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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih 

orang (principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa atas 

nama principal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama 

untuk memaksimumkan utilitas, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara 

yang sesuai dengan kepentingan prinsipal Gustiana (2009) dalam Mathilda

(2012:24). Dalam teori keagenan, dikatakan bahwa manajer (agent) dan 

pemegang saham/investor (principal) memiliki kepentingan yang berbeda. 

Manajer dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan pribadinya, berlawanan dengan upaya untuk memaksimalkan nilai 

pasar. Pemegang saham tidak menyukai tindakan manajer yang lebih 

mengutamakan kepentingan pribadinya karena hal tersebut akan menambah 

biaya bagi perusahaan sehingga akan menurunkan keuntungan yang diterima.

Manajer cenderung menginginkan pembagian dividen yang kecil untuk 

memperkuat keuangan perusahaan bersangkutan terhadap masalah investasi 

perusahaan di masa depan. Pada sisi yang berbeda, para pemegang saham 

biasanya lebih memilih masalah tambahan dana perusahan tersebut diambilkan 

dari utang perusahaan, tetapi tentu saja manajer tidak akan bisa sejalan dengan 
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para pemegang saham dikarenakan pengambilan utang dari luar memiliki resiko 

yang lebih tinggi. Perbedaan kepentingan seperti inilah yang membuat konflik 

kepentingan (agency conflict) muncul. Berbagai konflik kepentingan dalam 

perusahaan baik antara manajer dengan pemegang saham, manajer dengan 

kreditur, disebabkan adanya hubungan keagenan atau agency relationship. 

Konflik antara manajer dan pemegang saham dapat dikurangi dengan suatu 

mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan 

yang terkait tersebut. Namun dengan munculnya mekanisme tersebut akan 

menimbulkan biaya yang disebut agency cost.

Masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajer sering terjadi, 

hal ini dikarenakan manajer tidak ikut memiliki saham perusahaan. Hal ini 

menyebabkan bahwa tidak semua keuntungan yang diperoleh perusahaan akan 

dapat dinikmati oleh manajer, yang berakibat kepada kinerja mereka yang tidak 

lagi fokus terhadap tujuan utama mereka, yaitu memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham. 

Pada suatu perusahaan, konflik kepentingan yang terjadi antara 

manajemen dan pemegang saham dapat timbul dari adanya kelebihan aliran kas 

atau excess cash flow. Kelebihan arus kas cenderung akan diinvestasikan 

melebihi tingkat yang optimum dan sering digunakan untuk konsumsi secara 

berlebihan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan atau 

excessive perquisites. 
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Pihak manajemen dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan 

memberikan tingkat insentif yang layak kepada pemegang saham dan harus 

bersedia mengeluarkan biaya pengawasan atau monitoring cost untuk mencegah 

penyimpangan dari agen. Hal tersebut dinamakan dengan biaya keagenan atau 

agency cost.

2.1.2 Dividen

A. Pengertian Dividen

Pada umumnya tujuan utama investor adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraannya dengan mengharapkan return dalam bentuk dividen maupun 

capital gain. Capital gain adalah perolehan keuntungan dari selisih lebih antara 

harga jual dengan harga beli saham, sedangkan dividen merupakan pendapatan 

yang diterima pemegang saham secara periodik dari sebagian laba bersih yang 

disisihkan perusahaan. Dividen merupakan sumber informasi yang memberikan 

sinyal kepada investor di pasar modal. Dividen yang dibayarkan oleh 

perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

dan prospek yang baik di masa yang akan datang. Tanpa pembayaran dividen, 

saham tidak akan bernilai, hanya janji dividen dimasa yang akan datang yang 

memberikan nilai kepada saham. Menurut pendapat yang konvensional, 

fluktuasi saham disebabkan oleh perubahan ekspektasi investor tentang nilai 

dividen dimasa mendatang. 
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B. Teori Kebijakan Dividen

Menurut Atmaja (2008:285) dalam Cahyo (2013:3) beberapa pendapat atau 

teori yang berkenaan dengan kebijakan dividen diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Dividen tidak relevan 

Teori ini menjelaskan bahwa nilai perusahaan tidak ditentukan oleh 

besar kecilnya Dividend Payout Ratio (DPR), tetapi ditentukan oleh laba bersih 

sebelum pajak (EBIT) dan kelas risiko perusahaan. Jadi berdasarkan teori ini 

dividen adalah tidak relevan. 

b. Teori “The Bird in the Hand” 

Teori ini menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik 

jika Dividend Payout Ratio (DPR) rendah karena investor lebih suka menerima 

dividen dari pada capital gains. Menurut mereka investor memandang dividen 

yield lebih pasti dari pada capital gains yield. 

c. Teori Perbedaan Pajak

Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan 

dividen capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat 

menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu 

tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen 

yield tinggi, capital gains yield lebih rendah dari pada saham. Dengan dividen 

yield rendah, capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari 

pajak atas capital gains, perbedaan ini akan semakin terasa. 
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d. Teori “Signaling Hypothesis” 

Suatu kenaikan dividen yang diatas biasanya merupakan suatu “sinyal” 

kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu 

penghasilan yang baik di masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan 

dividen atau kenaikan dibawah kenaikan normal diyakini investor sebagai suatu 

sinyal bahwa perusahaan mengalami masa sulit di waktu mendatang. 

e. Teori “Clientele Effect” 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang saham 

yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan 

dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan 

penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu Dividend Payout Ratio yang 

tinggi. Sebaliknya kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan 

uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih 

perusahaan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen

Menurut Husnan dan Pudjiastutui (1998) dalam Hadiwidjaja 

(2007:41), dalam menentukan kebijakan dividen perlu memperhatikan 

faktor-faktor berikut ini :

1. Operating Cash Flow
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Jika dana yang diperoleh dari operasi perusahaan dapat dipergunakan 

dengan menguntungkan, maka dividen tidak perlu dibagikan terlalu 

besar.

2. Tingkat laba

Karena ada keengganan untuk menurunkan pembayaran dividen per 

lembar saham, ada baiknya jika perusahaan menentukan dividen dalam 

jumlah yang tidak terlalu besar. Dengan demikian, memudahkan 

perusahaan untuk meningkatkan dan tidak perlu segera menurunkan 

dividen jika laba menurun.

3. Kesempatan Investasi 

Jika perusahaan menghadapi kesempatan investasi yang menguntungkan, 

lebih baik perusahaan mengurangi pembayaran dividen daripada 

menerbitkan saham baru. Penurunan pembayaran dividen mungkin akan 

diikuti oleh penurunan harga saham tetapi jika pasar modal efisien, maka 

harga saham akan menyesuaikan kembali dengan informasi yang 

sebenarnya (investasi menguntungkan).

4. Biaya transaksi 

Untuk merealisir uang kas, pemegang saham perlu menjual (sebagian) 

saham sedangkan pembayaran dividen berarti menerima uang kas. 

Namun jika investor menjual saham, mereka terkena biaya transaksi. 

Dengan demikian, jika tidak ada faktor pajak, maka menerima dividen 

akan lebih menguntungkan daripada memperoleh capital gain. Sehingga 
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investor cenderung memilih saham yang membagikan dividen secara 

teratur. Dengan kata lain, biaya transaksi mengakibatkan perusahaan 

mengeluarkan dividennya lebih besar.

5. Pajak penghasilan 

Karena investor juga membayar pajak penghasilan, maka investor yang 

sudah berada dalam tax bracket yang tinggi mungkin akan lebih 

menyukai untuk tidak menerima dividen (karena harus membayar pajak) 

dan memilih menikmati capital gain. Jika sebagian besar pemegang 

saham merupakan investor yang mempunyai tax bracket yang tinggi, 

pembagian dividen akan cenderung tidak terlalu besar.

D. Prosedur Pembayaran Dividen

Prosedur atau langkah-langkah pembayaran dividen adalah pengumuman 

perusahaan atas dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang 

disebut juga dengan tanggal pengumuman dividen (Ang, 1997 dalam 

Andriyani, 2008:34). Tanggal-tanggal yang perlu diperhatikan di dalam 

pembayaran dividen adalah sebagai berikut :

1. Tanggal pengumuman (declaration date)

Merupakan tanggal resmi pengumuman oleh perusahaan tentang 

bentuk dan besarnya serta jadwal pembayaran dividen yang akan 

dilakukan.

2. Tanggal cum-dividen (cum-dividend date)
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Merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham dimana para 

investor masih memiliki hak untuk mendapatkan dividen baik dividen 

tunai maupun dividen saham.

3. Tanggal ex-dividen (ex-dividend date)

Merupakan tanggal dimana perdagangan saham tersebut sudah tidak 

melekat lagi hak untuk memperoleh dividen. Investor yang membeli 

saham pada tanggal ini atau sesudahnya, maka investor tersebut tidak 

dapat mendaftarkan namanya untuk mendapatkan dividen.

4. Tanggal pencatatan pemegang saham (date of record)

Tanggal ini adalah tanggal terakhir dimana seorang investor harus 

terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan publik sehingga ia 

mempunyai hak yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Jadi 

setelah membeli saham, pemegang saham harus mendaftarkan kepada 

Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh perusahaan untuk 

meregistrasi nama sebagai pemegang saham yang berhak sebelum atau 

pada saat date of record.

5. Tanggal pembayaran dividen (payment date)

Beberapa minggu setelah date of record, dividen akan dibayarkan pada 

para pemegang saham. Pada tanggal ini investor yang telah terdaftar 

dalam daftar pemegang saham yang berhak dapat mengambil dividen 

sesuai dengan bentuk dividen yang diumumkan oleh perusahaan.

E. Pola Pembayaran Dividen
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Keputusan mengenai dividend payout ratio adalah keputusan 

yangmenyangkut bagaimana cara dan dalam bentuk apa dividen dibayarkan 

kepadapemegang saham. Ada beberapa pola pembayaran dividen yang dapat 

dipilih sebagai alternatif dividend payout ratio perusahaan, yaitu : (Ang, 1997 

dalam Andriyani, 2008:35).

1. Stable and Occasionally Increasing Dividend per-share

Kebijakan ini menetapkan dividen per saham yang stabil, selama tidak 

ada peningkatan yang permanen dalam earning power dan kemampuan 

membayar dividen. Manajemen akan menaikkan dividen, jika ada

keyakinan bahwa tingkat yang lebih tinggi tersebut dapat dipertahankan. 

Hal ini dilandasi adanya psikologi pemegang saham, dimana bila dividen 

naik maka akan menaikkan juga harga saham dan sebaliknya.

2. Stable Dividend per-share

Dasar pemikirannya adalah bahwa pasar mungkin akan menilai suatu 

saham lebih tinggi bila dividen yang diharapkan tetap stabil dari pada bila 

dividen berfluktuasi. Perusahaan yang memilih cara ini akan membayar 

dividen dalam jumlah yang tetap (stable amount) dari tahun ke tahun.

3. Stable Payout Ratio

Dalam pola pembayaran dividen ini, jumlah dividen dihitung berdasarkan

suatu presentase tetap (constant) dari laba (earnings). Bila laba 

berfluktuasi, maka jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang 

saham pun akan ikut berfluktuasi.
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4. Regular Dividend Plus Extras

Dalam cara ini, dividen regular ditetapkan dalam jumlah yang diyakini 

oleh manajemen mampu dipertahankan di masa mendatang tanpa 

menghiraukan fluktuasi laba dan kebutuhan investasi modal. Bila 

tambahan kas tersedia, perusahaan memberikan dividen ekstra (bonus) 

kepada pemegang saham. Pola ini mengakui bahwa dividen mempunyai 

kandungan informasi, sehingga dengan pemberian dividen ekstra dapat 

menarik minat pemodal yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

harga saham.

5. Fluctuating Dividends and Payout Ratio

Dalam pola pembayaran ini besarnya dividen dan payout ratio 

disesuaikan dengan perubahan laba dan kebutuhan investasi modal 

perusahaan untuk setiap periode. Oleh karena itu besar dividen dan 

payout ratio yang dibayarkan berfluktuasi mengikuti fluktuasi laba dan 

kebutuhan investasi.

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

Struktur kepemilikan dapat berupa kepemilikan individu, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional. Managerial ownership / insider

ownership adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara 

aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Institusional ownership 

adalah proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional, seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan lain. Dalam 
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kegiatan operasional perusahaan, tentu manajerlah yang akan mengambil 

keputusan untuk kegiatan operasional perusahaan dan nantinya akan 

dipertangung jawabkan kepada direksi dan para pemegang saham.

Bila pemegang saham sekaligus pemegang kendali perusahaan 

(manajemen), sepanjang manajemen mengharapkan efek kesejahteraan yang 

lebih pada keputusannya, maka semakin besar kepemilikan oleh direksi dan 

komisaris akan semakin menurunkan agency cost. Hal ini menandakan bahwa 

board ownership dapat digunakan untuk mengukur biaya agen. Dengan semakin 

meningkatnya board ownership, maka informasi yang dimiliki oleh manajer 

yang juga sekaligus pemilik tersebut juga akan lebih lengkap. Hal tersebut 

membuat biaya agen yang dibutuhkan untuk memonitoring semakin kecil sebab 

pemilik sudah ikut merangkap sebagai manajemen. Untuk itu, apabila board 

ownership semakin besar maka biaya agen yang mungkin muncul dapat ditekan 

serta manajer memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan 

dividen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka biasanya manajer lebih cenderung 

untuk membatasi dividen dan menggunakan dana yang ada untuk kepentingan 

perusahaan di masa yang akan datang.

2.1.4 Pajak

A. Pengertian Pajak dan Ciri-ciri Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH pajak adalah iuran rakyat

kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kas_Negara&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
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yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut 

kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan 

kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran 

rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai public investment

(http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak).

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. 

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public investment. 

B. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdiri dari berbagai macam yaitu:

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh 

Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_saving&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_investment&action=edit&redlink=1
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c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.

Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan menganut sistem ini, karena 

besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus 

melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

2. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang. Ciri-

cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak itu sendiri.

b. Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPn. BM) menggunakan 

sistem ini. Dengan diterapkannya sistem pemungutan yang seperti ini, 

diharapkan akan mengatasi kelemahan dari stelsel campuran.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pula Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si Wajib Pajak.
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Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

Contohnya: Pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk 

menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang 

diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut 

harus menyetorkan, dan melaporkan PPh pegawainya tersebut ke Kantor 

Pelayanan Pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan system ”Self Assessment”

khususnya pajak penghasilan dalam hal ini untuk penentuan jumlah besarnya 

pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak sendiri.

Pada umumnya dalam Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan diterapkan metode klasik atas dividen yang diterima atau 

diperoleh oleh pemegang saham, dimana perusahaan dipandang sebagai suatu 

entitas yang terpisahdari pemegang saham. Konseskuensi penerapan metode 

klasik ini adalah bahwa penghasilan yang bersumber dari perusahaan akan 

dikenakan pajak dua kali yaitu pada tingkat perusahaan itu sendiri dan pada 

tingkat pemegang saham (saat pendistribusian dividen).

Perubahan peraturan perpajakan dalam setiap periode akan 

mempengaruhi kebijakan dividen dan pembayaran dividen itu sendiri, sehingga 

tarif pajak yang berubah-ubah dan tarif yang tinggi mendorong perusahaan untuk 

menghindarinya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya pasal 17 ayat (1) huruf b yang 
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mengatur tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Waib 

Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh 

delapan persen). Sejak tahun 2010, tarif pajak tersebut dirubah menjadi 25% (dua 

puluh lima persen). Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang terbaru 

(UU No. 36 tahun 2008), dividen yang diterima oleh WPOP dikenakan tarif pajak 

sebesar 10% dan bersifat final. Sedangkan dividen yang diterima oleh Wajib 

Pajak Badan dalam negeri dikenakan tarif pajak sebesar 15%.

C. Pandangan Islam

Pembayaran pajak di Indonesia adalah untuk membiayai pembangunan 

dalam sektor pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan 

pegawai dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar pajak 

dengan motivasi iman dan keyakinan sebagai ibadah maka pendapatan Negara 

akan meningkat sehingga biaya pembangunan akan meningkat pula. Apabila 

pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi hak-hak warga 

Negara maka mereka wajib pula melaksanakan kewajibannya yaitu patuh dan 

membantu pemerintah. Seperti yang tertera dalam surat An-Nisa ayat 59 yang 

berbunyi:
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Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-nisa:59).

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan untuk taat kepada 

Nya dan rasul Nya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang 

sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah juga memerintahkan untuk taat 

kepada para pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang 

kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa. Dalam hal kehidupan didunia yaitu 

taat pada pemimpin antara lain taat pada aturan pemerintah dalam hal perpajakan 

yaitu membayar pajak.

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha 

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

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia 

mengambil keuntungan dengan jalan yang lain kecuali perniagaan atau 

perdagangan, dan dalam perniagaan tersebut apabila ingin mengambil 

keuntungan hendakdanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam.

2.1.5 Pertumbuhan Perusahaan (Growth)

Menurut Sartono (2010:248) pertumbuhan perusahaan menunjukkan 

pertumbuhan aset. Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan 

dalammeningkatkan size. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan potensial 

yang tinggitentunya memiliki tingkat kecenderungan untuk menghasilkan arus 

kas yang tinggi dimasa yang akan datang. Pertumbuhan perusahaan sangat

diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena 

pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari 

sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda 

perusahaan memiliki aspekyang menguntungkan, dan investor pun akan 

mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi yang 

dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik.

Pertumbuhan perusahaan secara terus menerus diperlukan agar dapat 

hidup dan memberi kemakmuran yang lebih tinggi kepada pemilik saham. 
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Semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, semakin besar kebutuhan akan 

dana untuk membiayai perluasan. Semakin besar kebutuhan dana dimasa 

mendatang, semakin mungkin perusahaan menahan pendapatan, bukan 

membayarkannya sebagai dividen. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai 

sumber baik sumber internal maupun sumber eksternal. Sumber internal dapat 

berupa saldo laba. Sumber dana eksternal dapat berupa pinjaman dari bank atau 

lembaga keuangannya lainnya, menjual obligasi atau menjual saham baru.

Apabila perusahaan mengandalkan pendanaan investasi dengan 

menggunakan saldo laba maka dividen yang dibagikan akan berkurang. 

Sebaliknya bila perusahaan menggunakan sumber dana eksternal maka ada 

kecenderungan membagikan dividen yang lebih besar. Karena itu potensi

pertumbuhan perusahaan menjadi faktor yang penting dalam kebijakan dividen.

Apabila perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian rupa 

sehingga perusahaan telah well established, dimana kebutuhan dananya dapat 

dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal atau sumber dana ekstern 

lainya, maka keadaanya adalah berbeda. Dalam hal yang demikian perusahaan 

dapat menetapkan dividend payout ratio yang tinggi.

2.1.6 Arus Kas

Laporan arus kas adalah ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan selama satu tahun buku (satu periode). Arus kas dapat berupa arus 

masuk dan arus keluar kas. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama 

pendapatan entitas (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain 
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yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Arus kas 

operasi juga mencakup arus kas dari kegiatan mengadakan, membeli, dan 

menagih pokok pinjaman yang dicatat sebesar nilai pasar dan dimiliki hanya 

untuk beberapa waktu dengan tujuan akan dijual kembali.Arus kas operasi 

mencakup pengaruh kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban, 

kemudian dimasukkan dalam penentuan laba bersih. Sumber kas ini umumnya 

dianggap sebagai ukuran terbaik dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

dana yang cukup untuk dapat melanjutkan usahanya. Terdapat dua metode 

alternatif pelaporan arus kas dari aktivitas operasi yaitu metode langsung dan 

metode tidak langsung (Lilik dan Kurnia, 2016:4).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial, pajak penghasilan, 

pertumbuhan perusahaan dan arus kas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2016, ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dapat 

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO.
Nama 

Penelitian 
Terdahulu

Judul penelitian
Variabel 

Dependen
Variabel 

Independen
Hasil Penelitian

1. Anggie Noor 
Rachmad, 

Pengaruh Struktur 
Kepemlikan, Leverage 

Kebijakan 
Dividen

Pengaruh 
Struktur 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
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Dul Muid 
(2013)

dan Return on Assets 
(ROA) Terhadap 
Kebijakan Dividen 
(Studi Empiris Pada 
Perusahaan 
NonKeuangan yang 
Terdaftar Di BEI) (2013)

Kepemlikan, 
Leverage dan 
Return on 
Assets (ROA)

kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kebijakan 
dividen. Sedangkan 
hasil penelitian dari 
kepemilikan 
institutional tidak 
memiliki pengaruh 
secara signifikan 
terhadap kebijakan 
dividen.

2. Erik Rusli, 
Gede Mertha 
Sudiartha 
(2017)

Pengaruh Struktur 
Kepemilikan,Leverage, 
Pertumbuhan 
Perusahaan dan 
Efektivitas Usaha 
Terhadap Kebijakan 
Dividen (2017)

Kebijakan 
Dividen

Pengaruh 
Struktur 
Kepemilikan,L
everage, 
Pertumbuhan 
Perusahaan 
dan Efektivitas 
Usaha

Hasil penelitian 
tingkat pertumbuhan 
perusahaan 
berpengaruh negatif 
dan signifikan 
terhadap kebijakan 
dividen

3. Ida Setya 
Dwi Jayanti, 
Ayu 
Febriyanti 
Puspitasari 
(2017)

Struktur Kepemilikan 
dan Kebijakan Dividen 
Pada Perusahaan 
Manufaktur Di Indonesia
(2017)

Kebijakan 
Dividen

Struktur 
Kepemilikan

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh positif 
dan signifikan pada 
kebijakan dividen; 
Kepemilikan 
Institusional tidak 
berpengaruh 
signifikan pada 
kebijakan dividen; 
Kepemilikan Asing 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
kebijakan dividen

4. Julianty 
Violetta Sari 
S, Nur 
Cahyonwati 
(2015)

Assets Turnover, Cash 
Position, Leverage dan 
Pertumbuhan 
Perusahaan Sebagai 
Determinan Terhadap 
Kebijakan Dividen
(2015)

Kebijakan 
Dividen

Assets 
Turnover, 
Cash Position, 
Leverage dan 
Pertumbuhan 
Perusahaan

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pertumbuhan 
perusahaan tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kebijakan dividen
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5. S.E. Samuel 
and S.J. 
Inyada
(2010)

The Effect of Company 
Income Tax on 
Dividend Policy of 
Financial Institutions in 
Nigeria

Dividend 
Policy

The Effect of 
Company 
Income Tax

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pajak penghasilan 
perusahaan 
mempengaruhi 
kebijakan dividen

6. Lilik 
Suyanti dan 
Kuria 
(2016)

Pengaruh Corporate 
Governance, Arus Kas, 
Laba Bersih, Tarif 
Pajak Terhadap 
Kebijakan Dividen

Kebijakan 
Dividen

Pengaruh 
Corporate 
Governance, 
Arus Kas, 
Laba Bersih, 
Tarif Pajak

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
good corporate 
governance 
(kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan 
manajerial, proporsi 
dewan komisaris 
independen, komite 
audit), laba bersih dan 
tarif pajak tidak 
berpengaruh terhadap 
dividend payout ratio 
(DPR), sedangkan 
variabel arus kas 
operasi berpengaruh 
signifikan terhadap 
dividend payout ratio 
(DPR).

7. Eli Safrida 
(2014)

Profitabilitasdan 
Pertumbuhan 
Perusahaan Terhadap 
Kebijakan Dividen Pada 
Perusahaan Mannufaktur 
di Indonesia

Kebijakan 
Dividen

Profitabilitas 
dan 
Pertumbuhan 
Perusahaan

Profitabilitas 
berpengaruh positif  
dan signifikan 
terhadap kebijakan 
deviden. Pertumbuhan 
perusahaan 
berpengaruh positif 
namun tidak 
signifikan terrhadap 
kebijakan deviden. 

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan konsep-konsep teori yang dijelaskan diatas, peneliti 

menggambarkan hubungan antara kepemilikan manajerial, pajak penghasilan,

pertumbuhan perusahaan dan arus kas terhadap kebijakan dividen. Agar 
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penelitian ini dapat ditelaah secara cepat dan tepat, tentunya dibutuhkan kerangka 

pemikiran yang menjadi dasar model penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

(H1)

(H2)

(H3)

(H4)

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu 

dianggap benar. Selain itu hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan 

diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan latar 

belakang masalah dan rumusan masalah maka dapat dibuat hipotesis sebagai 

berikut:

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen

Ullah, Fida, dan Khan (2012) menyatakan bahwa struktur kepemilikan 

memainkan peran penting dalam kebijakan dividen perusahaan dengan 

meminimalisasi agency cost yang terkait dengan masalah agensi. Kebijakan 

dividen dan kepemilikan manajerial digunakan sebagai subtitusi untuk 

mengurangi biaya keagenan. Perusahaan dengan menetapkan presentase 

Kepemilikan 
Manajerial (X1)

Pajak Penghasilan
(X2)

Pertumbuhan 
Perusahaan (X3)

Kebijakan 
Dividen

(Y)

Arus Kas (X4)
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kepemilikan manajerial yang besar, akan membayarkan dividen dalam 

jumlah yang besar sedangkan pada presentase kepemilikan manajerial yang 

kecil, akan cenderung menetapkan dividen dalam jumlah yang 

kecil.Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah:

H1: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap 

KebijakanDividen

2. Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kebijakan Dividen

Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham dari 

bisnis dalam periode tertentu, yang dimaksudkan adalah pendapatan 

perusahaan dan rekomendasi yang dibuat oleh direksi perusahaan. Dengan 

demikian, jika tidak ada keuntungan yang dibuat, dividen tidak diumumkan, 

ketika keuntungan dibuat, perusahaan wajib membayar pajak perusahaan 

termasuk wajib pajak lainnya kepada pemerintah. Ini adalah tanggung jawab 

penting suatu perusahaan terutama dalam mencari keuntungan perusahaan 

(Nnadi dan Akpomi, 2008 dalam Gede Pranata,dkk, 2015:2).

Investor yang memiliki sebagian besar saham mungkin lebih 

memilih untuk menekan perusahaan untuk menahan dan menanam kembali 

laba ke dalam perusahaan. Pertumbuhan laba mungkin bisa dianggap mampu 

menghasilkan kenaikkan harga saham, dan keuntungan modal yang 

pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya tinggi. 

Penelitian mendukung hipotesis sebagai analisis regresi menunjukkan 
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bahwa kebijakan dividen dipengaruhi oleh tingkat pajak. Pranata et al. 

(2015) bahwa bentuk hubungan tarif pajak terhadap kebijakan dividen 

adalah berbanding lurus. Artinya bahwa setiap peningkatan tarif pajak 

memiiki peran dalam upaya meningkatkan kebijakan dividen.

Lilik Suyanti dan Kurnia (2016:14) menyatakan bahwa jika tarif 

pajak tinggi maka akan mengurangi laba bersih perusahaan sehingga dividen 

yang dibagikan akan sedikit, tetapi pada kenyataanya laba bersih tidak dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pembagian dividen, sebab 

jika arus kas perusahaan tidak sehat maka akan mempengaruhi kas yang 

tersedia dalam perusahaan, jika hal itu terjadi maka para pemilik saham tidak 

dapat membagikan dividennya. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Pajak Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kebijakan Dividen

3. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen

Pertumbuhan perusahaan yang diukur menggunakan tingkat 

pertumbuhan aset dinilai sebagai potensi yang baik mengenai prospek 

perusahaan. Kesempatan investasi dapat memberikan sinyal positif yang 

mengindikasikan pertumbuhan perusahaan. Namun, tingginya tingkat 

peluang investasi yang dapat mendorong pertumbuhan perusahaan juga akan 

menyebabkan semakin tingginya tingkat pendanaan yang dibutuhkan 
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perusahaan. Pecking order theory menjelaskan perilaku perusahaan yang 

lebih memilih menggunakan sumber dana internal melalui laba ditahan 

dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan penggunaan sumber dana 

eksternal. Penahanan laba ini akan mengakibatkan penurunan jumlah laba 

yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Selain itu, teori dividen residual juga menjelaskan bahwa perusahaan 

baru akan membagikan dividen yang berasal dari laba yang diperoleh setelah 

penggunaan laba untuk keperluan ekspansi dan pertumbuhan perusahaan 

sudah dipenuhi. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah:

H3: Pertumbuhan Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kebijakan

Dividen

4. Pengaruh Arus Kas Terhadap Kebijakan Dividen

Lilik dan Kurnia (2016) yang menyatakan bahwa arus kas operasi 

berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio. Semakin besar arus kas 

operasi perusahaan maka semakin besar DPR yang ditetapkan karena 

perusahaan memiliki kas untuk membayar dividen dan semakin kecil arus 

kas yang dihasilkan perusahaan dari aktivitas operasinya maka akan semakin 

kecil DPR yang ditetapkan manajemen karena kurangnya kemampuan 

perusahaan untuk menyediakan uang kas untuk membayar dividen.
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Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah:

H4: Arus Kas Berpengaruh TerhadapKebijakan Dividen


