen adalah kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham 

sebagai deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan ini 

akan melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda yaitu pihak 

pertama, para pemegang saham dan pihak kedua, manajemen perusahaan itu 

sendiri. 

Kebijakan dividen mempunyai pengaruh bagi pemegang saham dan 

perusahaan yang membayar dividen. Para pemegang saham umumnya 

menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil karena hal tersebut 

mengurangi ketidakpastian akan hasil yang diharapkan dari investasi yang 

mereka lakukan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham terhadap perusahaan sehingga nilai saham juga dapat meningkat.      
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Kebijakan dividen harus diformulasikan untuk dua dasar tujuan dengan 

memperhatikan maksimalisasi kekayaan dari pemilik perusahaan dan 

pembiayaan yang cukup. Kedua tujuan tersebut saling berhubungan dan 

harus memenuhi berbagai faktor hukum, perjanjian, internal, pertumbuhan, 

hubungan dengan pemilik, hubungan dengan pasar yang membatasi 

alternatif kebijakan (Sundjaja dan Barlin, 2010:388). 

Kebijakan dividen tergambar pada dividend payout ratio nya yaitu 

presentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Laba ditahan 

(retained earnings) merupakan salah satu dari sumber dana yang paling 

penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Jika suatu perusahaan 

menjalankan kebijakan untuk membagi dividen tunai maka semakin sedikit 

dana yang digunakan untuk melakukan investasi. Hal tersebut meng 

akibatkan tingkat pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang 

menjadi rendah dan berdampak pada harga saham untuk menghindari hal 

tersebut maka perusahaan perlu menetapkan kebijakan dividen yang optimal 

yaitu dengan menciptakan keseimbangan diantara dividen pada saat ini dan 

pertumbuhan dimasa yang akan datang sehingga memaksimumkan harga 

saham. 

2.2.1 Teori Kebijakan Dividen  

1. Dividend Irrelevance Theory 

Teori ini dikembangan oleh Merton Miller dan Fanco Modigliani 

dikenal dengan  teori   MM.   Brigham   dan   Houston   (2006) 

menyatakan bahwa Kebijakan dividen sebuah perusahaan tidak   
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memiliki pengaruh pada baik nilai maupun biaya modalnya. Jika 

kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh yang signifikan, maka 

kebijakan tersebut akan irrelevan.Teori ini menggunakan asumsi 

sebagai berikut : 

a. Tidak ada pajak pendapatan. 

b. Tidak ada biaya transaksi. 

c. Leverage keuangan tidak mempengaruhi biaya modal. 

d. Investor dan manajer memiliki informasi yang sama tentang prospek 

masa depan perusahaan. 

e. Distribusi pendapatan untuk dividen dan laba ditahan tidak 

mempengaruhi biaya ekuitas perusahaan. 

f. Kebijakan penganggaran modal perusahaan adalah independen dari 

kebijakan dividen.  

Dengan kata lain, nilai perusahaan hanya tergantung pada 

pendapatan yang diharapkan dari aset, bukan pada bagaimana 

pendapatan dibagi atau didistribusikan sebagai dividen atau laba 

ditahan. Dividend irrelevance theory lebih didasarkan teori-teori 

perekonomian dengan asumsi-asumsi sederhana dan validitas dari suatu 

teori yang harus diuji secara empiris. 

2. Bird in the hand Theory.  

Menurut Brigham dan Houston (2006) nilai sebuah perusahaan 

dapat dilakukan dengan menetapkan rasio pembayaran dividen yang 

tinggi. Investor lebih memilih pendapatan yang diperoleh dari dividen 
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dibandingkan dengan pendapatan dari keuntungan modal (capital gain). 

Investor memiliki keyakinan bahwa dividen memiliki rasio yang lebih 

kecil, sehingga investor lebih suka menerima kas tunai sekarang 

dibandingkan mengharapkan capital gain di masa datang yang belum 

pasti. Sementara itu beberapa investor lebih menyukai mendapatkan 

capital gain untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga 

tercipta keseimbangan pendanaan perusahaan. 

3. Agency Cost Theory 

Menurut  pendapat  Brigham dan Houston  (2006)  agency  theory 

merupakan para manajer yang diberi kekuasaan oleh pemegang saham 

(investor) untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan 

potensi konflik kepentingan. Hubungan keagenan terjadi ketika satu 

atau lebih individu yang disebut sebagai organisasi lain (agen) untuk 

melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan  kewenangan  untuk  

membuat  keputusan kepada agen tersebut.  

Perbedaan pandangan antara pemegang saham dan manajer sering 

memicu terjadinya konflik atau pertentangan di perusahaan. Biasanya 

terjadi karena agency cost yaitu konflik yang terjadi karena kurang 

terbuka manajer terhadap para pemegang saham mengenai dividen 

yang mereka tanamkan. Pemilik saham perusahaan juga  merupakan 

bagian dari manajemen. Manajer yang tidak memiliki kepentingan 

dalam pembayaran dividen akan bertindak opportunistic yaitu        
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menggunakan fasilitas dan layanan perusahaan secara berlebihan atau 

berinvestasi yang tidak dibutuhkan. 

Agency cost juga dapat timbul antara pemegang saham (melalui 

manajer) dan kreditor. Kreditor memiliki klaim atas aset perusahaan 

untuk membayar bunga dan pokok bunga, mereka juga memiliki klaim 

perusahaan disaat terjadi kebangkrutan.  

Menurut Brigham dan Houstan, (2006) Kreditor meminjamkan 

dana dengan tarif yang didasarkan pada: 

a. Tingkat risiko dari aset perusahaan yang telah ada. 

b. Ekspektasi sehubungan dengan tingkat risiko dari tambahan aset di 

masa depan. 

c. Struktur modal perusahaan  yang telah ada (yaitu jumlah 

pendanaan melalui hutang yang digunakan. 

d. Ekspektasi sehubungan dengan keputusan-keputusan struktur 

modal di masa depan. 

Para pemegang saham mengarapkan dividen yang dibagi dalam 

jumlah besar oleh perusahaan, tetapi kreditor mengharapkan laba yang  

dibagi dalam jumlah kecil. Hal ini disebabkan laba yang dibagikan akan 

lebih banyak untuk melunasi hutang perusahaan. Para  pemegang  

saham  mengharapkan  mekanisme  baru untuk  mengendalikan  dan  

memantau  manajer.  Salah  satunya dengan menetapkan besaran payout 

dividen yang tinggi bagi para manajer.  Pemegang saham juga menilai 

bahwa pembayaran saham yang tinggi akan memberikan dampak                   
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kepada manajer. Manajer lebih diawasi oleh badan-badan lain, dan 

lembaga lain yang lebih tinggi. 

4. Tax preference theory  

Tax Differential Theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa 

karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains 

maka para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda 

pembayaran pajak. Beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan 

dalam membagikan dividen adalah: 

a. Kas yang Tidak Mencukupi 

Dana perusahaan yang likuid harus dikaitkan dengan utang- utang   

dan persediaan, jika tidak   maka   perusahaan   akan mengalami 

kesulitan Likuiditas pada saat perjanjian telah ditetapkan 

b. Hambatan Kontrak 

Karena kesulitan likuiditas  atau pembiayaan, kreditur mungkin 

mensyaratkan pembatasan dividen sehubungan dengan perjanjian 

utang yang telah dibuat. Dalam kondisi seperti ini perusahaan akan 

menyetujui kontrak pembatasan dividen untuk menahan labanya 

agar dapat meningkatkan modalnya (Debt to Equity Ratio) dan agar 

dapat meningkatkan likuiditas perusahaan dalam pembayaran 

bunga yang telah ditetapkan. 

c. Aspek Legal 

Pembayaran dividen dapat dikaitkan dengan persyaratan tertentu, 

misalnya batasan laba ditahan yang harus dipenuhi sebelum 
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melakukan pembayaran dividen agar perusahaan tidak menyesatkan 

investor karena informasi yang dikandung oleh dividen akan  

memberikan  tanda  bagi  para  investor.  Informasi tersebut akan 

digunakan sebagai pedoman  dalam melakukan transaksi jual beli 

saham. 

2.2.2 Macam-macam Kebijakan Dividen 

Macam-macam kebijakan dividen menurut Sundjaja dan Barlin 

(2010:388), yaitu:  

1. Kebijakan Dividen Rasio Pembayaran Konstan  

Kebijakan ini didasarkan dengan persentase tertentu dari pendapatan. 

Dimana rasio pembayaran dividen adalah persentase dari setiap rupiah 

yang dihasilkan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk tunai, dihitung 

dengan membagi dividen kas per saham dengan laba per saham. Masalah 

dengan kebijakan ini adalah jika pendapatan perusahaan turun atau rugi 

pada suatu periode tertentu, maka dividen menjadi rendah atau tidak ada. 

Karena dividen merupakan indikator dari kondisi perusahaan yang akan 

datang maka mungkin dapat berdampak buruk terhadap harga saham.  

2. Kebijakan Dividen Teratur  

Kebijakan dividen yang didasarkan atas pembayaran dividen dengan 

rupiah yang tetap dalam setiap periode. Kebijakan yang teratur seringkali 

digunakan dalam memakai target rasio pembayaran dividen. Dimana 

target rasio pembayaran dividen adalah kebijakan dimana perusahaan 

mencoba membayar dividen dalam persentase tertentu seperti dividen 
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yang dinyatakan dalam rupiah serta disesuaikan terhadap target 

pembayaran yang membuktikan terjadinya peningkatan hasil.  

3. Kebijakan Dividen Rendah Teratur dan Ditambah Ekstra  

Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen rendah yang 

teratur, ditambah dengan dividen ekstra jika ada jaminan pendapatan. 

Jika pendapatannya lebih tinggi dari biasanya pada periode tertentu, 

perusahaan boleh membayar tambahan dividen yang disebut dividen 

ekstra.  

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Dividen 

Menurut Rodoni dan Ali (2010:123) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembayaran dividen suatu perusahaan adalah sebagai 

berikut:  

1. Posisi likuiditas, yaitu apabila laba yang ditahan diinvestasikan dalam 

bentuk aktiva tetap, seperti mesin dan peralatan, bahan dan persediaan 

dan barang-barang lainnya, maka hal tersebut dapat menunjukkan posisi 

likuiditas perusahaan yang rendah dan terdapat kemungkinan perusahaan 

tidak mampu lagi membayarkan dividennya.  

2. Profitabilitas, adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. 

Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang 

saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam 

bentuk dividen. Faktor profitabilitas juga berpengaruh terhadap kebijakan 
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dividen karena dividen adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan, 

oleh karena itu dividen akan dibagikan apabila perusahaan memperoleh 

keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham 

adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban 

tetapnya yaitu bunga dan pajak. 

3. Leverage, faktor ini mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini 

menunjukkan semakin besar kewajibannya. Dan semakin rendah rasio ini 

akan menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajibannya.  

4. Kebutuhan dana perusahaan, Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam 

kenyataanya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. 

5. Stabilitas dividen, Stabilitas disini dalam arti tetap memperhatikan 

tingkat pertumbuhan perusahaan, yang ditunjukkan oleh koefisien arah 

yang positif. Bagi investor pembayaran dividen yang stabil merupakan 

indikator prospek perusahaan yang stabil pula dengan demikian resiko 

perusahaan juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

dengan perusahaan yang membayar dividen tidak stabil. 
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2.3 Dividend Payout Ratio   

Dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang 

dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan 

dalam bentuk persentase. Menurut Riyanto (2010), Dividend Payout Ratio   

merupakan  presentase  dari  pendapatan  yang  akan  dibayarkan  kepada 

para pemegang saham sebagai cash dividend.  Semakin tinggi dividend 

payout ratio akan menguntungkan  pihak investasi, tetapi pada pihak 

perusahaan akan memperlemah internal financial, karena memperkecil laba 

ditahan. Namun   sebaliknya   dividend   payout   ratio   semakin   kecil   

akan merugikan para pemegang saham (investor) tetapi internal financial 

perusahaan semakin kuat (Parica dkk, 2013). 

2.4 Profitabilitas  

Dalam Kasmir (2009:162) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam 

suatu periode tertentu. Menurut Suharli (2007) menyebutkan bahwa ukuran 

profitabilitas dapat berbagai macam, seperti: laba operasi, laba bersih, 

tinggkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas 

pemilik. Terdapat beberapa alat ukur untuk mengukur rasio profitabilitas 

yang sering digunakan, antara lain: return on investment (ROI), return on 

assets (ROA) , dan return on equity (ROE).  

Menurut Arilaha (dalam Istiningtyas, 2013) menyatakan profitabilitas 

perusahaan merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai penilaian 

secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat atas 
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aktivitas investasi yang dilakukan. Sesuai dengan signalling theory yang 

menyatakan bahwa pembayaran dividen merupakan “sinyal” bagi investor 

bahwa perusahaan memperkirakan peningkatan laba di masa mendatang. 

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan ROE sebagai alat ukur 

profitabilitas, ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan 

mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan 

oleh investor. Dapat dikatakan pula bahwa return on equity merupakan rasio 

tingkat kemampuan perusahaan dalam pengembalian laba atas ekuitas 

pemegang saham. 

2.5 Likuiditas  

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2009:129) yang menyebutkan 

bahwa rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Posisi likuiditas 

perusahaan pada kemampuannya pembayaran dividen sangat berpengaruh 

menurut Keown et. al (2001:621) karena dividen dibayarkan dengan kas dan 

tidak dengan laba ditahan, perusahaan harus memiliki kas tersedia untuk 

pembayaran dividen. 

Penelitian ini memproksikan likuiditas perusahaan dengan current 

ratio. Menurut Kasmir (2009:134) current ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat 

ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aset lancar 
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yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh 

tempo.  

Semakin besar current ratio menunjukkan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan tingginya 

current ratio menunjukkan keyakinan investor terhadap kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen yang dijanjikan. 

2.6 Leverage 

Menurut Kasmir (2009:151) rasio solvabilitas atau leverage ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utung yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas 

dikatakan bahwa rasio solvablitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuiditas). 

Dalam penelitian ini Leverage menggunakan   rasio   Debt   to   Equity   

Ratio   (DER).   Rasio   hutang perusahaan berupa DER mencerminkan 

penggunaan dana perusahaan dengan mengeluarkan beban tetap yang 

ditunjukkan oleh perimbangan penggunaan  hutang  dengan  beberapa  

bagian  modal  sendiri.  Semakin besar rasio ini, menunjukkan semakin 

besar kewajibannya dan begitu juga sebaliknya.  

Peningkatan hutang ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih 

yang tersedia bagi pemegang sahan, artinya tingginya kewajiban  

perusahaan  akan  semakin  menurunkan  kemampuan perusahaan   dalam   
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membayar  dividen. Perusahaan   dengan   tingkat solvabilitas  permodalan  

yang  tinggi  cenderung  memiliki  rasio pembayaran rendah untuk 

mengurangi biaya yang berkaitan dengan transaksi  pembiayaan  eksternal.  

Selain itu, ada  beberapa  perjanjian hutang yang membatasi pembayaran 

dividen.  

Faktor ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri 

yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini 

menunjukkan  semakin  besar  kewajibannya  dan  rasio  yang  semakin 

rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajibannya. Apabila perusahaan menentukan bahwa pelunasan   

utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus 

menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut, hal 

ini berarti hanya sebagian kecil saja yang pendapatan yang dapat dibayarkan 

sebagai dividen (Riyanto,2001). Peningkatan  utang  ini  akan 

mempengaruhi  tingkat  pendapatan  bersih yang tersedia bagi pemegang 

saham, artinya semakin tinggi kewajiban perusahaan, akan semakin 

menurunkan kemampuan perusahaan membayar dividen. 

 

2.7 Growth  

Growth menunjukkan aset perusahaan dimana aset merupakan aktiva 

yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan (Marietta dan 

Sampurno, 2013). Apabila pertumbuhan perusahaan meningkat, maka 

perusahaan akan membutuhkan dana yang lebih besar. Indikator yang  
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digunakan  dalam  growth  yaitu  total  aset  yang  menunjukkan 

pertumbuhan  aktiva   yang  digunakan  untuk  aktivitas   operasional 

perusahaan (Jannati, 2013). Sedangakan menurut Deitiana (2011:59), 

pertumbuhan perusahaan dalam manajemen keuangan  diukur berdasarkan   

perubahan penjualan, bahkan   secara   keuangan   dapat   dihitung   berapa   

pertumbuhan yang seharusnya dengan melihat keselarasan keputusan 

investasi dan pembiayaan. 

Kebutuhan yang diperlukan perusahaan akan semakin bertambah  

dengan  tingginya  tingkat  pertuumbuhan  yang  semakin pesat. Perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan memerlukan dana lebih besar 

daripada perusahaan dengan tingkat keperluan yang lebih rendah. 

Kebutuhan dana disebabkan banyak kegiatan perusahan yang harus 

dijalankan untuk mendukung keberlanjutan perusahaan (Riyanto, 2001). 

Tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  mengindikasikan  adanya  

kesempatan  investasi  yang tinggi  serta  membutuhkan  dana  dari  

investor. Sehingga jika perusahaan harus membayarkan dividen, perusahaan 

harus mencari dana dari pihak eksternal. Usaha mendapatkan tambahan 

dana dari  pihak  eksternal  ini  akan  menimbulkan  biaya  transaksi.  Biaya  

transaksi  yang  tinggi menyebabkan perusahaan harus berpikir kembali 

untuk membayarkan dividen apabila masih ada peluang investasi yang bisa 

diambil dan lebih baik menggunakan dana dari aliran kas internal untuk 

membiayai investasi tersebut. Apabila harga saham naik, maka investor 

akan bertambah dan ada indikasi perolehan laba akan meningkat. 
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Pertumbuhan perusahaan berhubungan secara terbalik terhadap kebijakan 

dividen. 

2.8 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan ditentukan 

oleh total aset. Besar kecilnya perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

dapat dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Perusahaan 

yang memiliki ukuran besar akan lebih mudah memasuki pasar modal 

sehingga dengan kesempatan ini perusahaan membayar dividen besar 

kepada pemegang saham. Sementara perusahaan yang baru dan masih kecil 

akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal 

sehinnga kemampuannya untuk mendapatkan modal dan memperoleh 

pinjaman dari pasar modal juga terbatas.  

Oleh karena itu maka mereka cenderung untuk menahan labanya guna 

membiayai operasinya, dan ini berarti dividen yang akan diterima oleh 

pemegang saham akan semakin kecil (Handayani dan Hadinugroho, 

2009:66). Usia perusahaan dapat menjelaskan adanya pola life cycle 

pembayaran dividen pada setiap perusahaan. Dimana ketika sebuah 

perusahaan masih muda, perusahaan tersebut cenderung akan membagikan 

dividen dalam jumlah yang lebih kecil namun ketika perusahaan sudah 

mencapai tahap dewasa maka dividen yang dibayarkan akan meningkat.  

Usia perusahaan diukur berdasarkan pada usia sejak berdiri hingga 

data tahun laporan keuangan yang digunakan dalam analisis (Sulistiyowati 

dkk, 2010). Penelitian ini menggunakan proksi size yaitu log natural dari 
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total aset. Tujuan total aset diukur dengan menggunakan log natural agar 

angka pada size tidak memiliki angka yang terlalu jauh dengan angka-angka 

pada variabel lain. 

2.9 Free Cash Flow (Arus Kas Bebas) 

Aliran Kas Bebas atau Free Cash Flow adalah adalah aliran kas yang 

merupakan sisa dari pendanaan seluruh proyek yang menghasilkan Net 

Present Value (NPV) positif yang didiskontokan pada tingkat biaya modal 

yang relevan. Free Cash Flow merupakan gambaran perusahaan dari arus 

kas yang tersedia untuk perusahaan dalam suatu periode akuntansi, setelah 

dikurangi dengan biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Kas Bebas 

inilah yang sering menjadi pemicu konflik karena perbedaan kepentingan 

antara manajemen dan pemegang saham. Definisi  lain dari Brigham 

(2012:65) Free Cash Flow adalah arus kas yang benar-benar  tersedia  untuk  

dibayarkan  kepada  investor  (pemegang saham dan pemilik utang) setelah 

perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap, produk baru, dan modal 

kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. 

Apabila tidak dibagikan sebagai dividen, dana bebas ini dapat 

digunakan sebagai penambah modal untuk aktivitas perusahaan seperti 

ekspansi, akuisisi, pembayaran utang, dan aktivitas yang berorientasi pada 

pertumbuhan perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin besar aliran dana 

bebas atau Free Cash Flow suatu perusahaan maka menunjukan bahwa 

keuangan perusahaan tersebut semakin bagus, karena perusahaan memiliki 

dana untuk pertumbuhan perusahaan, pembayaran utang, dan dividen. 
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Menurut Brigham dan Houston (2001:93) Jika ada ketidakpastian 

yang besar dalam ramalan arus kas bebas (Free Cash Flow), yang 

didefinisikan di sini sebagai arus kas operasi perusahaan dikurangi investasi 

ekuitas yang diwajibkan, maka yang terbaik adalah bersikap konservatif dan 

menetapkan deviden tunai masa berjalan yang rendah. Juga, perusahaan 

yang mempunyai peluang investasi yang ditangguhkan cenderung dapat 

menetapkan dividen tunai yang lebih tinggi, karena dalam masa sulit 

investasi dapat ditunda selama satu atau dua tahun, sehingga meningkatkan 

uang kas yang yang tersedia untuk deviden. Free Cash Flow dapat memberi 

gambaran atau informasi bagi investor bahwa dividen yang dibagikan bukan 

sekedar untuk meningkatkan nilai perusahaan. Bagi pihak manajemen, 

seberapa besar Free Cash Flow juga mencerminkan kemampuan perusahaan 

kedepannya. 

2.10 Kebijakan Dividen Dalam Perspektif Islam 

Dividen merupakan bagian dari keuntungan usaha yang dibagikan 

kepada para pihak yang bersyirkah, merupakan sesuatu hal yang dapat 

dilakukan dan dibolehkan oleh syariah. Sebab, manusia akan mendapatkan 

apa yang telah diperbuatnya. Untung dan rugi atau dapat dividen atau tidak 

mendapat dividen merupakan konsekuensi ekonomi yang didapat oleh para 

pihak yang bersyirkah. 

Kerjasama dalam bentuk syirkah amwal ini biasanya dikenal dengan 

syirkah musahamah. Syirkah musahamah adalah penyeretan modal usaha 

yang dihitung dengan jumlah lebar saham yang diperdagangkan dipasar 
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modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat. 

Sehubungan dengan hal ini, Al-Mishri menegaskan bahwa pertanggung 

jawaban pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, 

keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemegang saham sebanding 

dengan jumlah saham yang dimiliki. 

Syirkah musahamah bermanfaat bagi pengembangan bisnis karena 

saham disebar dalam jumlah yang besar. Modal syarik (orang yang 

bersyirkah) tidak berubah karena keluarnya pemegang saham lama dengan 

cara dijual atau masuknya pemegang saham baru denagn cara membeli. 

Syirkah musahamah dilakukan guna menciptakan kesejahteraan umum 

(bukan hanya kesejahteraan pemegang saham). Sesuai dengan sepirit 

syirkah, bahwa syirkah termasuk dalam akad mu’awadhat yang tujuannya 

adalah mencari untung. Dengan demikian, pihak yang melakukan syirkah 

berarti melakukan kegiatan bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan. 

Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada yang bersyirkah. 

Secara sunatullah yang namanya bisnis akan mengandung dua konsekuensi 

yaitu untung dan rugi. Jika demikian, maka dalam syirkah dua konsekuensi 

hasil tersebut akan ditanggung oleh para pihak. Pembagian atas untung dan 

rugi dalam bisnis disesuaikan dengan ketentuan hukumnya, yaitu: jika 

untung maka dibagi sesuai dengan nisbah dan jika rugi dibagi berdasarkan 

penyertaan para pihak yang bersyirkah. 

Dalam berinvestasi tujuan utamanya adalah mendapatkan 

pengembalian atau keuntungan dari investasi nya, akan tetapi dalam islam 
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setiap pencapaian keuntungan harus sesuai dengan aturan syari’ah yaitu 

halal dari segi materi dan halal dari segi caranya. Sesuai dengan Firman 

Allah dalam Surat An-Nisa’:29 yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa’:29) 

Maksud dari ayat diatas yaitu menjelaskan bagaimana didalam 

transaksi janganlah dengan cara yang batil, memakan harta orang lain 

ataupun riba. Sesungguhnya perniagaan suka sama suka, serta ikhlas 

merupakan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Bisnis dalam Islam 

bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu antara lain (1) target hasil: 

profit-materi dan benefit-nonmateri, (2) pertumbuhan, (3) keberlangsungan, 

(4) keberkahan.  

Adapun ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan kebijakan dividen 

ini adalah surah Al-Baqarah ayat 282 : 



37 
 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang 

saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), 

kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 

di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
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menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

Surah diatas memberi perintah kepada orang-orang yang beriman agar 

melakukan pencatatan berbagai transaksi muamalah yang tidak tunai antar 

manusia seperti: hutang-piutang, jual beli dan sejenisnya. Pencatatan 

harus  dilakukan oleh juru tulis yang jujur dan adil. Untuk transaksi 

muamalah yang tunai  boleh saja dan tidak berdosa jika tidak dicatat, 

apabila memang transaksi tunai ini tidak diperlukan pembuktiannya lagi 

dikemudian hari bagi para pihak yang bertransaksi. Berbeda dengan 

transkasi tunai, maka transaksi yang menimbulkan hutang-piutang wajib 

dicatat, karena sangat berpotensi menimbulkan  perselisihan dikemudian 

hari disebabkan  kemungkinan terlupakan karena waktu terjadinya yang 

telah lama, atau pihak-pihak yang bertransaksi sudah tiada, padahal 

transaksi hutang piutang ini memerlukan penyelesaian dalam bentuk 

pembayaran.  

Maka dengan adanya pencatatan, transaksi ini dapat diselesaikan 

dengan baik, atau diselesaikan oleh warisnya jika yang bertransaksi telah 

meninggal dunia. Dalam hubungan dengan kegiatan usaha, pencatatan 

mutlak diperlukan, meskipun pada perusahaan itu tidak terjadi atau tidak 

terdapat transaksi hutang piutang. Pencatatan transaksi tetap diperlukan 

untuk menghitung kekayaan pengusaha dalam hubungannya dengan 

pertanggung jawaban, kewajiban pajak kepada negara, pembagian 
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keuntungan kepada pemegang saham dan juga  kewajiban zakat yang harus 

dibayarkan apabila mencapai nisab dan haulnya. 

Di dalam salah satu hadis Rasulullah saw. dijelaskan:  

“Nabi Muhammad saw pernah  ditanya. Apakah profesi yang paling 

baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan  manusia tersendiri  dan 

setiap jual beli yang diberkati”. (H.R. al-Barzar dan Al-Hakim). 

Para ulama fiqh ber’ijma bahwa hukum dari jual beli adalah mubah  

(boleh). Karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan 

satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah dari jual  beli  itu  sendiri  dapat  

membantu  manusia  untuk kelangsungan  hidupnya.  Dan manusia  tidak  

bisa  hidup  tanpa saling membantu  sesamanya. Akan tetapi Imam al-

Syaṭibī mengatakan  bahwa  hukum  jual  beli  bisa berubah  dari  mubah 

menjadi wajib dalam situasi tertentu. 

Adapun pengertian syirkah menurut para fukaha adalah sebagai 

berikut: 

a. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad antara dua orang 

yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. 

b. Menurut  ulama  Malikiyah,  syirkah  adalah  izin  untuk bertindak 

secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta 

mereka. 

c. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, syirkah adalah akad yang berlaku 

antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam 

bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. 



40 
 

d. Menurut ulama Syafiiyah, syirkah adalah tetapnya hak atas suatu 

barang bagi dua orang atau lebih secara bersama- sama. 

e. Menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya hak atas  

sesuatu  bagi  dua  pihak  atau  lebih  dengan  tujuan 

persekutuan. 

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa syirkah 

adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha  yang 

keuntungan  dan  kerugian  ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam 

merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama 

yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk 

dosa dan permusuhan. Kerjasama  yang  dimaksud  disini adalah kerjasama 

dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk 

mendapatkan keuntungan. 

Selanjutnya dalam Hadis Riwayat Abu Daud, menjelaskan 

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut  kepada  

Nabi,  ia  berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) 

adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 

seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah 

satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua 

orang itu”. (HR. Abu Daud). 

 

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga 

dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada 

pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang 
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mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan 

dan keberkahan tersebut. 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi dari penelitian ini, dapat dilihat secara ringkas 

pada Tabel 2.1 dibawah ini: 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

N 

o 

Penelti dan 

Publikasi  
Judul Variabel 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 Anggun Putri 

Nidya 

(Jurnal 

Akuntans, 

Universitas 

Telkom e -

Proceeding of 

Management : 

Vol.2,No.1 

April 2015. 

Hal:488-496 

ISSN:2355-

9357) 

 

Pengaruh Debt 

to Equity Ratio, 

Profitabilitas, 

Growth, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2010-

2013) 

 

Debt to 

equity ratio 

(DER),  rasio 

return  on 

asset  (ROA), 

sales  growth  

(GROWTH),  

logaritma  

natural  total  

asset  (SIZE),  

dan  dividend  

payout  ratio 

(DPR). 

 

Regresi 

linier 

berganda 

 

Varibel  debt  to equity  

ratio,  profitabilitas,  

growth,dan ukuran 

perusahaan  berpengaruh  

signifikan secara 

simultan terhadap 

kebijakan dividen. Hasil 

pengujian  secara parsial 

menunjukkan  bahwa  

variabel  debt to equity  

ratio,profitabilitas,dan 

ukuran  perusahaan  

tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan 

dividen, sedangkan 

varibel growth 

berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen 

   2 Yanti 

(Jurnal Tekun 

Ekonomi dan 

Bisnis, 

Universitas 

Bunda Mulia 

/ Volume, 

No. 02, 

September 

2014.hal: 

306-320) 

Analisis Faktor 

Yang 

Berpengaruh 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen Payout 

Ratio Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 
Indonesia  

Dividen 

Payout Ratio,  

ROA, 

Leverage, 

Current  

Ratio, ROE, 

Ukuran 

Perusahaan. 

 

Regresi 

berganda 

Menunjukkan  bahwa 

hanya variabel ROA dan 

Leverage yang memiliki 

pengaruh terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

Sedangkan Current 

Ratio, Return On Equity 

dan Size tidak terdapat  

pengaruh  terhadap 

kebijakan dividen 

perusahaan  
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N 

o 

Penelti dan 

Publikasi  
Judul Variabel 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

3 Ahmad Sandy 

 

(Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Akuntansi 

Volume 1. 

Nomor 1, 

Januari 2013, 

hal: 58 -76) 

 

Pengaruh 

Profitabilitas 

Dan 

LikuiditasTerha

dap Kebijakan  

Dividen Kas 

pada Perusahaan 

Otomotif 

 

Rasio 

profitabilitas, 

rasio 

likuiditas, 

kebijakan 

dividen kas  

Analisis 

regresi 

berganda 

Berdasarkan hasil uji F 

diketahui bahwa secara 

simultan rasio keuangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap  kebijakan 

dividen kas. Berdasarkan 

hasil  uji  t diketahui  

bahwa secara parsial 

hanya return on assets 

(ROA) yang berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen kas, 

sedangkan empat rasio 

lainnya yaitu NPM,ROE, 

CR dan QR tidak  

mempunyai  pengaruh  

signifikan  terhadap  

kebijakan  deviden  kas 

4 Lanawati 

 

(Jurnal Riset 

Akuntansi 

dan 

Perpajakan  

JRAP Vol. 2, 

No. 1, Juni 

2015, hal 55- 

64 , ISSN 

2339 – 1545) 

Pengaruh cash 

Ratio, debt to 

equity ratio, 

return on assets, 

dan firm size 

growth 

terhadap 

dividen 

payout ratio 

pada perusahaan 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2008- 

2012 

Cash ratio,, 

debt to equity 

ratio, return 

on assets, 

firm size 

growth dan 

Dividend 

Payout Ratio 

Regresi 

Berganda 

Menunjukkan bahwa 

Cash Ratio,DER dan 

Firm size growth tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividen payout 

ratio. Sedangkan ROA 

berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

5 Mayasari, 

Lestari dan 

Heraeni 

(Journal of 

Business 

Management 

Education 

Volume 1, 

Number 2, 

August 2016, 

page. 11-16) 

Pengaruh 

likuiditas dan 

profitabilitas 

terhadap 

kebijakan 

dividen pada 

BUSN Devisa 

yang terdaftar di 

BEI periode 

2010-2014 

Loan to 

Deposits 

Ratio (LDR), 

Return On 

Equity 

(ROE), dan 

Dividend 

Payout Ratio 

(DPR) 

Regresi 

Berganda 

Berdasarkan hasil 

korelasi multipel dan uji 

signifikansi koefisien 

korelasi multipel 

menunjukkan bahwa 

likuiditas dan 

profitabilitas secara 

parsial dan simultan 

berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen 
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N 

o 

Penelti dan 

Publikasi  
Judul Variabel 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

6 Eli Farida 

 

(Jurnal Riset 

Akuntansi dan 

Keuangan 

Vol.2, No.1, 

Tahun 2014, 

Hal.289-299) 

 

Pengaruh 

Profitabilitas 

dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Pada Perusahaan 

Manufaktur di 

Indonesia 

 

Kebijakan 

dividen, 

pertumbuhan 

perusahaan, 

dan 

profitabilitas. 

Analisis 

regresi 

berganda 

Menunjukkan bahwa 

secara simultan 

profitabilitas dan 

pertimbuhan perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

Sedangakan secara parsial 

pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

7 Unzu Marietta 

dan Djoko 

Sampurno 

(Diponegoro 

Journal Of 

Management          

Volume 2, 

Nomor 3, 

Tahun 2013, 

Hal: 1-11. 

ISSN (Online) 

:2337-3792) 

 

Analisis 

Pengaruh Cash 

Ratio, Return 

On Assets, 

Growth, Firm 

Size, Debt to 

Equity Ratio 

Terhadap 

Dividend Payout 

Ratio : (Studi 

Pada Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2008-2011) 

Cash Ratio, 

Return On 

Assets, 

Growth, Firm 

Size, Debt to 

Equity Ratio 

dan Dividend 

Payout Ratio  

Analisis 

regresi 

berganda 

Berdasarkan hasil uji F, 

semua variabel 

independen atau variabel 

bebas yang dimasukkan 

kedalam model penelitian 

berpengaruh  secara  

bersama-sama  terhadap 

variabel dependen. Dan 

berdasarkan  hasil uji 

t,variable Return On 

Asset, Firm Size, DER 

berpengaruh positif 

terhadap DPR.Sedangkan 

variabel Cash Ratio 

memiliki hasil positif 

tidak signifikan, variabel 

Growth negatif dan tidak 

signifikan. 

8 Ismawan, 

Dzulkirom 

dan Maria 

 

(Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB), 

Vol.15, 

No.1Tahun 

2014 Hal :1-

7)  

Pengaruh 

Leverage, 

Likuiditas, 

Profitabilitas dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen ( Studi 

Pada Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2010-

2013) 

Leverage 

(DER), 

Likuiditas 

(CR), 

Profitabilitas 

(ROE), 

Ukuran 

Perusahaan 

(SIZE) dan 

Kebijakan 

Dividen 

(DPR) 

Regresi 

berganda 

Menunjukkan bahwa 

Leverage (DER) dan 

Ukuran Perusahaan 

(SIZE) tidak berpengaruh 

dan signifikan terhadap 

Dividen Payout Ratio, 

Likuiditas (CR) 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

Dividen Payout Ratio, 

sedangkan Profitabilitas 

(ROE) memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap DPR 
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N 

o 

Penelti dan 

Publikasi  
Judul Variabel 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

9 Prasetyo  

 

(Jurnal Bisnis 

dan 

Teknologi 

Politeknik 

NSC 

Surabaya, 

ISSN:2355-

8865 dan E-

ISSN:2356-

2544, 

Vol.4,No.1 

Tahun 2017 

Hal:33-47) 

Pengaruh  Rasio 

likuiditas, rasio 

profitabilitas, 

rasio leverage,   

ukuran 

perusahaan dan 

Assets Growth  

terhadap  

kebijakan 

dividen (Studi 

kasus pada 

perusahaan 

Industri 

manufaktur sub 

sektor makanan 

dan minuman 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2012 –

2015) 

likuiditas, 

profitabilitas,   

leverage,   

ukuran 

perusahaan 

assets growth 

dan  kebijakan 

dividen  

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Menujukakan bahwa 
variabel independen yaitu 

likuiditas, profitabilitas,   

leverage,   ukuran 

perusahaan dan assets 

growth berpengaruh 

terhadap kebijakan 

dividen. Sedangakan 

secara parsial likuiditas 

(cash ratio) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kebijakan, 

profitabilitas 

(roe)berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

kebijakan, leverage (der) 

dan assets growth 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

kebijakan serta ukuran 

perusahaan berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

kebijakan  

10 Komang ayu 

dan Luh 

komang 

 

(E-Jurnal 

Manajemen 

Unud, 

ISSN:2302-

8912, Vol.4, 

No.10, Tahun 

2015, Hal: 

3346-3374) 

Pengaruh 

likuiditas, 

Leverage, 

Pertumbuhan 

Perusahaan dan 

Profitabilitas  

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur di 

BEI 

Likuiditas 

(CR), 

Leverage 

(DER), 

Growth (TA) 

dan 

Profitabilitas 

(ROA)  

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

 

Regresi 

linier 

berganda 

Menujukkan bahwa 

Likuiditas (CR), 

Leverage (DER), Growth 

(TA) berpengaruh 

signifikan Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI 

sedangkan Profitabilitas 

(ROA)  tidak 

berpengaruh 

signifikanTerhadap 

Kebijakan Dividen 

Pada Perusahaan 
Manufaktur di BEI 

Sumber: Berbagai jurnal penelitian terdahulu 
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Berdasarkan penelitian terdahulu, adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu : penelitian ini menanbahkan satu variabel 

independen yang belum di teliti oleh peneliti sebelumnya yaitu Free Cash 

Flow. Alasannya karena Free Cash Flow merupakan gambaran perusahaan 

dari arus kas yang tersedia untuk perusahaan dalam suatu periode akuntansi, 

setelah dikurangi dengan biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Kas 

Bebas inilah yang sering menjadi pemicu konflik karena perbedaan 

kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Selain itu  Free Cash 

Flow adalah arus kas yang benar-benar  tersedia  untuk  dibayarkan  kepada  

investor (pemegang saham dan pemilik utang) setelah perusahaan 

melakukan investasi dalam aset tetap, produk baru, dan modal kerja yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Hal ini 

berarti bahwa semakin besar aliran dana bebas atau Free Cash Flow suatu 

perusahaan maka menunjukan bahwa keuangan perusahaan tersebut 

semakin bagus, karena perusahaan memiliki dana untuk pertumbuhan 

perusahaan, pembayaran utang, dan dividen. 

Adapun perbedaan yang lain pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah: 

1. Pengambilan  populasi  perusahaan  yakni  pada  periode  perusahaan  

yang mengeluarkan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2017. 

2. Sampel perusahaan yaitu menggunakan perusahaan LQ45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014 - 2017. 
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Alasan pemilihan variabel-variabel tersebut adalah dalam penelitian-

penelitian sebelumnya, variabel-variabel tersebut telah diuji tetapi dalam 

kurun waktu yang berbeda-beda dan diuji dengan variabel-variabel yang 

berbeda-beda pula dan walaupun telah diuji dengan variabel yang sama 

namun memiliki hasil yang bervariasi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini 

dilakukan  untuk  mengetahui  apakah hasil  yang  akan  diperoleh  

nantinya  dapat  mendekati  hasil  atau  berbeda  hasil dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

2.12 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian dan hasil temuan penelitian terdahulu, hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Hubungan Profitabilitas (ROE) dengan Kebijakan Dividen (Dividend 

Payout Ratio)  

Menurut  Rodoni  dan Ali (2010:123) profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor 

jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas  

ini  misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-

benar akan diterima dalam bentuk dividen. Salah satu ukuran rasio  

profitabilitas  yang  sering  juga digunakan  adalah  Return On  Equity 

(ROE).  Menurut Hanafi dan Halim (2005) Return     On Equity 

merupakan Rentabilitas Saham Sendiri (Rentabilitas Modal Saham). 

Investor yang akan membeli saham   akan   tertarik dengan  ukuran  
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profitabilitas ini, atau bagian dari total profitabilats yang bisa 

dialokasikan ke pemegang saham. Return On Equity (ROE) secara 

eksplisit memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu 

laba bagi pemegang saham biasa, setelah memperhitungkan bunga (biaya 

hutang) dan dividen saham preferen.  

Oleh karena itu semakin tinggi rasio profitabilitas yang diwakili oleh 

Return On Equity (ROE), maka semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Apabila laba yang diperoleh perusahaan besar, 

maka dividen  tunai  yang  akan  dibagikan  oleh  emiten  kepada  

investor  juga semakin besar. Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dan 

hipotesisnya adalah: 

Ha1 : Profitabilitas yang diproksi oleh return on equity berpengaruh      

positif terhadap kebijakan dividen 

2. Hubungan Likuiditas (Current Ratio) dengan Kebijakan Dividend 

(Dividend Payout Ratio)  

Menurut Kasmir (2009:129) rasio likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

(utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan 

akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah 

jatuh tempo. Posisi likuiditas perusahaan pada kemampuan pembayaran 

dividen sangat berpengaruh karena dividen dibayarkan dengan kas dan 

tidak dengan laba ditahan, perusahaan harus memiliki kas tersedia untuk 
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pembayaran dividen. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki 

likuiditas baik maka kemungkinan pembayaran dividen lebih baik pula. 

Current Ratio menjadi proksi untuk mengukur likuiditas perusahaan, 

karena CR digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kemampuan jangka pendeknya. Semakin besar CR 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya termasuk membayar dividen. Dengan 

demikian likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dan 

hipotesisnya adalah: 

Ha2 : Likuiditas yang diproksi oleh current ratio berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen 

3. Hubungan Leverage (Debt to Equity Ratio) dengan Kebijakan 

Dividen (Dividend Payout Ratio)  

Sutrisno (2009:217) menyatakan bahwa,  Leverage  menunjukkan 

seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. 

Dalam penelitian ini Leverage menggunakan rasio Debt to Equity Ratio 

(DER). Rasio hutang perusahaan berupa DER mencerminkan   

penggunaan dana   perusahaan   dengan   mengeluarkan beban tetap yang 

ditunjukkan oleh perimbangan penggunaan hutang dengan beberapa 

bagian modal sendiri. Semakin besar rasio ini menujukkan semakin besar 

kewajibannya dan semakin rendah rasio ini akan menunjukkan semakin 

tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutangnya.  
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Peningkatan hutang akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih 

yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi kewajiban 

perusahaan, akan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam   

membayar dividen. Semakin besar rasio ini menujukkan semakin besar 

pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal 

(kreditur) dan semakin besar pula beban biaya hutang yang harus dibayar  

perusahaan. Semakin meningkat rasio ini maka hal tersebut berdampak 

pada menurunnya profit yang diperoleh perusahaan, karena sebagian 

digunakan untuk   membayar   bunga pinjaman. Peningkatan hutang pada 

gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba  bersih  yang  tersedia  

bagi  pemegang  saham  termasuk dividen yang akan diterima, karena 

kewajiban tersebut lebih tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk 

membagi dividen akan semakin rendah. Dari penjelasan diatas dapat 

diasumsikan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap 

dividen tunai, dan hipotesisnya adalah: 

Ha3 : Leverage yang diproksi oleh Debt to Equity Ratio berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen 

4. Hubungan Growth dengan  kebijakan dividen (Dividen Payout Ratio) 

Growth menunjukkan pertumbuhan asset dimana asset merupakan 

aktiva yang digunakan dalam aktiva operasional perusahaan. Perusahaan 

yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan 

pada proyek-proyek yang menguntungkan. Sumber dana baru yang 

merupakan modal sendiri (equity) dapat berupa  penjualan saham baru   
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dan laba ditahan. Manajemen cenderung memanfaatkan  laba ditahan 

karena  penjualan  saham  baru  menimbulkan  biaya peluncuran saham 

(flotation cost). Oleh karena itu, semakin besar kebutuhan dana investasi, 

semakin kecil dividend payout rationya. 

Hanafi dan Halim (2005:89) menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio 

pembayaran dividen yang rendah, sebaliknya perusahaan yang tingkat 

pertumbuhannya rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran 

dividen merupakan bagian dari kebijakan dividen perusahaan. Rasio 

pertumbuhan mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan 

posisi ekonominya, baik dalam industri maupun dalam kegiatan ekonomi 

secara keseluruhan. 

Menurut Weston dan Brigham (2001:495) menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat ekspansi perusahaan, semakin besar kebutuhannya 

akan dana untuk memodali ekpansi aktiva. Semakin besar kebutuhan 

dana masa depan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

menahan labanya. Memang bisa saja kebutuhan dana dipenuhi dengan 

emisi saham baru, tetapi bila pendapatan semuanya dibayarkan sebagai 

dividen (yang juga merupakan subyek pajak pendapatan yang tinggi) 

hanya sebagian kecil yang dapat di investasikan kembali. Dengan 

demikian perusahaan yang sedang berkembang cenderung menahan laba 

di samping melakukan emisi saham baru. Jadi perusahaan yang sedang 

tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai dividen tetapi lebih 
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baik digunakan untuk pembiayaan investasi. Potensi pertumbuhan ini 

dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan pengembangan. Dari 

penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa Growth memilki pengaruh 

negatif  terhadap dividen tunai, dan hipotesisnya adalah:  

Ha4: Growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

5. Hubungan Ukuran Perusahaan (firm size) dengan Kebijakan 

Dividen (Dividend Payout Ratio)  

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang menjadi cerminan 

besar kecilnya perusahaan yang terlihat dalam nilai total aktiva 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka ada kecenderungan 

bahwa lebih banyak investor yang tertarik pada perusahaan tersebut. Hal 

ini disebabkan karena perusahaan besar cenderung memiliki kondisi 

yang stabil, kestabilan tersebut   yang   menarik   investor   untuk   

memiliki   saham   diperusahaan tersebut. 

Ukuran perusahaan merupakan simbol ukuran perusahaan yang 

berhubungan dengan peluang dan kemampuan untuk masuk ke pasar 

modal dan jenis pembiayaan eksternal lainnya yang menunjukkan 

kemampuan meminjam. Hal ini menunjukkaan hubungan, bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula dividen yang 

akan dibagikan. Dari penjelasan diatas dapat diasumsikan bahwa Firm 

Size memilki pengaruh positif terhadap dividen tunai, dan hipotesisnya 

adalah: 
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Ha5: Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen 

6. Hubungan Free Cash Flow dengan Kebijakan Dividen (Dividen 

Payout Ratio) 

Free Cash Flow (FCF) atau aliran kas bebas adalah kas yang tersisa 

dari seluruh proyek yang menghasilkan Net Present Value (NPV) positif. 

NPV merupakan ukuran langsung dari kontribusi proyek pada kekayaan 

pemegang saham (Brigham & Houston, 2011). Perusahaan dengan aliran 

kas bebas berlebih akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

perusahaan lainnya karena mereka dapat memperoleh keuntungan atas 

berbagai kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh perusahaan 

lain. Tetapi ketika Free Cash Flow sebuah perusahaan jumlahnya sangat 

besar, maka dalam perusahaan bersangkutan mengalami overinvestment. 

Kondisi demikian akan membuat investor memaksa manajerial untuk 

membagikan kas tersebut sebagai dividen. Jadi, Free Cash Flow 

berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio hipotesisnya adalah: 

Ha6: Free Cash Flow  berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

Berdasarkan hipotesis dari variabel independen (X) terhadap Variabel 

dependen (Y), maka hipotesis secara bersama-sama dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ha6: Probabilitas, likuiditas, leverage, growth, ukuran perusahaan dan Free 

Cash Flow secara bersama- sama berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 
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2.13 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian  serta telaah  pustaka,  dan  juga penelitian-penelitian  terdahulu,  

maka variabel yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Profitability Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri (Sartono,2008). Rasio ini sangat 

diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena 

berkaitan dengan harga saham serta dividen yang akan diterima. Salah 

satu ukuran rasio profitabilitas yang sering juga digunakan adalah Return 

On Equity (ROE) yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan. 

Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada 

efektivitas pengelolaan modal sendiri. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas 

digunakan Return On Equity (ROE), karena ROE mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham 

perusahaan dalam bentuk penyertaan modal sendiri yang ditanamkan 

oleh pemegang saham. Oleh karena itu dividen diambil dari keuntungan 

bersih yang diperoleh perusahaan, maka keuntungan tersebut akan 

mempengaruhi besarnya dividend payout ratio. Semakin besar 
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keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. 

2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sehingga tinggi 

rendahnya likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen 

suatu perusahaan (Kasmir, 2009:129). Salah satu proksi dari rasio 

likuiditas adalah current ratio. Kasmir (2009:134) current ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Dengan kata lain, seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Dimana 

rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar (current asset) dengan 

utang lancar (current liability). Semakin besar CR menunjukkan semakin 

tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Tingginya CR menunjukkan keyakinan investor terhadap 

kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen yang dijanjikan. 

3. Pengaruh Leverage terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Leverage merupakan besar kebutuhan dana perusahaan  yang 

dibelanjai dengan hutang. Jika tingkat leverage bernilai nol maka 

perusahaan tidak menggunakan pendanaan perusahaan dengan hutang. 

Rasio leverage diproksikan dengan DER (Debt to Equity Ratio). 
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Menurut Sutrisno (2009:217) DER merupakan imbangan antara hutang 

yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi  rasio ini 

berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. 

Bagi perusahaan, sebaliknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal 

sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. 

Perusahan dengan tingkat utang yang cukup tinggi cenderung 

memiliki agency cost yang rendah. Esensi hutang akan membuat kontrol 

dan proses keuangan yang dilakukan oleh manajer dan pemegang 

saham  semakin  tinggi.  Hutang juga  membuat  pemegang saham 

mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan inisiasi dividen 

perusahaan. Pemegang saham akan  menerapkan  perjanjian  hutang 

untuk melindungi kepentingan mereka. 

Leverage  yang semakin tinggi akan menyebabkan kebijakan 

dividen semakin menurun, begitu pula sebaliknya semakin rendah 

leverage yang digunakan oleh perusahaan karena menipisnya hutang 

yang dibayarkan maka laba yang didapatkan semakin meningkat. 

Menurut Hardianto dan Herlina (2010) perusahaan yang tidak membayar 

dividen diprediksi memiliki rasio hutang yang tinggi karena harus 

berkonsentrasi dalam membayar bunga dan pokok pinjamannya, 

sedangkan perusahaan yang membayar dividen diperkirakan memiliki 

rasio hutang yang rendah. 
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4. Pengaruh Growth Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR)  

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen (Tampubolon dalam Sulistyowati  

2010). Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, 

maka semakin besar kebutuhan dana yang diperlukan untuk  membiayai  

pertumbuhan tersebut. Menurut (Shitta dalam Jannati,  2012)  yang  

diduga  berpengaruh  terhadap  kebijakan dividen  yaitu  pertumbuhan  

perusahaan  yang  dapat  diwujudkan dengan menggunakan investasi 

dengan sebaik-baiknya. Indikator yang digunakan growth yaitu Asset 

Growth atau Total asset yang menunjukkan pertumbuhan asset dimana 

asset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan. 

Sartono (2001:248) menyatakan bahwa semakin cepat 

pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk 

pembiayaan ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan 

mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan 

laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan 

laba sebagai dividen tetapi lebih baik digunakan untuk pembiayaan 

investasi. 

5. Pengaruh Firm Size Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Menurut  Handayani  dan Hadinugroho (2009:66) ukuran 

perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan, suatu perusahaan 

besar yang sudah mapan akan memiliki akses mudah menuju pasar 
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modal. Size merupakan simbol ukuran perusahaan. Proksi ini dapat 

ditentukan melalui log natural dari total assets tiap tahun. Faktor ini 

menjelaskan bahwa perusahaan besar dapat lebih mudah mengakses 

pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil.  

Semakin besar ukuran perusahaan semakin mudah untuk 

mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar terutama 

dari hutang (Sudarsi,2002). Kemudahan ini cukup berarti untuk 

fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih 

besar, sehingga perusahaan mampu memiliki dividend payout ratio lebih 

tinggi daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar dengan akses pasar 

yang lebih baik seharusnya membayar dividen yang tinggi kepada 

pemegang sahamnya, sehingga antara ukuran perusahaan dan 

pembayaran dividen memiliki hubungan yang positif. Jadi semakin besar 

tingkat ukuran suatu perusahaan, kemungkinan tingkat pembayaran 

dividen akan semakin besar pula. 

6. Pengaruh Free Cash Flow terhadap Dividen Payout Ratio 

Arus kas mencerminkan ketersediaan kas perusahaan untuk 

membayar dividen pada pemegang saham. Dengan demikian, 

pembayaran dividen erat kaitannya dengan arus kas. Brigham & 

Houston (2011:225) menyebutkan bahwa meskipun pada umumnya kita 

berpikiran bahwa laba merupakan determinan utama dalam pertimbangan 

pembagian dividen namun dalam kenyataannya arus kas ternyata 

merupakan determinan yang lebih penting. Arus kas lebih mencerminkan 
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kemampuan perusahaan membayarkan dividen dibandingkan laba yang 

sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi dan hal lain yang tidak 

mencerminkan kemampuan membayar dividen.  

Free Cash Flow (FCF) atau aliran kas bebas adalah kas yang tersisa 

dari seluruh proyek yang menghasilkan Net Present Value (NPV) positif. 

NPV merupakan ukuran langsung dari kontribusi proyek pada kekayaan 

pemegang saham (Brigham & Houston, 2011). Perusahaan dengan aliran 

kas bebas berlebih akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

perusahaan lainnya karena mereka dapat memperoleh keuntungan atas 

berbagai kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh perusahaan 

lain. Tetapi ketika Free Cash Flow sebuah perusahaan jumlahnya sangat 

besar, maka dalam perusahaan bersangkutan mengalami overinvestment. 

Kebijakan dividen suatu perusahaan dipengaruhi oleh Free Cash Flow 

yang merupakan  aliran  kas  bebas  yang  menggambarkan  tentang  

keuangan perusahanaan.  

Free Cash Flow adalah arus kas operasi perusahaan dikurangi 

investasi ekuitas yang diwajibkan (Brigham dan Houston 2011:93). 

Besar kecilnya free cash flow yang dibayarkan kepada pemegang saham 

tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan 

dandilakukan berdasarkan pertimbangan berbagai faktor. Kondisi 

demikian akan membuat investor memaksa manajerial untuk 

membagikan kas tersebut sebagai dividen. Jadi, Free Cash Flow 

berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio. 
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Maka  kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini, dapat 

dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini: 

Gambar 1.1 : Kerangka Pemikiran Teoritis 
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