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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Grand theory 

2.1.1 Teori Kebijakan Dividen 

Terdapat empat pendekatan teori yang berasal dari preferensiinvestor, yaitu: 

a. Dividend Irrelevance Theory 

Modigliani dan Miller (1961) dalam Sartono (2010:282) dalam Asfihan 

(2016) berpendapat bahwa di dalam kondisi keputusan Investasi yanggiven 

(pasar yang sempurna dan tidak ada pajak), pembayarandividen tidak 

berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham.Hal tersebut dikarenakan 

Nilai perusahaan ditentukan oleh earningpower dari asset perusahaan, 

sehingga keputusan investasimerupakan penentu utama nilai perusahaan. 

b. Smoothing Theory 

Teori perataan (smoothing theory) ini dikemukan oleh Lintner (1956) 

dalam Afriani (2016). Hasil penelitian Lintner secara umum menyimpulkan 

empat hal. Pertama, perusahaan memiliki target rasio pembayaran dividen 

(payout ratio) jangka panjang. Perusahaan yang sudah mapan (mature 

companies) dengan tingkat yang stabil akan cenderung untuk membayar 

dividen sebagai bagian dari laba yang lebih tinggi karena kebutuhan akan uang 

tunai tidak terlalu tinggi bahkan dalam banyak hal perusahaan mengalami 

kelebihan kas (excess cash). Sedangkan perusahaan yang sedang dalam masa 

pertumbuhan memiliki rasio pembayaran dividen cenderung lebih rendah. 
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Kedua, para manajer lebih condong untuk menekankan pada perubahan 

besar kecilnya dividen daripada pada tingkatan absolutnya. Ketiga dalam 

jangka panjang, perubahan-perubahan dividen yang terjadi mengikuti pola 

pergerakan yang stabil jika laba perusahaan bertahan pada level tertentu. 

Dengan kata lain, manajer melakukan upaya untuk meratakan (smoothing) 

dividennya. Artinya, jika perubahan laba perusahaan yang terjadi tidak besar, 

maka laba yang diperoleh tidak akan mempengaruhi besar kecilnya rasio 

pembayaran dividen. 

Keempat, manajer enggan untuk melakukan perubahan dividen yang 

mungkin akan menyebabkan perusahaan melakukan pencadangan dan karena 

adanya kekhawatiran bahwa di tahun mendatang perusahaan tidak mampu 

membayar dividen dengan besaran yang tidak jauh berbeda yang akan 

diberikan menjadi jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada periode-periode 

sebelumnya. Artinya, bagi manajemen perusahaan yang menjaga kestabilan 

dividen menjadi lebih penting daripada menaikkan atau menurunkan dividen 

secara drastis. Teori Lintner (1956) dalam Afriani (2011) menyiratkan bahwa 

dividen tergantung sebagian pada laba perusahaan tahun ini dan sebagian pada 

dividen tahun sebelumnya. 

c. Birth in Hand Theory 

Menurut Gordon dan Litner (1956) dalam Sartono (2010:284) dalam 

Asfihan (2016) investor lebih menyukai dividen tunai yang lebih pasti 

dibandingkan capital gains yang diharapkan dari laba ditahankarena akan 

mengandung risiko. Sehingga perusahaan akanmembayar dividen yang 
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sebesar–besarnya dengan anggapan bahwadividen dapat mempengaruhi harga 

saham. 

d. Tax Differential Theory 

Suatu teori yang menyatakan bahwa investor lebih menyukai 

perusahaan yang menahan sebagian besar labanyakarena pendapatan dividen 

dikenai pajak yang lebih tinggidibanding capital gains dan ini dapat 

mengakibatkan negativewealth bagi pemegang saham (Sartono, 2010:286 

dalam Asfihan, 2016). 

2.2.2 Teori Keagenan (Agency Theory)  

Keagenan (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Asfihan (2016) bahwa kepentingan manajemen dan 

kepentingan pemegang saham seringkali bertentangan, sehingga bisa 

menyebabkan konflik diantara keduanya. Hal ini lebih disebabkan antara lain 

karena manajer lebih cenderung untuk berusaha mengutamakan kepentingan 

pribadi dari pada kepentingan pemegang saham.  

Teori keagenan yang dikemukan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

dalam Asfihan (2016) menyatakan bahwa yang disebut principal adalah 

pemegang saham dan yang dimaksud dengan agent adalah para 

professional/manajemen/CEO, yang dipercaya oleh principal untuk mengelola 

perusahaan. Dalam menjalankan usaha biasanya pemilik menyerahkan atau 

melimpahkan kepada pihak manajemen yang menyebabkan hubungan 

keagenan. Hubungan keagenan merupakan salah satu sebab adanya suatu 

konflik. Konflik keagenan tersebut bisa terjadi antara (1) pemilik 
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(shareholders) dan manajer, dimana manajer melakukan perbuatan 

opportunistic untuk mencapai tujuan pribadinya. Hal ini tidak disukai oleh 

shareholders, dimana shareholders lebih menginginkan suatu profit yang lebih. 

(2) Manajer dengan debtholder dimana manajer lebih menyukai dividen yang 

ditahan digunakan sebagai modal untuk ekspansi perusahaan tetapi debtholder 

lebih menyukai bahwa dividen yang ditahan digunakan sebagai dana untuk 

membayar hutang perusahaan. Debtholder khawatir apabila laba yang 

digunakan untuk ekspansi perusahaan tidak sesuai yang diharapkan sehingga 

hutang perusahaan tidak dapat dibayarkan.  

Konflik-konflik keagenan dapat dikurangi dengan suatu mekanisme 

pengawasan, pengontrolan dan mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang 

terkait. Namun mekanisme tersebut menimbulkan biaya-biaya yang disebut 

sebagai biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan adalah biaya-biaya yang 

berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk menyakinkan bahwa 

manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual 

perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976), biaya keagenan adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh 

pemegang saham untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah 

keagenan dan untuk memaksimumkan pemegang saham. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976) agency cost dapat berupa : 

1. Monitoring Cost 

Pengeluaran untuk memantau tindakan manajer (the monitoring 

expenditure by the principal) 
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2. The bonding Cost 

Biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk mengendalikan terhadap 

agent, sehingga kemungkinan timbulnya perilaku yang tidak dikendaki 

semakin kecil. 

3. Residual Lost  

Pengorbanan karena hilangnya/berkurangnya kesempatan 

untukmemperoleh laba karena dibatasinya kewenangan atau adanyaperbedaan 

keputusan antara principal dan agent. 

2.2.3 Signaling Theory 

Teori sinyal adalah teori yang didasari oleh asimetri informasi 

yangterjadi antara manajer dan investor. Manajer selaku agen yangmengelola 

perusahaan cenderung memiliki informasi yang lebih baik dibanding para 

investor, sehingga untuk menjembatani kesenjangan informasi ini manajer 

akan menggunakan dividen sebagai alat untuk menyampaikan informasi 

tentang kinerja perusahaan kepada para pemegang saham. Selain itu, dividen 

juga dapat diartikan sebagai kabar baik atau sinyal positif tentang prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dan juga sebaliknya (Al-Malkawi, 

2007:47 dalam Asfihan, 2016). 

2.2 Landasan teori 

2.2.1 Dividen  

Dividen merupakan distribusi dari income yang diperoleh perusahaan 

kepada para pemegang saham (Syamsuddin, 2011:30 dalam Afriani, 2011). 

Pengertian dividen menurut Brigham dan Houston (2009:172), dividen adalah 
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distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi 

mereka dan jenis modal tertentu. Menurut Sugiono (2009:173) dalam Afriani 

(2011), dividen merupakan pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Dividen yang dibagikan olehperusahaan dapat mempunyai 

beberapa bentuk sebagai berikut : 

1. Dividen Kas 

Dividen yang paling umum dibagikan adalah dalam bentuk kas. Faktor 

penting yang harus diperhatikan dalam dividen kas adalah apakah jumlah uang 

kas yang ada mencukupi untuk pembagian dividen. 

2. Dividen Saham 

Dividen saham adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut 

pembayarankepada para pemegang saham. Dividen saham dibagikan 

sebanding denganproporsi saham yang dimilikinya. 

3. Dividen Hutang 

Dividen hutang timbul ketika saldo laba yang dibagi tidak mencukupi 

untukpembagian dividen sehingga perusahaan akan mengeluarkan scrip 

dividendyaitu janji tertulis untuk membayar dividen dalam jumlah tertentu di 

waktuyang akan datang. 

4. Dividen Aset 

Dividen dapat juga dibagikan dalam bentuk aset selain kas. Aset 

yangdibagikan bisa berbentuk surat-surat berharga, sediaan barang atau 

asetlainnya yang dimiliki oleh perusahaan. 
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5. Dividen Likuiditas 

Dividen likuiditas adalah dividen yang sebagian besar 

merupakanpengembalian modal. Biasanya modal yang dikembalikan adalah 

sebesardeflasi yang diperhitungkan untuk periode tersebut.. 

2.2.2 Kebijakan dividen 

Kebijakan dividen adalah keputusan mengenai seberapa banyak laba 

saat ini yang akandibayarkan sebagai dividen pengganti dari investasi yang 

ditanamkan dan berapa banyakyang dipertahankan untuk investasi kembali di 

dalam perusahaan (Brigham dan Houston,2010:32). Keputusan dividen 

merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan perusahaan,khususnya 

berkaitan dengan pembelanjaan internal perusahaan. Hal ini karena besar 

kecilnyadividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang 

ditahan. Laba ditahanmerupakan salah satu sumber dana internal perusahaan 

(Sudana, 2011:167). Maka kebijakandividen ini sangat penting bagi 

perusahaan, karena pembayaran dividen mungkinmempengaruhi nilai 

perusahaan dan laba ditahan yang biasanya merupakan sumber danainternal 

yang terbesar dan terpenting bagi pertumbuhan perusahaan. 

Kebijakan dividen didefinisikan sebagai kebijakan dalammenentukan 

keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali 

dalam perusahaan. Pembagian dividen dan jenis pembayarannya tergantung dari 

kebijakan yang ditentukan atas dasar Rapat Umun Pemegang Saham (RUPS) 

(Istiningtiyas, 2013:28 dalam Asfihan, 2016). 

Kebijakan dividen merupakan hal penting yang berkaitan tentang 

kepentingan dua pihak, yakni manajemen sebagai agen, dan pemegang saham 
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sebagai principal. Kebijakan dividen yang dipilih berkaitan dengan tujuan utama 

agent untuk menambah nilai perusahaan sehingga memaksimumkan kemakmuran 

shareholders. Kebijakan pembagian dividen merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi agency conflict. Menurut Pujiastuti (2008:184) ketika jumlah dividen 

yang dibagikanmeningkat, akan mengakibatkan jumlah laba ditahan menurun. 

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dividen yang optimal, yang mampu 

menyeimbangkan dividen saat dan pertumbuhannya dimasa depan untuk 

menambah nilai bagi perusahaan. 

2.2.3 Dividen Smoothing 

Menurut Guttman, dkk. (2008:2) dalam Asfihan (2016) Dividends 

smoothing adalah menjaga dividends per share yang dibagikan kepada investor 

relatif stabil dalam jangka waktu dua tahun atau lebih. Manajer menjaga 

dividen tetap konstan karena memperhatikan earnings yang diharapkan pada 

masa datang dan target payout ratio yang ditentukan. 

Teori Dividends smoothing menyatakan bahwa manajer memiliki 

kecenderungan untuk mempertahankan dividen yang dibagikan tetap stabil 

pada beberapa tahun. Teori ini melihat bahwa minat investor dipengaruhi oleh 

dividen yang dibagikan perusahaan. Para manajer perusahaan tidak tertarik 

untuk mengurangi nilai dividen yang dibagikan. 

Menurut Sartono (2010:294) dalam Asfihan (2016) para investor lebih 

tertarik pada faktor stabilitas dividen daripada dividen payout ratio (DPR) yang 

tinggi. Stabilitas yang dimaksud adalah tetap memperhatikan tingkat 

pertumbuhan tinggi daripada saham yang membayar dividennya dalam bentuk 

presentase yang tetap terhadap laba. Pengujian apakah perusahaan mengikuti 
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kebijakan dividen stabil atau tidak dilakukan dengan menggunakan model 

Lintner. Jika Pi adalah target dividend payout ratio dan Eit adalah EPS 

(earning per share) perusahaan i pada periode t, maka model Lintner untuk 

dividen perusahaan i pada periode t adalah: 

Dit= Pix Eit  (2.1) 

Dan perubahan dividen dinyatakan sebagai: 

Dit - Dit-1 = Pi x Eit - Dit(2.2) 

Perusahaan pada umumnya tidak serta mengubah dividen sesuai dengan 

perubahan earnings (Satwiko dkk., 2005:163 dalam Asfihan, 2016). Dividen 

akan disesuaikan secara perlahan menuju target dividend payout ratio dengan 

suatu faktor penyesuaian yang disebut sebagai Speed OfAdjustment (SOA) 

yang diberi simbol Si, yang kemudian masuk ke dalam persamaan selanjutnya, 

menjadi: 

Dit – Dit-1 = Si (Pi x Eit – Dit-1) (2.3) 

Variabel SOA menunjukkan dividends smoothing dari perusahaan 

sebagai manifestasi kebijakan dividen yang dilakukan. Semakin besar Si 

menunjukkan semakin tingginya tingkat responsivitas perubahan dividen 

terhadap perubahan earnings, yang berarti less smoothing atau tidak stabil. 

Sebaliknya, semakin kecil Si menunjukkan semakinekonomi, yang ditunjukkan 

oleh koefisian arah positif. Apabila faktor lain sama, saham yang memberikan 

dividen yang stabil selama periode tertentu akan mempunyai harga yang lebih 

rendah responsivitas perubahan dividen terhadap perubahan earnings, yang 

berarti more smoothing atau stabil (Satwiko, 2005:164). Nilai Sisebesar 1 
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menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan kebijakan dividend 

smoothing, dan pembayaran dividen yang dilakukan menyesuaikan perubahan 

earnings. Sebaliknya, apabila nilai Si sebesar 0 mengindikasikan bahwa 

perusahaan menganut kebijakan stabilitas (smoothing) dividen secara 

maksimum (implikasi ekstrimnya, Dit = Dit-1, berapapun dan kearahmanapun 

perubahan earnings. Selanjutnya, persamaan terkhir diubah menjadi: 

Dit = Si (Pi x Eit – Dit-1)+Dit(2.4) 

Dit = Si x Pi + Dit-1-Si x Dit-1(2.5) 

Dit = Si x Pi x Eit + (1-Si)Dit-1 (2.6) 

Dan dibuatlah persamaan regresi sebagai berikut : 

Dit = ait + bEit + cDit-1 + ԑ (2.7) 

Dimana b = sp, sementara c = 1-s. Dengan demikian, apabila kita 

memiliki data dividend per share tahun ini (Dit), Earnings per share (Eit), dan 

dividend per share tahunsebelumnya (Dit-1), yang diolah dengan menggunakan 

teknik datapanel, akan diperoleh koefisien regresi dari variabel Eit dan Dit-

1,sehingga dapat dihitung pula nilai speed of adjustment dan target dividend 

payout ratio. 

2.2.4 Earnings  

Pengertian laba menurut Darsono dan Ari Purwanti (2008 : 177) adalah 

prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam 

bentuk angka keuangan yaitu selisih positif atara pendapatan dikurangi beban 

(expenses). Menurut M. Nafarin (2007:788) pengertian laba adalah perbedaan 
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antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk 

periode tertentu.  

Sedangkan menurut Suwardjono (2008 : 464) laba dimaknai sebagai 

imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba 

merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat 

kegiatan produksi dan penyerahan barang / jasa). 

Menurut PSAK Nomor 1 informasi laba diperlukan untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di 

masa depan menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk 

perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya (IAI 2009). 

Laba bersih adalah laba operasi dikurang pajak, biaya bunga, biaya riset 

dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan 

menyandingkan antara pendapatan dengan biaya (Hansen and Mowen, 2001)  

Bagi pemilik saham dan atau investor, laba berarti peningkatan nilai 

ekonomis (wealth) yang akan diterima, melalui pembagian dividen. Laba juga 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama 

periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu 

terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggung jawaban manajemen dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat 

dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan (Triatmojo, 

2016). 
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2.2.5 Cash flow operation 

Laporan arus kas adalah laporan yang memuat perubahan posisi kas dan 

setara kas perusahana pada suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh 

aktiivtas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dari suatu 

instansi/organisasi dalam suatu format yang merekonsiliasi saldo kas pada awal 

dan akhir suatu periode (Kieso dan Weygandt, 2005:247). 

Arus kas terdiri dari arus kas yang berasal dari dan digunakan untuk 

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Penyajian/ 

pengklasifikasian arus kas dari aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan dengan 

cara yang paling sesuai dengan bisnis instansi/organisasi tersebut. 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan (principal revenue activities) dan aktivitas lain yang bukan 

merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, umumnya berasal dari transaksi 

dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih, dan 

merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat 

menghasilkan kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi 

baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

 

2.2.6 Free cash flow 

Arus kas bebas adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan diakhir periode keuangan (kuartalan atau tahunan) setelah 

membayar gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan hutang berikut bunganya, 
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pajak, dan juga belanja modal (capital expenditure) untuk pengembangan 

usaha. 

Arus kas bebas atau yang lebih sering dikenal dengan free cash flow 

dapat diartikan aliran kas yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang 

saham atau pemilik setelah perusahaan melakukan investasi pada fixed asset 

(aktiva tetap) dan working capital (modal kerja) yang diperlukan untuk 

kelangsungan usahanya. Dengan kata lain, free cash flow adalah kas yag 

tersedia diatas kebutuhan investasi yang mengutungkan (Yunior, 2010). 

Sedangkan menurut Brigham dan Daves (2003) dalam Yunior (2010) 

menyebutkan bahwa aliran kas bebas merupakan aliran kas sesungguhnya yang 

tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham dan kreditur setelah 

perusahaan menginvestasikan ke dalam aktiva tetap dan modal kerja yang 

diperlukan untuk mempertahankan operasional perusahaan. 

Free cash flow mempunyai manfaat bagi pemegang saham atau pemilik 

dan manajer. Manfaat bagi pemegang saham adalah free cash flow akan 

dibagikan dalam bentuk dividen. Beberapa manfaat free cash flow bagi 

manajer selaku pengelola perusahaan antara lain (Yunior, 2010) : 

1. Free cash flow dapat digunakan untuk mendanai kegiatan investasi 

perusahaan yang mempunyai net present value positif. 

2. Manajer dapat menggunakan free cash flow untuk membiayai fasilitas-

fasilitas seperti fasilitas kantor dan fasilitas pribadi. 

3. Free cash flow dapat digunakan untuk menambah investasi dalam 

perusahaan dalam bentuk laba ditahan. 
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Pemegang saham dan manajer selalu menghendaki agar free cash flow 

yang dihasilkan perusahaan selalu meningkat dari tahun ke tahun karena 

dengan adanya peningkatan free cash flow yang dihasilkan akan sejalan 

dengan meningkatnya kesejahteraan dan manfaat yang akan diperoleh baik 

bagi pemegang saham maupun bagi manajer (Yunior, 2010). 

2.2.7 Kepemilikan institusional 

Institusi merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap 

investasi yang dilakukan, didalam hal ini termasuk investasi saham. Pada 

umumnya, institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk 

mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara 

profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian 

terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat 

ditekan (Lastanti, 2005). 

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana 

perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. Al dalam Winanda 

2009). Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan 

mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih 

optimal.  

Menurut Wahyu Widarjo (2010:25) dalam Pujiati (2015) Kepemilikan 

institusional merupakann kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu 

perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi 

swasta, domestik maupun asing.  
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Menurut Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy 

Suranta, (2013: 3407) dalam Pujiati (2015), kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Investor 

institusional tidak jarang menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham. Hal 

tersebut dikarenakan para investor institusional memiliki sumber daya yang 

lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga dianggap mampu 

melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari berbagai pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kondisi 

di mana institusi atau lembaga eksternal yang turut memiliki saham di dalam 

perusahaan. 

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoringyang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.  

Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan 

yang strategis perusahaa. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan 

semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk 

mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih 

besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan 

akan meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan menguntungkan bagi 

pemegang saham karena dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan 

banyak keuntungan berupa dividen (Mayang Patricia, 2014: 16). 
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Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin 

kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai 

agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar 

modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku oportunistik manajer (Vera Kusumawati, 2011: 38-

39).Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency costdengan cara 

mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. 

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional 

dalam kepemilikan saham, manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor-

investor institusional sehingga kinerja manajemen juga akan meningkat (Sisca 

Christianty Dewi, 2008: 48). Kepemilikan institusional dianggap sebagai efek 

substitusi dari upaya untuk meminimalkan biaya keagenan melalui kebijakan 

dividen dan utang. Oleh karena itu, untuk menghindari inefisiensi penggunaan 

sumber daya, diterapkan kebijakan dividen yang lebih rendah (Marselina 

Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta, 2013: 321 dalam Pujiati 

2015). 

2.2.8 Kepemilikan manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen 

perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007 dalam cahyaningsih. dkk, 2016). 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 
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manajemen dari seluruh modal perusahaan yang dikelola Gideon (2005 dalam 

cahyaningsih. dkk, 2016). 

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan, contohnya kepemilikan saham oleh anggota Board of 

Director perusahaan. Kepemilikan saham manajerial sering digunakan oleh 

pemegang saham untuk mengurangi konflik agensi di dalam perusahaan. Hal 

tersebut dikarenakan manajemen lebih merasa memiliki perusahaan. Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham manajerial dapat membantu 

penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin 

meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja 

perusahaan (Liannery dan Leonarda, 2013). 

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan 

dapat mengindikasikan adanya kesamaan (congruance) kepentingan antara 

manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan 

saham yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah dan 

biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan yang rendah dapat 

direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan dan 

rendahnya beban operasi terhadap penjualan (discreationary managerial) 

(Liannery dan Leonarda, 2013). 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Liannery dan Leonarda (2013) 

mengemukakan dalam agency theory, hubungan antara pemegang saham 

dengan manajer digambarkan sebagai hubungan antara agen dengan principal. 

Manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai principal. Agen 
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diberikan kepercayaan oleh principal untuk menjalankan bisnis perusahaan 

demi kepentingan principal. Dengan demikian, keputusan manajer adalah 

keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan. 

Perusahaan akan dirugikan jika manajer bertindak untuk kepentingannya 

sendiri dan bukan untuk kepentingan pemegang saham. Keadaan inilah yang 

memunculkan konflik keagenan antara manajer dengan pemilik perusahaan. 

Masing-masing pihak memiliki tujuan dan memiliki risiko yang berbeda 

berkaitan dengan perilakunya. Manajer apabila gagal menjalankan fungsinya 

akan berisiko tidak ditunjuk lagi sebagai manajer perusahaan, sementara 

pemegang saham akan berisiko kehilangan modalnya kalau salah memilih 

manajer. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemisahan antara fungsi 

kepemilikan dengan pengelolaan. Konflik keagenan akan dapat diminimalkan 

jika manajer juga sebagai pemilik perusahaan atau sebaliknya pemilik sebagai 

manajer. 

2.2.9 Penyebaran kepemilikan 

Holder et al dalam Pujiastuti (2008) dalam Liannery dan Leonarda 

(2013) menyatakan bahwa: “Dispersion of ownership (penyebaran kepemilikan 

saham) yang besar akan menimbulkan biaya keagenan yang besar karena 

ketika kepemilikan saham ini menyebar, maka pemegang saham akan sulit 

dalam mengawasi perusahaan”. Rozeff dalam I Nyoman (2006) dalam 

Liannery dan Leonarda, 2013) menyatakan dispersion of ownership sebagai: 

“Kepemilikan yang menyebar adalah ratio jumlah pemegang saham biasa 

dengan jumlah saham yang beredar. Sesuai dengan teori keagenan, Pemegang 
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saham yang semakin menyebar akan mengakibatkan kesulitan dalam proses 

monitoring perusahaan sehingga akan menimbulkan masalah keagenan yang 

penyelesaiannya melalui pembayaran dividen dan akan mengurangi jumlah 

laba yang ditahan.” 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, dispersion ownership 

adalah penyebaran kepemilikan/pemegang saham atau pemilik luar yang 

diwakili oleh jumlah pemegang saham biasa. Semakin besar dispersion of 

ownership saham semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sesuai 

dengan teori keagenan, pemegang saham yang semakin menyebar akan 

mengakibatkan kesulitan dalam proses monitoring perusahaan sehingga akan 

menimbulkan masalah keagenan yang penyelesaiannya melalui pembayaran 

dividen dan akan mengurangi jumlah laba yang ditahan. Sebaliknya, semakin 

terkonsentrasinya kepemilikan saham ini akan mempermudah monitoring dan 

kontrol terhadap kebijakan yang diambil pengelola perusahaan, sehingga dapat 

mengurangi masalah keagenan dan ini akan berimplikasi pada pembayaran 

dividen yang rendah (Liannery dan Leonarda, 2013). 

2.3 Kebijakan Dividen dalam perspektif islam 

Dalam syariah islam, dividen disebut dengan nisbah (bagi hasil) yang 

merupakan salah satu bentuk bagi hasil musyarakah dari keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Disebut sebagai musyarakah karena didalam terdapat 

beberapa (banyak) pemegang saham.  

Dalam kegiatan investasi dianjurkan untuk tidak memakan harta partner 

kerja atau partner investasi dan ketika waktu mendapatkan keuntungan telah 
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tiba, dianjurkan untuk membagikan hasil (laba) yang diperoleh kepada pihak-

pihak terkait. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-An’am ayat 141, diegaskan 

agar dalam segala kegiatan investasi dapat saling memberikan keuntungan satu 

sama lain. 

Al-Quran surat Al-An’am ayat 141 : 

  َوآت و ا َحقَّهِ  َيْومَِ َحَصاِدهِِ (141)

Artinya : “Dan tunaikanlah haknya dihari memetk hasilnya” 

 Dalam ayat diatas disinggung mengenai pembagian keuntungan atau laba 

perusahaan, yang sebagian merupakan hak orang lain atau investor. Pembagian 

keuntungan disini dapat berupa dividen, namun dapat pula berupa laba ditahan 

ang tidak dibagikan pada para investor namun akan digunakan kembali untuk 

kegiatan operasional perusahaan. Dengan tujuan untuk lebih meningkatkan laba 

perusahaan. 

 Selain dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 141 mengenai pembagian 

hasil atau laba kepada investor atau pihak-pihak yang memiliki hak terhadap laba 

tersebut, juga dijelaskan dalam hadist riwayat Bukhori, yang artinya : 

Dari Abu Hurairah ra telah datang seseorang pada nabi lalu sahabat 

bermaksud memeranginya, maka nabi bersabda : “ Biarkanlah dai, karena 

sesungguhnya bagi yang mempunyai hak, mempunyai pendapatan”. Kemudian 

nabi bersabda, “Berikanlah unta yang sesuai dengan miliknya”. Sahabat berkata :” 

kecuali labih baik dari unta miliknya”. Nabi menjawab :”Berikanlah padanya, 

karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik diantara kamu 

dalam memberi pembayaran. 
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2.4 Penelitian terdahulu 

Pada tabel berikut ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta 

hasilnya. 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Nama Tahun Judul Variabel Hasil 

1 Asfihan 

 

 

2016 

 

Pengaruh 

earnings, 

free cash 

flow dan 

kepemilikan 

Institusional 

terhadap 

kebijakan 

dividends 

smoothing 

Pada 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

jakarta 

islamic 

Index 

periode 

2010-2013 

 

Variabel X: 

Earnings, 

free cash 

flow dan 

kepemilikan 

institusional 

 

Variabel Y: 

Dividen 

smoothing 

 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa  earning 

bukanlah faktor yang 

mempengaruhi 

kebijakan dividends 

smoothing. Earnings 

tidak mencerminkan 

posisi perusahaan dalam 

kebijakan dividen. 

Ketika earnings tinggi 

perusahaan bersedia 

mengurangi dividen dan 

menggunakannya untuk 

investasi lain. Free cash 

flow merupakan faktor 

yang berpengaruh positif 

terhadap kebijakan 

dividend smoothing dan 

konsisten dengan 

penelitian Al-Najjar dan 

Belghitar (2012) dan 

Kighir dkk. (2015). Jika 

free cash flow meningkat 

perusahaan membayar 

dividen yang stabil dari 

free cash flow untuk 

mengurangi agency 

conflict. Kepemilikan 

institusional perusahaan 

di Indonesia pada 

umumnyadidominasi 
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oleh holdingcompany 

yang berafiliasi dengan 

manejemen, sehingga 

perusahaan tidak 

membagikan dividen 

yang stabil atau lebih 

tinggi sebagaimana yang 

diharapkan investor 

institusional dari unsur 

publik yang memiliki 

porsi sangat kecil dalam 

kepemilikan 

institusional. 

2 Kighir dkk 2015 Corporate 

Cash Flow 

and 

Dividend 

Smoothing; 

a Panel 

Data at 

Bursa 

Malaysia 

Variabel X: 

Earnings, 

cash flow 

operation, 

free cash 

flow 

 

Variabel Y: 

Dividend 

smoothing 

Perusahaan-perusahaan 

non-keuangan di 

Malaysia lebih 

mementingkan 

laba saat ini (current 

earnings) daripada arus 

kas (cash flow) untuk 

menentukan kebijakan 

pembayaran dividen. 

Penelitian ini 

menggunakan 

tiga variabel independen 

yakni diantara earnings, 

Free cash flow dan cash 

flow from operation 

yang dianalisis dengan 

metode General 

methodmoment (GMM) 

untuk menguji dan 

melihat lebih detail 

faktor mana 

yangmenjadi kunci 

penentu utama kebijakan 

dividend smooth di 

perusahaannon-

keuangan di Malaysia. 

Lebih lanjut, Manajer 
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perusahaan 

diMalaysiamembayarkan 

dividen dari free cash 

flow perusahaan untuk 

mengurangikonflik di 

dalam Agency Theory. 

3 Liannery dan 

Leonarda 
2013 Analisis 

pengaruh 

agency cost 

Terhadap 

dividend 

smoothing 

pada 

Perusahaan 

yang tercatat 

di bursa 

Efek 

indonesia 

periode 

2009-2011 

Variabel X: 

Institutional 

ownership, 

goverment 

ownership, 

insider 

ownership 

dan 

dispersion of 

ownership. 

 

Variabel Y: 

Dividend 

smoothing 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

goverment ownership 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividend 

smoothing. Sedangkan 

institutionalownership, 

insider ownership dan 

dispersion of ownership 

tidak memberikan 

pengaruh signifikan 

terhadap dividend 

smoothing 

4 Al-Najjar dan 

Belghitar  

 

2012 “The 

information 

content of 

cash flows in 

the context 

of dividend 

smoothing” 

Variabel X: 

Cash flow 

operation 

dan free 

cash flow. 

 

Variabel Y: 

Dividend 

smoothing 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa perusahaan 

Inggris lebih 

mengandalkan arus kas 

dari operasi  aktivitas 

dan arus kas bebas yang 

digunakan sebagai 

sumber pembayaran 

dividen. Model Lintner  

tidak bekerja secara 

efektif untuk perusahaan 

Inggris. Namun, 

modifikasi  model 

penyesuaian parsial, 

yang mencakup arus kas 

lebih sesuai,  baik arus 

kas dari operasi dan arus 

kas bebas mempengaruhi 

keputusan dividen.  

Mereka menyimpulkan 
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arus kasadalah key 

detemninant terhadap 

kebijakan dividend 

smoothing. 

Denganmodel baru ini 

menunjukkan perkiraan 

yang jauh lebih dekat 

dengankenyataan, dan 

hasilnya selalu konsisten 

menilai ukuran yang 

berbeda dariarus kas. 

5 Al-Yahyaee dkk 2011 Dividend 

Smoothing 

when Firms 

Distribute 

Most of 

Their 

Earnings as 

Dividends 

Variable X: 

Dividen pay 

out ratio, 

earning 

 

Variabel Y: 

Dividend 

smoothing 

Perusahaan oman 

menetapkan kebijakan 

dividen yang tidak 

stabil. Ketidakstabilan 

ini juga terjadi pada 

target rasio pembayaran 

dividen. Perusahaan-

perusahaan di Oman 

cenderung sangat cepat 

menyesuaikan kebijakan 

dividen. Perusahaan 

bersedia untuk 

memotong dividen yang 

akan mereka bagikan 

setiap kali terjadi 

perubahan pada laba. 

 

6 Anggri Afriani 

 

 

2011 

 

Pengaruh 

Information 

asymmetry 

Terhadap 

Dividend 

smoothing 

 

Variabel X: 

idiosyncratic 

risk sebagai 

pengukuran 

asimetri 

informasi 

Variabel Y:  

Dividend 

smoothing 

Hasilnya 

menggungkapkan 

bahwa tidak 

ditemukannya pengaruh 

yang signifikan terhadap 

praktik dividend 

smoothing di Indonesia. 

 

7 Shinya Shinozaki 

& Konari Uchida 

 

2012 

 

Ownership 

structure, 

Tax Regime, 

Variable X: 

Ownership 

structure, 

Hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa 

pengendali pemegang 
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 and 

Dividend 

Smoothing: 

International 

Evidence 

 

Tax 

Regime. 

 

Variabel Y: 

Dividend 

smoothing 

 

 

saham peduli terhadap 

kelangsungan hidup 

perusahaan mereka. 

Mereka menemukan 

bahwa perusahaan yang 

berkinerja tinggi 

memiliki menargetkan 

rasio pembayaran 

dividen dan 

menyesuaikan dengan 

cepat. 

8 Mark T. Learya 

&Roni Michaely 

2009 

 

Why Firms 

Smooth 

Dividends: 

Empirical 

Evidence 

 

Variabel X: 

tax, agency 

dan 

asymmetric 

information 

 

Variable Y: 

dividend 

smoothing 

 

 

Proxy di atas 

berpengaruh 

terhadap dividend 

smoothing.Peneliti juga 

mengatakan bahwa 

perusahaan yang 

mungkin mempunyai 

asimetri informasi 

adalah perusahaan yang 

pertumbuhannya tinggi, 

muda, lebih tidak stabil, 

lebih sedikit memiliki 

intangible asset, 

informasi investor, dan 

analisis yang jarang. 

 

9 Roni 

Michaely,Cornell 

2006 Dividend 

Smoothing, 

Agency 

Costs, and 

Information 

Asymmetry: 

Lessons 

from the 

Dividend 

Policies of 

Private 

Firms 

Variabel X: 

Agency cost 

dan 

asymmetric 

Information, 

dividen 

smoothing 

Variabel Y: 

Lessons 

from the 

Dividend 

Policies of 

Private 

Mengungkapkan bahwa 

perusahaan publik dan 

swasta sama sama 

terdapat melakukan 

dividendsmoothing, 

namun dari hasil 

temuan,diungkapkan 

bahwa praktik 

dividendsmoothing 

hampir sepenuhnya 

terdapat di perusahaan 

publik. 

Perusahaanpublik lebih 
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Firms cenderung untuk 

meningkatkan dividen 

dari swastaperusahaan. 

Dalam penelitian ini 

jugamenyebutkan bahwa 

agency problemlebih 

besar terjadi di 

perusahan publikkarena 

perusahan public 

cenderung membayar 

dividen lebih tinggi. 

 

2.5 Kerangka pemikiran 

Gambar 2.1 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam 

penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah earnings, cash 

flow operation, free cash flow, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, 

kepemilikan manajerial, dan penyebaran kepemilikan. Sedangkan variable 

dependen dalam penelitian ini adalah dividen smoothing. 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 Variabel independen        Variabel dependen 

 

Corporate cash flow 

Cash flow operation (X2) 

Free cash flow (X3) 

 

Agency cost 

Kepemilikan Institusional (X4) 

Kepemilikan manajerial (X5) 

Penyebaran kepemilikan (X6) 

 

2.6 Pengembangan hipotesis 

2.6.1 Pengaruh earnings terhadap dividen smoothing 

Menurut Hery (2009) laba adalah suatu jumlah di mana perusahaan dapat 

mengembalikan ke investornya dan masih menyisakan untuk perusahaan pada 

akhir periode untuk dibawa ke periode berikutnya. Earnings atau laba bersih 

sebagai keuntungan perusahaan merupakan faktor pertama yang biasanya menjadi 

pertimbangan direksi, walaupun untuk membayar dividen perusahaan rugi pun 

dapat melaksanakannya, karena adanya cadangan dalam bentuk laba ditahan.  

Dalam smoothing theory yang dikembangkan Lintner dalam Asfihan 2016 

menyatakan bahwa perubahan jumlah dividen bergantung pada keuntungan 

perusahaan saat ini (Current Earnings) dan dividen sebelumnya. Current 

Dividen smoothing 

(Y) 

Earnings (X1) 
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Earnings mampu menjelaskan kondisi perusahaan yang ada dan mampu 

mempengaruhi secara dominan terhadap perubahan nilai dividen yang akan 

dibagikan daripada faktor lain. 

Jika laba bersih yang diperoleh perusahaan jumlahnya besar, maka 

manejemen perusahaan cukup leluasa dalam menentukan besarnya dividen yang 

akan dibagikan kepada pemegang saham. Semakin tinggi keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk 

membagikan keuntungan dalam bentuk dividen yang stabil kepada para 

pemegangsaham. Hal ini diperkuat oleh penelitian Kighir, dkk. (2015) yang 

menyimpulkan bahwa earnings (laba sekarang) merupakan faktor yang 

mempengaruhi secara positif kebijakan dividen (dividends smoothing) perusahaan 

non-keuangan di Malaysia. 

H1 = Terdapat pengaruh antara earnings terhadap dividends smoothing. 

2.6.2 Pengaruh cash flow operation  terhadap dividen smoothing 

Cash flow operationmerupakan arus kas yang berasal dari transaksi yang 

mempengaruhi laba bersih. Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan 

merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil 

keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para 

pemegang saham. Oleh karena dividen merupakan cash outflow, maka makin 

kuatnya posisi kas atau likuiditas perusahaan berarti makin besar kemampuannya 

membayar dividen (Riyanto, 2007).  

Semakin tinggi cash ratio menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk 

memenuhi (membayar) kewajiban jangka pendeknya (Brigham, 2006) Dengan 
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semakin meningkatnya cash ratio juga dapat meningkatkan keyakinan para 

investor untuk membayar dividen yang diharapkan oleh investor. 

Ahmed (2009) mengungkapkan bahwa pembayaran dividen lebih 

bergantung pada arus kas dari pada earnings saat ini karena arus kas 

mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Penelitian 

Charitoudan Vafeas (1998)dan Andres dkk. (2009) dan Adelegan (2003) 

menemukan hubungan yang signifikan antaraperubahan dividen dan arus kas. 

H2 = Terdapat pengaruh antara cash flow operation terhadap dividen 

smoothing 

2.6.3 Pengaruh free cash flow terhadap dividen smoothing 

Free cash flow merupakan aliran kas bebas yang menggambarkan tentang 

keuangan perusahaan. Free cash flow (arus kas bebas) adalah arus kas operasi 

perusahaan dikurangi investasi ekuitas yang diwajibkan. Free cash flow 

menggambarkan tingkat fleksibilitas keuangan perusahaan (Iryuliawati, 2013). 

Perusahaan memiliki laba dalam aktivitasnya, namun tersedianya arus kas bebas 

lebih menjamin agar dividen dapat dibayarkan (Pasternak 2007 : 1). Perusahaan 

yang mempunyai free cash flow yang besar akan mampu menyediakan 

pembayaran dividen kepada pemegang saham, sehingga semakin besar free cash 

flow maka semakin besar pula kemungkinan pembayaran dividen kepada 

pemegang saham (umi masrdiayati, dkk. 2014). 

Masalah keagenan akan semakin parah ketika perusahaan menghasilkan 

free cash flow dalam jumlah besar (Jansen, 1986).  Free cashflow yang tersedia 

dalam jumlah cukup besar pada suatu perusahaan dapat menimbulkan konflik 

file:///D:/IRMA/KULIAH/SKRIPSI/JURNAL%20PENDUKUNG/Arus%20kas%20perusahaan%20dan%20perataan%20dividen%20%20analisis%20data%20panel%20di%20Bursa%20Malaysia.htm%2319
file:///D:/IRMA/KULIAH/SKRIPSI/JURNAL%20PENDUKUNG/Arus%20kas%20perusahaan%20dan%20perataan%20dividen%20%20analisis%20data%20panel%20di%20Bursa%20Malaysia.htm%2319
file:///D:/IRMA/KULIAH/SKRIPSI/JURNAL%20PENDUKUNG/Arus%20kas%20perusahaan%20dan%20perataan%20dividen%20%20analisis%20data%20panel%20di%20Bursa%20Malaysia.htm%2319
file:///D:/IRMA/KULIAH/SKRIPSI/JURNAL%20PENDUKUNG/Arus%20kas%20perusahaan%20dan%20perataan%20dividen%20%20analisis%20data%20panel%20di%20Bursa%20Malaysia.htm%2319
file:///D:/IRMA/KULIAH/SKRIPSI/JURNAL%20PENDUKUNG/Arus%20kas%20perusahaan%20dan%20perataan%20dividen%20%20analisis%20data%20panel%20di%20Bursa%20Malaysia.htm%2319
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kepentingan antara manajer dan pemegang saham. manajer memiliki 

kecendrungan akan menggunakan free cash flow yang tersedia dengan melakukan 

investasi yang berlebihan dan pemborosanyang mengakibatkan ketidakefisien 

pada perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan kepentingan para 

shareholders yang menginginkan pembagian dividen. 

Pada kondisi ini, perusahaan berusaha menghindari terjadinya free cash 

flow problem dengan membagikan dividen dalam jumlah tinggi dari free cash 

flow. Pembagian dividen juga dimaksudkan untuk mengurangi agency cost yang 

timbul akibat konflik kepentingan. Menurut Lee (1983) dalam Kighir, dkk (2015, 

hal. 5) dalam Asfihan (2016) pembayaran dividen harus didasarkan pada cash 

flow dan bukan pada earnings, karena cash flow lebih menggambarkan posisi 

perusahaan. Semakin tingi free cash flow perusahaan semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen yang stabil atau lebih tinggi. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Kighir, dkk (2015) dan Al-Najjar dan Belghitar 

(2012) dalam Asfihan (2016) yang menyatakan bahwa free cash flow yang 

menggantikan current earnings di dalam model Lintner berpengaruh positif dalam 

menjelaskan kebijakan dividends smoothing. 

H3= Terdapat pengaruh antara free cash flowterhadap dividends smoothing. 

 

2.6.4 Pengaruhkepemilikan institusional terhadap dividend smoothing 

Kepemilikan institusionaladalah persentase saham yang dimiliki oleh 

institusi, seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun 

perusahaan lain. Hasil studi Moh’d, et.al seperti dikutip Rahmawati (2008) 
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menyatakan bahwa bentuk distribusi saham di antara pemegang saham dari luar 

salah satunya adalah institutional ownership, yang dapat mengurangi biaya-biaya 

dalam masalah keagenan. Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan 

sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya 

menantang keberadaan manajemen, maka penyebaran menjadi suatu hal yang 

relevan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional, sehingga dapat 

mengurangi perilaku opportunistik manajer. Kepemilikan institusional 

mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi 

kepemilikan institusional, maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap 

perusahaan dan mengurangi biaya keagenan, sehingga perusahaan akan cenderung 

untuk menggunakan dividen yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan selalu berusaha mengurangi mekanisme kendali konflik keagenan 

yang berlebih (Rahmawati, 2008 dalam Liannery dan Leonarda, 2013),. 

Di sisi lain, dalam penelitian tentang dividend smoothing yang dilakukan 

oleh Tepper School of Business (2012) mengatakan bahwa pada hakikatnya 

dividend smoothing dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi biaya 

keagenan (agency cost) dan adverse selection yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi cost of capital perusahaan. Lebih lanjut lagi, dalam penelitian 

tersebut dikemukakan bahwa salah satu mekanisme potensial yang dikutip dari 

Allen, Bernardo dan Welch (2000) adalah menarik para investor dengan tujuan 

untuk memonitor seperti investor dari institusi. Lembaga-lembaga ini pada 
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gilirannya mengurangi biaya agen suatu perusahaan dan asimetris informasi 

melalui pemantauan dan peran pengumpulan informasi.  

Pernyataan ini juga didukung oleh Mardi (2006), dalam jurnalnya 

dikemukakan bahwa pada banyak negara terdapat ketentuan dalam pasar 

modalnya, bahwa organisasi atau yayasan-yayasan sosial, perusahaan-perusahaan 

asuransi, bank-bank tabungan, dana-dana pensiun, pemerintah kota madya, dan 

lain-lain hanya diizinkan menanamkan dananya dalam saham-saham yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen stabil. Dengan 

demikian dengan adanya ketentuan tersebut maka mendorong institusi untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen stabil. 

H4: Terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap dividend 

smoothing. 

2.6.5 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap dividend smoothing 

Perusahaan dengan menetapkan persentase kepemilikan manajerialyang 

besar, membayar dividen dalam jumlah kecil, sedangkan padapersentase 

kepemilikan manajerial kecil menetapkan dividen padajumlah besar.Semakin 

besar insider ownership, perbedaan kepentingan antarapemegang saham dengan 

pengelola perusahaan semakin kecil dandapat menghindari perilaku opportunistic 

manajer, karena merekaakan ikut menanggung konsekuensi yang dilakukan, hal 

ini akanmenurunkan masalah keagenan. Menurut Moh’d, Perry & Rimbey(1995) 

seperti dikutip Rahmawati (2008), dividen sebagai salah satumekanisme untuk 

menurunkan masalah keagenan. Jika masalahkeagenan sudah turun sebagai akibat 
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dari peningkatan jumlah sahamyang dimiliki insider, maka dividen tidak perlu 

dibayarkan padatingkat rasio tinggi. 

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, 

maka manajemen berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang 

saham yang juga adalah dirinya sendiri, dengan melakukan perataan laba untuk 

meningkatkan kepercayaan investor untuk tetap berinvestasi pada perusahaan. 

Menurut Brochet dan Gildao (2004) dalam Rahmawati (2008) dalam 

Liannery dan Leonarda (2013), Manajemen yang memiliki saham perusahaan 

memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibanding pemegang saham 

non-institusi lainnya. Dengan demikian, manajemen lebih memiliki kesempatan 

untuk melakukan perataan laba untuk meminimalisir volatilitas labanya untuk 

meningkatkan kinerja saham perusahaan. Shinozaki dan Uchida (2012) yang 

meneliti dividend smoothing menemukan bahwa dividendsmoothing secara 

signifikan lebih sering dilakukan oleh perusahaan– perusahaan yang dikendalikan 

oleh profesional manajer dibandingkan dengan perusahaan–perusahaan yang 

dikendalikan oleh pemiliknya. 

H5: Terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerterhadap dividend 

smoothing. 

2.6.6 Pengaruh penyebaran kepemilikan terhadap dividend smoothing. 

Secara teori, jika persentanse penyebaran kepemilikandi suatuperusahaan 

itu kecil berarti kepemilikan saham di perusahaan semakinterkonsentrasi pada 

satu atau beberapa pemegang saham saja.Semakin terkonsentrasinya kepemilikan 

saham ini akan mempermudah monitoring dan kontrol terhadap kebijakan yang 
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diambil pengelola perusahaan, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan dan 

ini akan berimplikasi pada pembayaran dividen yang rendah. Dalam jurnal 

Shinozaki dan Uchida (2012) yang meneliti dividend smoothing, Semakin tinggi 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan perusahaan, maka perusahaan 

cenderung melakukan prakitk dividen stabil agar menghasilkan variabilitas laba 

yang rendah yang mengindikasikan risiko yang rendah. Risiko yang rendah ini lah 

yang direspon positif oleh investor untuk menginvestasikan kekayaannya. 

H6: Terdapat pengaruh antara penyebarankepemilikan terhadap dividend 

smoothing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


