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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Grand Theory 

2.1.1 Dividend Signaling Theory 

Dividend signaling theory pertama kali dicetuskan oleh Bhattacharya 

(1979). Dividend signaling theory mendasari dugaan bahwa pengumuman 

perubahan cash dividend mempunyai kandungan informasi yang 

mengakibatkan munculnya reaksi pasar. 

Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang cash dividend yang 

dibayarkan dianggap investor sebagai sinyal prospek perusahaan di masa 

mendatang. Adanya anggapan ini disebabkan terjadinya asymetric information 

antara manajer dan investor, sehingga para investor menggunakan kebijakan 

deviden sebagai sinyal tentang prospek perusahaan. Miller dan Rock (1985) 

dalam Addy (2010) menyatakan bahwa adanya informasi asimetri antara 

investor dan manajemen karena perubahan pembayaran deviden akan 

berdampak pada reaksi harga saham di pasar. Apabila terjadi peningkatan 

deviden akan dianggap sebagai sinyal positif yang berarti perusahaan 

mempunyai prospek yang baik, sehingga menimbulkan reaksi harga saham 

yang positif. Sementara jika terjadi penurunan deviden akan dianggap sebagai 

sinyal negatif yang berarti perusahaan mempunyai prospek yang tidak begitu 

baik, sehingga menimbulkan reaksi harga saham yang negatif. Benar tidaknya 

informasi itu dapat dilihat melalui profitabilitas perusahaan pada masa yang 
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akan datang. Kebijakan deviden yang meningkat akan diikuti dengan kenaikan 

harga saham karena investor menilai kenaikan deviden itu adalah informasi 

bahwa prospek perusahaan ke depan akan cerah dengan profitabilitas 

perusahaan yang akan meningkat dan sebaliknya jika kebijakan perusahaan 

adalah menurunkan deviden. 

Menurut Atmaja (2008) pada praktiknya ada beberapa faktor lain yang 

mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan deviden, antara lain: 

1. Perjanjian hutang 

Pada umumnya perjanjian hutang antara perusahaan dengan kreditor 

membatasi pembayaran deviden. Misalnya deviden hanya dapat diberikan 

jika kewajiban hutang telah dipenuhi perusahaan dan atau rasio-rasio 

keuangan menunjukan bank dalam kondisi sehat. 

2. Pembatasan dari saham preferen 

Tidak ada pembayaran deviden untuk saham biasa jika deviden saham 

preferen belum dibayar. 

3. Tersediannya kas 

Deviden berupa uang tunai (cash deviden) hanya dapat dibayarkan jika 

tersedia uang tunai yang cukup. Jika likuiditas baik, perusahaan dapat 

membayarkan deviden. 

4. Pengendalian 

Jika manajemen ingin mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, ia 

cenderung untuk segan menjual saham baru sehingga lebih suka menahan 

laba guna memenuhi kebutuhan dana baru. Akibatnya deviden yang 
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dibayarkan menjadi kecil. Faktor ini menjadi penting pada perusahaan 

yang relatif kecil.  

5. Kebutuhan dana untuk investasi 

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 dan laba ditahan. Manajemen cenderung memanfaatkan laba 

ditahan karena penjualan saham baru menimbulkan biaya peluncuran 

saham. Oleh karena itu, semakin besar dana investasi, semakin kecil 

dividen payout ratio. 

6. Fluktuasi laba 

Jika laba perusahaan cenderung stabil, perusahaan dapat membagikan 

deviden yang relatif besar tanpa takut harus menurunkan deviden jika 

laba tiba-tiba merosot. Sebaliknya jika laba perusahaan berfluktuasi, 

deviden sebaiknya kecil agar kestabilan terjaga. Selain itu, perusahaan 

dengan laba berfluktuasi sebaiknya tidak banyak menggunakan hutang 

guna mengurangi resiko kebangkrutan. Konsekuensinya laba ditahan 

menjadi lebih besar dan deviden menjadi lebih kecil. 

 

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)  

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (lebih-lebih untuk 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia), seringkali terjadi pemisahan 

antara pengelola perusahaan (pihak manajemen, disebut juga sebagai agent) 
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dengan pemilik perusahaan (atau pemegang saham, disebut juga sebagai 

principal). Di samping itu, untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT), tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang 

disetorkan. Artinya, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka 

modal sendiri (equity) yang telah disetorkan oleh para pemilk perusahaan 

mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan 

diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut. Dengan demikian 

memungkinkan munculnya masalah-masalah keagenan (agency problem). 

Masalah keagenan (agency problem) muncul dalam dua bentuk, yaitu 

antara pemilik perusahaan (principals) dengan pihak manajemen (agent), dan 

antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Tujuan normatif 

pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil 

untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan, hanya benar 

apabila pengambil keputusan keuangan (agent) memang mengambil 

keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan 

(Husnan dan Pudjiastuti, 2012) dalam Waluyo, dkk (2015). 

Problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham (pemilik 

perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki 

saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tertentu menginginkan 

manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan 

kemakmuran mereka sendiri. Terjadilah conflict of interest. Untuk 
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meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan 

pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut 

agency cost yang meliputi antara lain: pengeluaran untuk memonitor kegiatan-

kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang 

meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta 

oportunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera 

mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham (Atmaja, 2008). 

Pengawasan secara total terhadap kegiatan para manajer akan 

memecahkan masalah keagenan, tetapi dibutuhkan biaya yang mahal dan 

kurang efisien. Solusi yang lebih baik adalah memberi suatu paket kompensasi 

berupa gaji tetap ditambah bonus kepemilikan perusahaan (saham perusahaan) 

jika kinerja mereka bagus. Dengan adanya kepemilikan saham para manajer 

tentu akan memaksimalkan kepentingan para pemegang saham sebab ia juga 

merupakan pemegang saham dan juga memaksimalkan kinerjanya sebagai 

manajer karena menginginkan bonus yang didapat untuk para manajer. 

Agency problem juga muncul antara kreditor (pemberi hutang), 

misalnya pemegang obligasi perusahaan (bondholders) dengan pemegang 

saham (stockholders) yang diwakili oleh manajemen perusahaan. Konflik 

muncul jika pihak manajemen mengambil proyek-proyek yang resikonya lebih 

besar dari pada yang diperkirakan oleh kreditor atau perusahaan meningkatkan 

jumlah hutang hingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari pada yang 

diperkirakan oleh kreditor. Kedua tindakan tersebut akan meningkatkan risiko 

financial perusahaan yang akan berdampak pada penurunan nilai pasar 
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hutang/obligasi perusahaan yang belum jatuh tempo. Untuk mengatasi 

masalah ini pihak kreditor akan membuat covenant dan disepakati bersama 

saat pinjaman diberikan. Covenant dapat mengurangi problem keagenan 

antara bondholders dengan stockholders, namun ia membuat manajemen 

perusahaan kurang leluasa dan cepat dalam membuat keputusan bisnis yang 

penting (Atmaja, 2008). 

 

2.2 Profitabilitas 

2.2.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang 

tertentu (Mamduh, 2014). Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal 

yang dimilliki. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat 

menarik investor untuk menanamkan dananya guna ekspansi bisnis, 

sedangkan tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan investor 

menarik dananya. Bagi perusahaan sendiri, profitabilitas digunakan sebagai 

alat evaluasi atas efektifitas pengelolaan kegiatan operasional perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu 

perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. 

Alat analisis yang dimaksud adalah rasio–rasio keuangan. Rasio profitabilitas 

mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

diperoleh dari penjualan dari investasi. 
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Profitabilitas juga berfungsi sebagai alat prediksi keberlangsungan 

usaha suatu perusahaan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu setiap 

badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, hal tersebut  

dikarenakan  perusahaan  dengan  tingkat  profitabilitas  yang tinggi akan 

terjamin kelangsungan hidupnya. 

 

2.2.2 Rasio Profitabilitas 

Penilaian profitabilitas akan menunjukkan seberapa efektif manajemen 

dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas bisnis untuk mencapai  tujuan  

strategis  perusahaan.  Semakin  besar  profitabilitas suatu   perusahaan,   

maka   semakin   baik   pula   manajemen   dalam mengelola perusahaan, 

yang dimana pada akhirnya juga akan berpengaruh pada peningkatan 

kemakmuran pemilik perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan dapat 

terlihat dari penyajian laporan keuangan. Profitabilitas keuangan perusahaan 

dideskripsikan dalam laporan laba rugi yang merupakan bagian dari laporang 

keuangan perusahaan dimana laporan tersebut selanjutnya dapat digunakan 

untuk pembuatan keputusan ekonomi. 

Terdapat beberapa pengukuran tingkat profitabilitas dimana masing-

masing  pengukuran  dihubungkan  dengan  volume  penjualan,  total aktiva 

dan modal sendiri. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai   

kemampuan   perusahaan   dan   mencari   keuntungan.   Hasil pengukuran 

tersebut juga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen, 

apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Tujuan penggunaan 

rasio profitabilitas bagi perusahaan: 
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1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

2. Untuk  menilai  posisi  laba  perusahaan  tahun  sebelumnya  

dengan tahun sekarang 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 

4. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

Dalam  prakteknya,  menurut  ( Mamduh, 2014) jenis-jenis rasio 

profitabilitas yang digunakan adalah: 

1. Profit margin (profit margin on sales) 

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio 

ini bisa diinterprestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan 

menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada 

periode tertentu. 

2. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi 

menunjukan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi 

manajemen. Rasio ini merupakan rasio yang paling sering 

digunakan oleh para investor dalam menilai kelayakan 

perusahaan untuk melakukan investasi. 
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3. Return on equity (ROE) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun 

rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, 

rasio ini tidak memperhitungkan deviden maupun capital gain 

untuk pemegang saham. 

 

Menurut Rahmat (2005) dalam Chikita (2011) rasio profitabilitas 

meliputi: 

1. Gross Profit Margin 

Rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari operasi usahanya yang murni. Gross Profit 

Margin dapat diukur dengan cara membandingkan antara laba 

kotor dengan penjualan bersih. 

2. Operating Profit Margin 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Operating Profit Margin dapat 

diukur dengan cara membandingkan antara laba operasional 

dengan penjualan bersih. 

3. Net Profit Margin 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak ditinjau dari sudut 
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pendapatan operasinya. Metode ini dapat diukur dengan cara 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan 

bersih. 

4. Return on Net Worth 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal 

sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang 

saham. Metode ini dapat diukur dengan cara membandingkan 

antara laba bersih setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham. 

5. Return on Capital Employed 

Rasio ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen sehubungan 

dengan jumlah investasi modal yang ditanamkan untuk 

menjalankan aktivitas badan usaha. Motede ini dapat diukur 

dengan cara membandingkan laba operasional dengan jumlah 

investasi modal. Jumlah investasi modal merupakan selisih antara 

total aktiva dengan utang lancar. 

 

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

diantaranya: 

1. Kebijakan Deviden 

Menurut Addy (2010), kebijakan deviden dapat mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan dividend signaling 

theory yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan deviden dijadikan 

sebagai informasi bagi para investor untuk menilai prospek perusahaan 
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dimasa yang akan datang. Apabila kebijakan deviden mengalami 

peningkatan maka para investor akan berasumsi bahwa perusahaan 

memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Begitu pula 

sebaliknya apabila terjadi penurunan kebijakan deviden maka para 

investor akan berasumsi bahwa perusahaan mengalami penurunan 

performa dan kinerja dimasa yang akan datang. Kenaikan profitabilitas 

saat kenaikan deviden dipengaruhi oleh naiknya harga saham 

perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan tambahan dana untuk 

investasi perusahaan dan hal tersebut dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Sementara turunnya profitabilitas pada saat penurunan 

kebijakan deviden disebabkan oleh reaksi negatif pasar pada saat 

pengumuman penurunan deviden dilakukan dan harga saham menurun 

juga. Hal ini menyebabkan perusahaan kurang mendapat dana 

tambahan untuk mengembangkan perusahaan sehingga sulit untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

2. Penghindaran Pajak 

Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak dapat mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. Praktik penghindaran pajak dapat membuat 

pembayaran beban pajak kepada pihak pemerintah menjadi kecil namun 

tidak melanggar perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan 

kecilnya beban pajak yang di bayarkan perusahaan tentu laba setelah 

pajak yang di hasilkan perusahaan akan meningkat dari pada 

perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan 
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meningkatnya laba perusahaan tentu meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

3. Leverage  

Menurut Kasmir (2010), leverage dapat mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. Karena pembiayaan dengan hutang akan menimbulkan 

beban bunga yang dapat membuat penurunan laba perusahaan. 

 

Penelitian ini menggunakan Return On Capital Employed (ROCE) 

sebagai alat ukur profitabilitas perusahaan. ROCE dapat diukur dengan cara 

membandingkan antara laba operasi dengan total aktiva dikurangi dengan 

utang lancar. Perusahaan yang diprediksi memiliki prospek yang baik dimasa 

mendatang nilai sahamnya akan menjadi tinggi dan akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

 

2.3 Kebijakan Perubahan Deviden 

2.3.1 Pengertian Kebijakan Deviden 

Menurut Sundjaja dan Barlian (2003) kebijakan deviden merupakan 

rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan deviden. 

Kebijakan deviden merupakan kebijakan yang sangat penting, sebab akan 

melibatkan dua pihak yaitu pemegang saham dan manajemen prusahaan yang 

dapat mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam Tampubolon (2008) 

menyatakan bahwa pentingnya kebijakan deviden bagi perusahaan karena 

beberapa alasan yaitu: 
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1. Menjaga kepentingan investor sebagai pemegang saham dan akan 

menjadi pemegang saham. 

2. Kebijakan deviden akan mempengaruhi program keuangan dan capital 

budgeting korporasi tersebut 

3. Kebijakan deviden akan mempengaruhi cash flow korporasi. 

4. Kebijakan deviden dapat menurunkan nilai modal saham korporasi 

karena deviden yang dibayarkan dari laba yang ditahan sehingga akan 

meningkatkan utang/modal korporasi. 

Deviden diartikan sebagai pembayaran kepada pemegang saham oleh 

perusahaan atas keuntungan yang diperolehnya. Kebijakan deviden adalah 

kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran deviden oleh perusahaan, 

berupa penentuan besarnya pembayaran deviden dan besarnya laba yang 

ditahan untuk kepentingan perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan dan deviden adalah dua hal yang diinginkan 

perusahaan tetapi sekaligus merupakan suatu tujuan yang berlawanan. Untuk 

mencapai tujuan tadi perusahaan menetapkan kebijakan deviden yaitu 

kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk menetapkan proporsi berapa 

besar pendapatan yang dibagikan sebagai deviden dan yang ditahan. Semakin 

besar deviden yang dibayar, berarti semakin sedikit laba yang dapat ditahan 

dan sebagai akibatnya ialah menghambat tingkat pertumbuhan laba dan harga 

sahamnya. Sebaliknya, kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar 

labanya tetap di dalam perusahaan berarti bagian dari laba yang tersedia 

untuk pembayaran deviden adalah semakin kecil. Akibatnya, deviden yang 
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diterima pemegang saham atau investor tidak sebanding dengan risiko yang 

mereka tanggung. 

Dua alternatif perlakuan terhadap laba ini sering menimbulkan konflik 

antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Para pemegang saham 

biasanya menginginkan laba tersebut supaya dibagikan dalam bentuk 

deviden, sedangkan manajer menginginkan supaya laba tersebut 

diinvestasikan kembali. Bila manajer menggunakan laba tersebut untuk 

berinvestasi pada proyek-proyek yang tidak menguntungkan, hal ini akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan selanjutnya nilai perusahaan akan 

turun dan kinerja perusahaan menjadi semakin memburuk. Oleh karena itu 

banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan laba bersih perusahaan 

untuk dibayarkan sebagai deviden sehingga penurunan nilai perusahaan 

melalui investasi yang tidak menguntungkan yang dilakukan manajer dapat 

dihindari. Selain itu pembayaran deviden dapat ditingkatkan untuk 

memperkuat posisi perusahaan dalam mencari tambahan dana di pasar modal 

sehingga nantinya kinerja perusahaan akan dimonitor oleh tim pengawas 

pasar modal. Pengawasan ini akan membuat manajer meningkatkan 

kinerjanya. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengarui Kebijakan Deviden 

Menurut Tampubolon (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kebijakan deviden diantaranya: 

1. Tingkat pertumbuhan korporasi (company growth rate) 
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2. Keterikatan dalam rapat (restrictive convenant) 

3. Profitability  

4. Stabilitas harga (earning stability) 

5. Kontrol perbaikan (maintenance control) 

6. Memahami pengungkit keuangan (degrre of financial leverage) 

7. Kemampuan untuk kondisi keuangan eksternal (ability to financial 

externally) 

8. Keadaan tak terduga (uncertainity) 

9. Ukuran dan umur korporasi (age and size) 

 

2.3.3 Prosedur Pembayaran Deviden 

Dalam melakukan pembayaran deviden oleh perusahaan kepada para 

pemegang saham harus melewati beberapa prosedur diantaranya: 

1. Tanggal Pengumuman (declaration date) 

Tanggal deklarasi, yaitu tanggal saat deviden secara resmi diumumkan 

oleh Dewan Direksi setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

2. Tanggal pencatatan pemegang saham (holder of record date) 

Tanggal pencatatan yaitu tanggal yang menunjukan kapan buku 

transfer ditutup untuk menentukan investor mana yang akan menerima 

pembayaran deviden. Biasanya tanggal pencatatan adalah 2 atau 3 

minggu setelah tanggal pengumuman, pada tanggal tersebut disiapkan 

daftar pemegang saham saat itu. 
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3. Tanggal ex-deviden (ex-dividend date) 

Tanggal ex-deviden yaitu tanggal dimana saham di perdagangkan 

tanpa hak menerima deviden, dalam teori tanggal ex-deviden adalah 

tanggal setelah tanggal pencatatan. Namun, dalam praktik pasar modal 

memajukan tanggal pencatatan untuk memberikan kesempatan 

pemindahan kepemilikan saham. 

4. Tanggal pembayaran 

Tanggal pembayaran yaitu tanggal saat pembayaran deviden oleh 

perusahaan kepada pemegang saham yang telah mempunyai hak atas 

pembagian deviden. Jadi pada tanggal ini para pemegang saham sudah 

dapat mengambil deviden sesuai dengan bentuk deviden yang telah 

diumumkan oleh emiten. 

Agar kebijakan deviden menjadi optimal dan dapat tersampaikan 

kepada para investor baru hendaknya pihak manajemen perlu memperhatikan 

beberapa syarat berikut: 

1. Manajemen harus selalu memiliki insentif yang sesuai untuk 

mengirimkan sinyal yang jujur, meskipun beritanya buruk. 

2. Sinyal dari perusahaan yang sukses tidak mudah diikuti oleh 

pesaingnya yaitu perusahaan yang kurang sukses. 

3. Sinyal itu harus memiliki hubungan yang cukup berarti dengan 

kejadian yang diamati (misalnya pembagian deviden yang tinggi pada 

masa sekarang akan dihubungkan pula dengan arus kas yang tinggi 

pula di masa datang). 
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Peningkatan deviden juga memenuhi keinginan investor yang lebih 

menyukai pembagian deviden. Investor di pasar modal membutuhkan 

berbagai informasi tentang baik tidaknya suatu perusahaan untuk melakukan 

investasi. Salah satu informasi yang diperlukan adalah informasi 

pengumuman perubahan deviden. Pengumuman perubahan deviden dapat 

menjadi dasar bagi investor untuk menentukan the firms earnings dan the 

expected future earnings. Peningkatan pembayaran deviden sering 

ditafsirkan sebagai keyakinan manajemen akan membaiknya prospek dan 

kinerja di masa mendatang. 

Menurut Brigham (2001) dalam Hidayat (2013) menyebutkan terdapat 

teori dari preferensi investor mengenai kebijakan deviden yang dapat 

mempengaruhi pandangan kita terhadap kebijakan deviden yaitu: 

1. Dividend Irrelevance Theory 

Dividend Irrelevance Theory adalah suatu teori yang menyatakan 

bahwa kebijakan deviden perusahaan tidak mempunyai pengaruh baik 

terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini menyatakan 

bahwa perubahan deviden tidak dapat menggambarkan sebagai ukuran 

sebuah perubahan profitabilitas perusahaan dimasa yang akan datang. 

2. Bird In The Hand-Theory  

Teori ini dikemukan oleh Myron Gordon dan John Litner, mereka 

berpendapat bahwa para investor jauh lebih menghargai pendapatan dari 

deviden dari pada pendapatan dari capital gain karena pendapatan dari 

deviden resikonya lebih kecil dari pada capital gain. Karena capital gain 
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tidak menentu sebab mengikuti arah pergerakan pasar. Teori ini mungkin 

lebih dikenal dengan istilah satu ekor burung ditangan lebih berharga dari 

pada seratus ekor burung di langit. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan perubahan deviden dapat 

memberikan suatu sinyal bagi perusahaan. Menurut Sartono, 2000 dalam 

Kurniawan (2016) perubahan deviden dapat diukur dengan cara peningkatan 

atau penurunan deviden dalam satu tahun dibandingkan dengan satu tahun 

sebelumnya. 

 

2.4 Penghindaran Pajak 

2.4.1 Pengertian Penghindaran Pajak 

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan 

secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan 

ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung 

memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam 

undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil 

jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).  

Harapan akan adanya deviden yang tinggi membuat perusahaan 

berusaha memaksimalkan labanya. Berbagai cara dilakukan perusahaan guna 

memaksimalkan labanya yaitu dapat dilakukan dengan metode akuntansi 

dengan mengurangi biaya operasional dan pengeluaran lain seperti beban 

pajak. Pajak wajib dibayarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan perlu 

melakukan perencanaan pajak (tax planning) agar pajak yang di bayarkan 

tidak terlalu besar dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi hutang pajak 
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tetap legal. Perencanaan pajak yang masih dalam koridor Undang-Undang 

disebut dengan penghindaran pajak (tax avoidance). 

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, 

biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak 

(tax saving), penghindaran pajak (tax avoidance), dan penyelundupan pajak 

(tax evasion) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban 

pajak, melalui beberapa cara antara lain melaui pengecualian-pengecualian, 

pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek 

pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai 

kepada kerja sama dengan aparatur perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan 

(Zain, 2007). 

Menurut Zain (2007) secara garis besar perencanaan pajak (tax 

planning) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok 

wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak 

penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling 

minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-

undangan perpajakan maupun secara komersial. 

 

2.4.2 Tujuan Penghindaran Pajak 

Pohan (2013) menyatakan secara umum tujuan pokok yang ingin 

dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut: 

1. Meminimalisir beban pajak terutang 

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut 

berupa usaha-usaha mengefesiensikan beban pajak yang masih dalam 
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ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2. Memaksimumkan laba setelah pajak 

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus 

4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efesien, dan efektif 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

Jika perusahaan tidak ingin perbedaan laba buku dan pajak yang besar, 

perusahaan bisa memanajemen laba akuntansi dan pajak bersama-sama. Jika 

perusahaan menunda penghasilan kena pajak agar dapat memperoleh 

kewajiban pajak lebih sedikit laba buku juga akan berkurang. Dengan 

demikian penghindaran pajak dapat menyebabkan perusahaan melaporkan 

laba bersih yang lebih sedikit. Jika perusahaan tidak dapat 

mengkomunikasikan nilai dari penghindaran pajak ini kepada pemegang 

saham maka laba bersih yang rendah akan dianggap sebagai nilai perusahaan 

yang rendah yang akan membuat pemegang saham melakukan price discount 

yang akan berdampak pada perusahaan. Menurut Waluyo, dkk (2015) 

penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan metode Effective Tax 

Rate (ETR) yaitu jumlah beban pajak dibagi dengan pendapatan sebelum 

pajak untuk berdasarkan laporan keuangan perusahaan. ETR digunakan 

karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba 

buku dengan laba fiskal. 
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2.5 Leverage 

2.5.1 Pengertian Leverage 

Menurut Kasmir (2010) menyatakan bahwa leverage merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai 

dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio 

leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). 

 

2.5.2 Jenis-Jenis Rasio Leverage 

Menurut Kasmir (2010) terdapat beberapa macam rasio leverage antara 

lain: 

1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan 

membandingkan antara total hutang dengan total aktiva 

2. Debt to Equity Ratio 

Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk 

mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan 
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pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini mengetahui setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio 

Rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya 

adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

4. Times Interest Earned 

Rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan 

juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga  

5. Fixed Charge Coverage 

Rasio yang menyerupai rasio Times Interest Earned. Hanya saja 

bedanya dalam rasio ini dilakukan, apabila perusahaan memperoleh 

utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa 

(lease contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah 

kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. 

 

Kebijakan hutang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang 

bersumber dari eksternal. Penentuan kebijakan hutang ini berkaitan dengan 

struktur modal karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur 

modal. Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi hutang yang besar 

dalam struktur modal, namun sebaliknya apabila perusahaan mengunakan 

hutang yang kecil atau tidak sama sekali maka perusahaan dinilai tidak dapat 

memanfaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan 

operasional perusahaan. 
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Menurut Hidayat (2013) teori mengenai kebijakan hutang antara lain: 

1. Trade Off Theory 

Teori ini menganggap bahwa penggunaan hutang 100% sulit dijumpai. 

Kenyataannya semakin banyak hutang maka semakin tinggi beban yang harus 

ditanggung. Satu hal yang penting bahwa dengan meningkatnya hutang, maka 

semakin tinggi probabilitas kebangkrutan. Beban yang harus ditanggung saat 

menggunakan hutang yang lebih besar adalah biaya kebangkrutan, biaya 

keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya. 

2. Pecking Order Theory 

Teori pecking order menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan 

dimana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba 

ditahan, hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir. Penggunaan 

hutang lebih disukai karena biaya yang dikeluarkan untuk hutang lebih murah 

dibandingkan dengan biaya penerbitan saham. 

3. Signaling Theory 

Brigham dan Houston (2001) dalam Hidayat (2013) menyatakan bahwa 

sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang 

memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang 

menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan 

mengusahakan modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan 

menggunakan hutang. Apabila manajer mempunyai keyakinan bahwa 

prospek perusahaan baik, dan ingin agar harga saham meningkat, perusahaan 
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ingin mengkomunikasikan hal tersebut ke investor. Manajer dapat 

menggunakan hutang lebih banyak, sebagai sinyal yang lebih dapat 

dipercaya. Hal ini karena perusahaan yang meningkatkan hutang bisa 

dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di 

masa mendatang 

Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi 

kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi itu akan 

beresiko terhadap kerugian perusahaan. Menurut Mamduh (2014) leverage 

dapat diukur dengan total utang dibandingkan dengan total aset perusahaan. 

 

2.6 Pandangan Islam Tentang Kebijakan Deviden, Penghindaran Pajak, 

dan Leverage Terhadap Profitabilitas. 

 

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 27 yang 

berbunyi: 

ًَ َوانَّرُسىَل َوَتُخىُوىا  َيا َأُيَها اَنِريَه آَمُىىا َنا َتُخىُوىا انَه

 َأَماَواِتُكْم َوَأْوُتْم َتْعَهُمىن

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

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

(QS. Al-Anfal: 27) 

 

Dalam ayat diatas tampak jelas bahwa islam tidak membolehkan 

hamba-Nya untuk mengkhianati para pemimpinnya. Dengan demikian maka 
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penghindaran pajak jelas dilarang dalam islam karena merupakan salah satu 

bentuk penghianatan yang dilakukan terhadap pemerintah. 

Hutang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah 

dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong 

serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. 

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2: 

َوَتَعاَوُوىا َعَهً اْنِثّرِّ َوانَتْقَىيٰ ۖ َوَنا َتَعاَوُوىا َعَهً اْنِإْثِم 

ًَ َشِديُد اْنِعَقاِب ًَ ۖ ِإَن انَه  َواْنُعْدَواِن ۚ َواَتُقىا انَه

Artinya: “ Bertolong tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam 

melaksanakan takwa, dan janganlah kamu bertolong tolongan dalam dosa 

dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2) 

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial 

yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, 

pada dasarnya pemberian utang pada seseorang harus didasari niat yang tulus 

sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga 

bahwa pemberian utang kepada seseorang harus berdasar pada pengambilan 

manfaat dari suatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak, tidak 

ada larangan dalam melakukannya. 

Selanjutnya dalam transaksi utang piutang Allah SWT memberikan 

peringatan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari 

penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Pengaturan tersebut yaitu 

anjuran agar setiap transaksi dilakukan secara tertulis, ketentuan ini terdapat 

dalam surat Al-Baqarah ayat 282: 
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َيا َأُيَها اَنِريَه آَمُىىا ِإَذا َتَداَيْىُتْم ِتَدْيٍه ِإَنًٰ َأَجٍم ُمَسًمً 

َفاْكُتُثىُي ۚ َوْنَيْكُتْة َتْيَىُكْم َكاِتٌة ِتاْنَعْدِل ۚ َوَنا َيْأَب َكاِتٌة 

ۚ ًُ ًُ انَه  َأْن َيْكُتَة َكَما َعَهَم

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman jika kamu bertransaksi atas dasar 

hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah penulis 

diantara kamu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya 

sebagaimana yang telah diajarkan Allah.” (QS. Al-Baqarah: 282) 

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 11: 

 ًُ ًُ َن ًَ َقّْرًضا َحَسًىا َفُيَضاِعَف َمْه َذا انَِّرٌ ُيْقِّرُض انهَّ

ًُ َأْجٌّر َكِّريٌم  َوَن

Artinya: “ Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, maka 

Allah akan melipat gandakan baginya dan disisinya pahala berlimpah dan 

lebih mulia.” (QS. Al-Hadid: 11) 

 

Dari uraian surat Al-Hadid dapat diketahui bahwa pemberian utang 

pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi 

pinjaman, menurut pakar hukum islam, tidak dibolehkan untuk mencari 

keuntungan didalamnya sebab allah akan melipat gandakan apa yang telah dia 

berikan serta mendapatkan pahala yang berlimpah dan posisi yang lebih 

mulia. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Perubahan Kebijakan Deviden, Penghindaran 

Pajak, dan Leverage terhadap Profitabilitas telah dilakukan oleh beberapa 
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peneliti baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun 

penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 F. 

Samiloglu 

& K. 

Demirgune

s (2008) 

The effect of 

working 

capital 

management 

on firm 

profitability: 

Evidence from 

Turkey 

Variabel 

Dependen: 

ROA 

Variabel 

Independen: 

ACRP, INVP, 

CCC, Size, 

Growth, 

Leverage, Fix. 

ACRP dan INVP 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap 

ROA. Leverage 

memiliki pengaruh 

negative signifikan 

terhadap ROA. 

2 O.I. Falope 

& O.T. 

Ajilore 

(2009) 

Working 

Capital 

Management 

and Corporate 

Profitability: 

Evidence From 

Panel Data 

Analysis of 

Selected 

Quoted 

Companies in 

Nigeria 

Variabel 

Dependen: 

ROA 

Variabel 

Independen: 

ACP, ITID, 

APP, 

CCC, Size, 

Growth, 

Leverage, 

GDPGR 

ACP, ITID, APP, CCC 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

ROA. Leverage 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA 

Firm size berpengaruh 

negatif terhadap ROA, 

sedangkan growth 

berpengaruh positif 

terhadap ROA 

3 Addy 

Kurniawan 

(2010) 

Analisis 

Dampak 

Kebijakan 

Deviden pada 

Harga Saham 

dan Perbedaan 

Profitabilitas 

Perusahaan 

setelah 

perubahan 

kebijakan 

deviden di 

perusahaan 

manufaktur di 

Indonesia. 

Variabel 

Dependen: 

Harga Saham 

Variabel 

Independen: 

Kebijakan 

Deviden 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh yang 

signifikan pada 

kebijakan perubahan 

deviden terhadap harga 

saham atau profitabilitas 

perusahaan. 
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4 Narulita 

(2013) 

Analisis 

pengaruh 

perubahan 

pembayaran 

deviden 

terhadap 

earning per 

share 

perusahaan 

pada pasar 

saham Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2004-

2010. 

Variabel 

Dependen : 

earning per 

share 

Variabel 

Independen : 

Perubahan 

Deviden 

Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa tidak 

ada pengaruh perubahan 

deviden terhadap 

earning per share 

perusahaan pada pasar 

saham Bursa Efek 

Indonesia tahun 2004-

2010. 

5 Sharon 

Katz, Urooj 

Khan, 

Andrew 

(2013) 

Tax Avoidance 

and Future 

Profitability 

Variabel 

Dependen: 

Future 

Profitability 

Variabel 

Independen: 

Tax Avoidance 

Penelitian ini 

menunjukan hasil bahwa 

terdapat pengaruh 

penghingdaran pajak 

terhadap future 

profitability perusahaa.  

6 Agus 

Prasetyanta 

(2014) 

Pengaruh 

perubahan 

deviden 

terhadap 

profitabilitas 

perusahaan di 

masa yang 

akan datang. 

Variabel 

Dependen: 

Future 

Profitability  

Variabel 

Independen: 

Perubahan 

Deviden 

Hasil Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

perubahan deviden 

meningkat memiliki 

kolerasi dengan tingkat 

laba untuk dua sampai 

empat tahun kedepan. 

Dengan meningkatnya 

perubahan deviden maka 

profitabilitas perusahaan 

juga meningkat di tahun 

berikutnya bahkan 

sampai empat tahun. 

7 Kurniawan 

AA (2016) 

Pengaruh 

Dividend 

Change dan 

Tax Avoidance 

terhadap 

Profitabilitas 

dan Return 

dengan 

kategori saham 

sebagai 

variable 

moderasi 

Variabel 

Dependen: 

Profitabilitas, 

Return 

Variabel 

Independen: 

Dividend 

Change, Tax 

Avoidance. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

signifikan dari dividend 

change terhadap 

profitabilitas pada taraf 

keyakinan 10 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

semakin besar perubahan 

deviden maka semakin 

besar pula profitabilitas 

di masa depan. Hasil 
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penelitian juga 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

negatif interaksi antara 

tax aviodance dan 

Moderasi (LQ45) 

terhadap profitabilitas 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada 

perbedaan pengukuran variabel profitabilitas yaitu dengan cara menggunakan 

motede Return On Capital Employed (ROCE) yang berbasis pada laba 

operasional perusahaan dan juga perbedaan metode pengukuran variabel 

pengehindaran pajaka yang menggunakan metode pengukuran ETR yang 

berbasis pada laporan laba rugi perusahaan. Serta juga berbeda pada periode 

tahun pengamatan dan penambahan variabel leverage pada penelitian ini. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1. Kerangka penelitian 
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh Perubahan Deviden dan Profitabilitas Perusahaan 

Perubahaan deviden sering kali di respon oleh para investor untuk 

melakukan investasi. Kenaikan deviden akan direspon pasar untuk 

melakukan investasi karena para investor berfikir bahwa kenaikan deviden 

merupakan salah satu prospek cerah perusahaan di masa yang akan datang. 

Sedangkan penurunan deviden akan direspon pasar secara negatif karena 

pasar akan beranggapan bahwa penurunan deviden perusahaan 

menunjukan prospek yang buruk terhadap perusahaan. Reaksi positif dan 

negatif ini dapat dijadikan dasar bahwa hal ini mendukung Deviden 

Signaling Theory. Dividend signaling theory ini menjelaskan bahwa setiap 

perubahan pembayaran deviden yang dilakukan perusahaan menjadi 

informasi penting bagi para investor untuk menilai prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang. Ketertarikan para investor dalam melakukan 

investasi akan membuat perubahan harga saham yang akan berdampak 

pada profitabilitas perusahaan. 

Menurut Penelitian Addy (2010) tentang Analisis Dampak 

Kebijakan Deviden terhadap Harga Saham dan perbedaan profitabilitas 

perusahaan setelah perubahan kebijakan deviden menyatakan bahwa 

kenaikan deviden akan mencerminkan kenaikan profitabilitas perusahaan 

di masa yang akan datang.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti yang sistematis 

atas hubungan antara kebijakan perubahan deviden dan profitabilitas 
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perusahaan. Dari gambaran dan penjelasan diatas hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Perubahan Deviden berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

Perusahaan. 

2.9.2 Pengaruh Penghindaran Pajak dan Profitabilitas Perusahaan 

Penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk memperkecil 

beban pajak yang di bayarkan kepada pemerintah namun masih bersifat 

legal dan tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Menurut 

teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka 

sendiri. Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham dengan manajemen. Perbedaan kepentingan yang 

terdapat pada para pemegang saham dengan manajer perusahaan membuat 

terjadinya konflik agensi. Para manajer perusahaan menginginkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga ia mendapatkan bonus yang 

lebih besar yaitu dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak yang 

akan membuat beban pajak perusahaan tetap kecil dan akan berdampak 

pada meningkatkan profitabilitas perusahaan namun akan membuat citra 

buruk perusahaan dimata publik. Sedangkan para pemegang saham 

menginginkan kelangsungan perusahaan yang tetap terus bertumbuh 

namun citra perusahaan dimata publik tetap baik. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Sibarani (2012) tentang Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap 

Kejatuhan Harga Saham Perusahaan yang mana menyatakan bahwa 
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penghindaran pajak berdampak pada buruknya citra perusahaan di mata 

publik.  

Harapan dengan laba yang tinggi para manejer melakukan praktik 

penghindaran pajak guna memperkecil beban pajak yang di bayarkan 

kepada pemerintah dan masih bersifat legal atau tidak melanggar koridor 

undang-undang yang berlaku tanpa memperhatikan citra perusahaan 

dimata publik. 

Menurut Katz dkk (2013) dalam penelitiannya mengenai Tax 

Avoidance and Future Profitability menyatakan bahwa adanya pengaruh 

perencanaan pajak (tax planning) atau penghindaran pajak (tax avoidance) 

terhadap profitabilitas perusahaan. Dari gambaran dan penjelasan diatas 

serta hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H2 : Penghindaran Pajak berpengaruh positf terhadap Profitabilitas 

Perusahaan. 

2.9.3 Pengaruh Leverage terhadap Profitabilitas. 

Menurut Lukman (2007) semakin tinggi tingkat leverage akan 

semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan serta semakin besar 

tingkat return atau penghasilan yang diharapkan. Istilah risiko (risk) disini 

dimaksudkan dengan ketidakpastian (uncerteinty) dalam hubungannya 

dengan kemampuan perusahaan membayar kewajiban tetapnya (fixed 

payment obligation). Dengan adanya risiko gagal bayar, maka biaya yang 
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harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini semakin 

besar. 

Rasio leverage (utang) menekankan pada peran penting pendanaan 

utang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan 

yang didukung oleh pendanaan utang. Berdasarkan Pecking Order Theory, 

semakin besar rasio ini, menunjukkan bahwa semakin besar biaya yang 

harus ditanggung perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang 

dimilikinya. Hal ini dapat menurunkan profitabilitas yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Menurut Samiloglu dan Demirgunes (2008) menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Dari 

gambaran dan penjelasan diatas serta hasil penelitian terdahulu maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Leverage berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas Perusahaan. 

2.9.4 Perubahan Deviden, Penghindaran Pajak, dan Leverage terhadap 

Profitabilitas. 

Perubahan deviden adalah peningkatan atau penurunan deviden 

pada satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan 

deviden dianggap sebagai suatu sinyal bagi para investor untuk menilai 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 
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Penghindaran pajak adalah upaya agar beban pajak yang di 

bayarkan perusahaan tidak terlalu besar dan tidak melanggar aturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan melakukan perencanaan pajak 

perusahaan dapat membuat beban pajak tidak terlalu besar sehingga dapat 

membuat laba perusahaan lebih optimal. 

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Berdasarkan Pecking Order 

Theory semakin besar rasio hutang ini menunjukan bahwa semakin besar 

biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang 

dimilikinya. Hal ini dapat menurunkan profitabilitas perusahaan. 

H4: Perubahan deviden penghindaran pajak dan leverage berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap profitabilitas perusahaan. 


