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BAB II 

TELAAH  PUSTAKA 

2.1      Teori Kebijakan Dividen 

2.1.1   Dividend Signalling Theory  

          Teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam kebijakan dividen 

adalah teori signalling. Teori signalling dikembangkan untuk memperhitungkan 

kenyataan bahwa orang dalam (insider) perusahaan pada umumnya memiliki 

informasi yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi terbaru dari 

perusahaan, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan 

dengan investor luar. Dividend Signalling Theory ini mendasari dugaan bahwa 

perubahan cash dividend mempunyai kandungan informasi yang mengakibatkan 

munculnya reaksi harga saham. 

Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang cash dividend yang 

dibayarkan dianggap investor sebagai sinyal prospek perusahaan di masa 

mendatang. Adanya anggapan ini disebabkan terjadinya asymmetric information 

antara manajer dan investor, sehingga para investor menggunakan kebijakan 

dividen sebagai sinyal tentang prospek perusahaan. Apabila terjadi peningkatan 

dividen akan dianggap sebagai sinyal positif yang berarti perusahaan mempunyai 

prospek yang baik, sehingga menimbulkan reaksi harga saham yang positif. 

Sebaliknya, jika terjadi penurunan dividen akan dianggap sebagai sinyal negatif 

yang berarti perusahaan mempunyai prospek yang tidak begitu baik, sehingga 

menimbulkan harga saham yang negatif (Pramastuti, 2012:8). 
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2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)  

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) 

mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agent tersebut. 

Dalam prakteknya manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya mengetahui 

lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di waktu mendatang 

dibandingkan pemilik modal atau pemegang saham. Sehingga sebagai pengelola, 

manajer memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemilik(Widya,2011). 

Para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas kepentingan 

mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. Untuk dapat 

melakukan fungsinya dengan baik, manajemen harus diberikan insentif dan 

pengawasan yang memadai. Pengawasaan dapat dilakukan melalui cara-cara 

seperti pengikatan agen, pemeriksaan laporan keuangan dan pembatasaan terhadap 

keputusan yang dapat diambil manajemen. Kegiatan pengawasaan tentu saja 

membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya-

biaya yang berhubungan dengan pengawasan manajemen untuk meyakinkan 

bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual 

perusahaan dengan kreditor dan pemegang saham (Chasanah, 2011).  

2.1.3 Pengertian dividen         

 Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengertian dividen pada 

beberapaliteratur adalah sebagai berikut:      

 Menurut Stice et. al (dikutip dalam Rizka, 2013) mengartikan dividen 
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sebagai pembagian laba kepada para pemegang saham perusahaan sebanding 

dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik.   

 Definisi dividen pada beberapa literatur di atas pada dasarnya memiliki inti 

yang sama yaitu bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Menurut Sundjaja dan Barlin (2011:379), laba ditahan 

merupakan pendapatan yang tidak dibagikan sebagai dividen karena merupakan 

bentuk pembiayaan intern. Artinya, hanya perusahaan yang membukukan laba 

yang dapat membagikan dividen karena dividen diambil dari keutungan 

perusahaan. Menrut (Soemarso,2008:183) Dividen dapat berupa uang tunai 

maupun saham. Keputusan dividen dapat mempengaruhi secara signifikan 

kebutuhan pembiayaan eksternal perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan 

membutuhkan pembiayaan, maka semakin besar dividen tunai yang dibayarkan, 

semakin besar jumlah pembiayaan yang harus diperoleh dari eksternal melalui 

pinjaman atau melalui penjualan saham biasa atau saham preferen.  

A. Jenis-jenis Dividen  

Menurut Sundjaja dan Barlin (2012:379), terdapat 4 jenis dividen, yaitu:  

1) Dividen tunai (kas)  

Dividen tunai ini dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk uang tunai. 

Adapun pengertian dividen tunai adalah sumber dari arus kas untuk 

pemegang saham yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan 

saat ini dan akan datang.  
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2) Dividen saham  

Dividen saham adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham. 

Seringkali dividen saham ini digunakan sebagai pengganti dari dividen 

tunai. Brigham dan Houstonal (dikutip dalam Rizka, 2013) menyatakan 

bahwa dividen saham serupa dengan pemecahan dalam hal kesamaan 

“membagi ekuitas menjadi bagian yang lebih kecil” tanpa mempengaruhi 

posisi fundamental dari pemegang saham. Dengan kata lain, stock dividend 

atau dividen saham tidak lebih dari penyusunan kembali modal perusahaan 

(rekapitalisasi perusahaan), sedangkan proporsi kepemilikan tidak 

berubah.  

3) Property dividend 

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

misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga.  

4)  Liquiditing dividend  

Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat 

dilikuidasinya perusahaan.Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai 

realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. 

 

B. Prosedur Pembayaran Dividen  

Menurut Sundjaja dan Barlin (2012:382), dalam pembayaran dividen terdapat 

beberapa tahapan atau prosedur yaitu:  

1. Tanggal pengumuman (date of declaration)  

 Tanggal pengumuman merupakan tanggal keputusan untuk 
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membagikan dividen pada RUPS, atau tanggal pada saat direksi 

perusahaan mengumumkan rencana pembayaran dividen.  

2. Cum-dividend date  

Cum-dividend date merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham 

yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen.  

3. Tanggal pencatatan pemegang saham (date of record)  

Date of record adalah tanggal dimana pemiik saham ditentukan, sehingga 

dapat diketahui kepada siapa dividen dibagikan. Pemegang saham yang 

mencatatkan dirinya pada tanggal ini adalah pemegang saham yang 

memperoleh dividen pada tanggal pembayaran.  

4. Tanggal pemisahan dividen (ex-dividend date)  

Sebelum tanggal pencatatan, perusahaan sudah harus diberitahukan apabila 

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

internasional disepakati adanya exdividend date yaitu 3 hari sebelum 

tanggal pencatatan (date of record). Setelah  pencatatan, saham tersebut 

tidak lagi memliki hak atas dividen pada tanggal pembayaran. 

5. Tanggal pembayaran (date of payment)  

  Pada tanggal ini, dividen dibayarkan kepada para pemegang saham. 

Setelah memegang dividen, kas didebet dan piutang dieliminasi. 

Pembayaran dividen akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan.  

C. Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen merupakan rencana tindakan yang harus diikuti dalam 

membuat keputusan dividen (Rudianto,2012:289).Kebijakan dividen harus 
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diformulasikan untuk dua dasar tujuan dengan memperhatikan maksimalisasi 

kekayaan dari pemilik perusahaan dan pembiayaan yang cukup.Kedua tujuan 

tersebut saling berhubungan dan harus memenuhi berbagai faktor hukum, 

perjanjian, internal, pertumbuhan, hubungan dengan pemilik, hubungan dengan 

pasar yang membatasi alternative  kebijakan (Sundjaja dan Barlin, 2012:388). 

a. Teori kebijakan dividen  

Menurut Brighamdan Houston (dikutip dalam Rizka, 2013)menyebutkan 

ada tiga teori dari preferensi investor yaitu:  

 Dividen dirrelevance theory  adalah suatu teori yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh, baik terhadap nilai 

perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini mengikuti pendapat 

Modigliani dan Miller (MM) yang menyatakan bahwa nilai suatu 

perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Dividend Payout Ratio 

(DPR) tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak (EBIT) dan risiko 

bisnis. Dengan demikian kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan untuk 

dipersoalkan. 

 Bird in the hand Theoryadalah tingkat keuntungan yang disyaratkan akan 

naik apabila pembagian dividen dikurangi karena investor lebih yakin 

terhadap penerimaan dividen daripada kenaikan nilai modal (capital gain) 

yang akan dihasilkan dari laba ditahan.investor memandang bahwa satu 

burung di tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. Namun, 

MM berpendapat bahwa tidak semua investor berkepentingan untuk 
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menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan yang sama 

dengan memiliki resiko yang sama, oleh sebab itu tingkat resiko 

pendapatan mereka di masa yang akan datang bukannya ditentukan oleh 

DPR tetapi ditentukan oleh tingkat resiko investasi baru.  

 Tax preference theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena 

adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains maka para 

investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran 

pajak.             

b. Macam – macam  kebijakan dividen   

 Menurut Sundjaja dan Barlin (2012 : 388) menyebutkan ada tiga 

teori yaitu:         1.   

Kebijakan Rasio Pembayaran Konstan   

 Kebijakan ini didasarkan dengan persentase tertentu dari 

pendapatan. Dimana rasio pembayaran dividen adalah persentase dari 

setiap rupiah yang dihasilkan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk 

tunai, dihitung dengan membagi dividen kas per saham dengan laba per 

saham. Masalah dengan kebijakan ini adalah jika pendapatan perusahaan 

turun atau rugi pada suatu periode tertentu, maka dividen menjadi rendah 

atau tidak ada. Karena dividen merupakan indikator dari kondisi 

perusahaan yang akan datang maka mungkin dapat berdampak buruk 

terhadap harga saham. 
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1. Kebijakan Dividen Teratur  

Kebijakan dividen yang didasarkan atas pembayaran dividen dengan 

rupiah yang tetap dalam setiap periode. Kebijakan yang teratur seringkali 

digunakan dalam memakai target rasio pembayaran dividen. Dimana target 

rasio pembayaran dividen adalah kebijakan dimana perusahaan mencoba 

membayar dividen dalam persentase tertentu seperti dividen yang 

dinyatakan dalam rupiah serta disesuaikan terhadap target pembayaran 

yang membuktikan terjadinya peningkatan hasil.  

2. Kebijakan Dividen Rendah Teratur dan Ditambah Ekstra  

Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen rendah yang 

teratur, ditambah dengan dividen ekstra jika ada jaminan pendapatan. Jika 

pendapatannya lebih tinggi dari biasanya pada periode tertentu, perusahaan 

boleh membayar tambahan dividen yang disebut dividen ekstra.  

b. Faktor – factor yang mempengaruhi pembayaran dividen suatu 

perusahaan 

Terdapat factor – factor menurut Rodoni dan Ali (2011:123) adalah 

sebagai berikut: 

1. Posisi likuiditas 

yaitu apabila laba yang ditahan diinvestasikan dalam bentuk 

aktiva tetap, seperti mesin dan peralatan, bahan dan persediaan 

dan barang-barang lainnya, maka hal tersebut dalam menunjukkan 

posisi likuiditas perusahaan yang rendah dan terdapat 

kemungkinan perusahaan tidak mampu lagi membayarkan 



 25 

dividennya. kemungkinan perusahaan tidak mampu lagi 

membayarkan dividennya.  

2. Profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. 

Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi 

pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan 

diterima dalam bentuk dividen. Faktor profitabilitas juga 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dividen adalah 

laba bersih yang diperoleh perusahaan, oleh karena itu dividen 

akan dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. 

Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham 

adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi kewajiban-

kewajiban tetapnya yaitu bunga dan pajak. 

3. Leverage        

 faktor ini mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar 

rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya. Dan semakin 

rendah rasio ini akan menunjukkan semakin tingginya 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. 
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c. Dividend Payout Ratio (DPR)  

Pengukuran kebijakan dividen yang diproksi oleh dividend payout ratio. 

Dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang 

dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan 

dalam bentuk persentase. Semakin tinggi dividend payout ratio akan 

menguntungkan pihak investasi, tetapi pada pihak perusahaan akan 

memperlemah internal financial, karena memperkecil laba ditahan. 

Namun sebaliknya dividend payout ratio semakin kecil akan merugikan 

para pemegang saham (investor) tetapi internal financial perusahaan 

semakin kuat (Parica dkk, 2013). 

2.2   Teori Pertumbuhan Perusahaan 

           Tingkat pertumbuhan perusahaan (growth) merupakan suatu komponen 

untuk menilaiprospek perusahaan pada masa yang akan datang (Murni dan 

Adriana, 2011). Pada penelitian ini tingkat pertumbuhan perusahaan diukur 

dengan melihat pertumbuhan asset suatu perusahaan. Rasio aktivitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya atau dapat diartikan sebagai rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber 

daya perusahaan. Salah satu alat yang digunakan dalam mengukur rasio 

aktivitas adalah total assets turnover (TATO), yaitu rasio yang menunjukkan 

tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam 

menghasilkan volume penjualan tertentu. Menurut Dahlan (2011) pertumbuhan 

asset adalah pertumbuhan total aktiva lancar yang ditambah dengan 
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pertumbuhan total aktiva tidak lancar. Secara sistematis growth dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

Growth =  Total asset t – Total asset t-1 

Total asset t-1 

Dimana : Total Assett= Total Asset tahun sekarang  

Total Assett-1= Total Asset tahun sebelumnya 

.Pada agency theory manajemen adalah sebagai agen dan pemegang saham 

disebut prinsipal atau pemilik perusahaan (Mardinawati 2011).Hal tersebut terjadi 

karena manajer cenderung berusaha mengutamakan kepentingan pribadi. 

Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer, karena hal 

tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga akan menurunkan 

keuntungan yang diterima. Konflik antara manajer dan pemegang saham dapat 

dikurangi dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat menjelaskan 

kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. 

Mekanisme tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut agency cost. 

Agency cost ini dapat berupa agency costof equity. Pembagian dividen ini akan 

membuat pemegang saham mempunyai tambahan return selain dari capital gain. 

(Nugroho,2010).Pertumbuhan perusahaan diinginkan oleh pihak internal dan 

eksternal suatu perusahaan karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda 

perkembangan perusahaan (Safrida, 2008).Pertumbuhan suatu perusahaan 

merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki dampak yang 

menguntungkan, dan mengharapkan rate of return (tingkat pengembalian) dari 
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investasi yang dilakukan menunjukkan pengembangan yang baik, dari sudut 

pandang investor. 

 

2.3 Profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya 

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

investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas 

ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar 

akan diterima dalam bentuk dividen(Sari,2013). Faktor profitabilitas juga 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dividen adalah laba bersih yang 

diperoleh perusahaan, oleh karena itu dividen akan dibagikan apabila perusahaan 

memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang 

saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban 

tetapnya yaitu bunga dan pajak. 

Rasio Profitabilitas menyediakan evaluasi menyeluruh atas kinerja 

perusahaan dan manajemennya(Deitiana,2011). Rasio ini mengukur seberapa 

besar tingkatan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Rasio yang 

termasuk dalam rasio profitabilitas antara lain: 

a. Earnings Per Share (EPS).  

            Rasio ini mencerminkan laba per lembar saham biasa yang diperoleh 

perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ini merupakan rasio 

keuntungan yang paling sering dianalisis dan dikutip. Alasan utama 

Earnings Per Share (EPS) menjadi fokus utamadibandingkan laba 
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adalah karena tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham. Kieso et al ( dalam Meythi & Rusli 2011) 

merumuskan cara menghitung Earnings Per Share sebagai berikut : 

EPS =         Earnings after tax – preferred stock dividends 

 Weighted avarage number of common shares outstanding 

b. Dividend Per Share 

Rasio ini mencerminkan jumlah dividen tunai yang dibayarkan 

perusahaan pada setiap lembar saham biasa yang beredar dalam 

periode tertentu. Cara perhitungannya adalah dengan membagi total 

dividen saham biasa dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar 

(Meythi dan Rusli 2011). 

c. Payout Ratio 

Rasio ini mencerminkan dividen tunai yang dibayarkan per lembar 

saham sebagai persentase earnings per share. 

  DPR   =      
               

                
 

d. Profit Margin 

Rasio laba atau profit disebut net profit margin mengukur 

profitabilitas perusahaan pada jumlah penjualan. Rasio ini didapatdari 

pendapatan setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. 

         Profit Margin =  
                

               
 

d. Return on Assets (ROA) 

Return on Asset juga dikenal sebagai Return on Investment. Returnon 

Assets menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang 
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dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba (Tandelilin, 2010). 

Peningkatan ukuran perusahaan tidak selalu meningkatkan 

kesejahteraan keuangan pemegang saham. 

ROA =   
          

           
 

f. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity yang sering disebut juga Return on Net Worth. ROE 

menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan atau laba yang bisa diperoleh 

pemegangsaham (Tandelilin, 2010). Rasio ini terkait dengan 

keuntungan perusahaan terhadap sumber pembiayaan modal. 

ROE =   
                                      

            
 

      Dimana :                           

                                 =Laba bersih 

                   Common equity =Ekuitas pemilik 

 

2.4       Good Corporate Governance 

             Diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola 

perusahaan yang baik adalah  dengan memastikan bahwa asas GCG diterapkan 

pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.   

 Ada lima asas GCG menurutKNKG,yaitu asas transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Semua asas tersebut 

diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan 

dengan memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder). 
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            Good Corporate Governance adalah sebuah system yang mengatur dan 

mengendalikan perusahan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam (Swabani,2010).Di 

Indonesia, system ini (GCG) di susun oleh tiga unsure, yaitu Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris yang di bantu 

oleh komite audit.Selain itu,pemerintah melalui BAPEPAM mensyaratkan adanya 

pihak independen di dalam Dewan Komisaris, yang selanjutnya di sebut komisaris 

independen. Abor dan Fiador (2013) menyatakan bahwa GCG diterapkan dalam 

perusahaan untuk mengawasi manajer agar tidak mengejar kepentingan pribadi 

dan gagal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. 

           Good Corporate Governance hadir sebagai mekanisme pengendalian dan 

pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang          

saham. Pada Good Corporate Governance ada dua mekanisme,yaitu GCG internal 

dan eksternal.GCG internal diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan 

perusahaan dari dalam,sementara GCG eksternal mengawasi perusahaan dari    

luar. GCG eksternal ini terwujud dengan pembagian   pengendalian ke pihak 

luar,yaitu dengan penjualan saham ke masyarakat atau institusi lain di luar 

perusahaan. Karena itu, kepemilikan istitusional juga merupakan suatu mekanisme 

GCG. 

               Dalam perkembangannya, mekanisme GCG mencakup hal yang sangat 

luas. Akan tetapi,di dalam penelitian ini,mekanisme GCG yang di bahas hanya 

focus pada mekanisme GCG dalam hal pengawasan yang di yakini sangat 
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berpengaruh pada pengambilan keputusan kebijakan dividen. Karena itu, GCG di 

dalam penelitian ini diproksi dengan jumlah komisaris,dan komisaris independen. 

             Dewan Komisaris dibutuhkan untuk memastikan bahwa perusahaan 

terbebas dari konflik kepentingan, tekanan dan pengaruh dari pihak-pihak lain 

dalam setiap pengambilan keputusan. Jumlah anggota dewan komisaris harus 

sesuai dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas 

dalam pengambilan keputusan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris 

dalam batas tertentu, maka semakin maksimal pengawasan yang dapat dilakukan 

(Abor dan Fiador,2013). 

            Bursa efek Indonesia secara lebih spesifik, menyatakan bahwa jumlah 

minimal Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah anggota dewan komisaris. 

Variabel komisaris independen ini dapat di ukur dengan rumus : 

Komisaris Independen :       
                           

                              
 

 

2.5        Leverage 

Rasio hutang atau leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai dengan hutang (Keown,2011). Apabila perusahaan tidak 

memiliki leverage atau rasio hutangnya bernilai nol, maka perusahaan beroperasi 

sepenuhnya dengan menggunakan modal sendiri tanpa menggunakan hutang. 

Nerveu dalam Meythi (2011) mengemukakan dalam membagi dua kelompok rasio 

hutang yaitu pertama berpusat pada bagian kewajiban dan ekuitas pemegang 

saham dalam neraca dan mengukur kemampuan perusahaan untuk mengukur 

tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Rasio yang termasuk 
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kelompok pertama adalah debt to equity ratio dan total debtto total assets ratio. 

Rasio yang termasuk kelompok kedua adalah times interest earned ratio. 

a. Debt to Equity Ratio 

 Rasio ini menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ini, berarti modal 

sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. DER 

dihitung dengan kewajiban dibagi total ekuitas perusahaan. 

DER =    
               

            
 

b. Total Debt to Total Assets Ratio 

 Rasio ini dikenal juga dengan nama debt ratio. Rasio ini mengukur 

persentase total dana yang disediakan oleh hutang. Cara 

menghitungnya dengan mengurangi persentase ini dari 1,0 akan 

diperoleh persentase total dana yang disediakan oleh ekuitas. Ratio ini 

dihitung dengan membagi total kewajiban dengan total aktiva. 

Total Debt to Total Assets Ratio  =  
           

           
 

c. Times Interest Earned Ratio 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga 

atas pinjamannya. Secara implisit rasio ini mengasumsikan bahwa 

pendapatan yang tersisa (penjualan bersih dikurangi biaya produksi, 

operasional dan administrasi) mampu untuk menutupi biaya bunga. 
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2.6    Penelitian Terdahulu 

           Judul yang peneliti angkat tentu tidak dapat dilepaskan dari penelitian - 

penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam menyusun sebuah 

kerangka pemikiran.Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji Kebijakan 

Dividen. Penelitian - Penelitian yang dilakukan,di antaranya: 

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan judul 

penelitian 

Variabel Penelitian Sampel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. “Pengaruh 

Likuidtas , 

Leverage,Profitabil

as,danUkuranPerus

ahaan Terhadap 

Kebijakan 

DividenPada 

Perusahaan 

Manufaktur”(Rizka 

,2013) 

 

Kebijakan Dividen 

sebagai variabel 

dependen  dan 

variabel 

independen dalam 

penelitian ini 

adalah Pengaruh 

likuiditas,leverage,

profitabilitas,dan 

ukuran perusahaan 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2008 

– 2011 

variabel 

likuiditas, 

leverage, 

profitabilitas, dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kebijakan 

dividen. 

 

2. “Pengaruh 

Likuiitas,Leverage, 

danUkuran 

Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Tunai Dengan 

profitabilitas sebagai 

Variabel 

intervening.”(Dian 

,2016) 

 

 

Kebijakan Dividen 

sebagai variabel 

dependen  dan 

variabel 

independen dalam 

penelitian ini 

adalah Pengaruh 

likuiditas,leverage,

profitabilits,dan 

ukuran perusahaan 

dan growth 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

BEI 

periode 2011-

2013. 

variabel current 

ratio, debt to 

equity 

ratiodantotal 

asset tidak 

berpengaruh 

terhadap dividen 

payout ratio. 

Sedangkan 

variabel 

return on asset 

dan earning after 

tax berpengaruh 

terhadap dividen 

payout ratio. 

3. “Pengaruh 

profitability dan  

 

Profitabiitas 

 

perusahaan 

 

Kebijakan jumlah 
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invesment 

oppurtunity set 

terhadap kebijakan 

dividen tunai dengan 

likuiditas Sebagai 

variabel 

Penguat”(Suharli,20

07) 

 

 

(ROI),Invesment 

opportunity set 

manufaktur di 

BEI tahun 

2009-2012 

pembagian 

dividen 

perusahaan 

dipengaruhi oleh 

profitabilitas dan 

diperkuat 

likuiditas 

perusahaan 

4. “Growth of sales 

invesment,Liquidity,

Profitability,Dan 

Sizeof FirmTerhadap 

Kebijakan Dividend 

Payout 

Ratio(Hikmah  &  

Ririn,2013) 

 

 

GrowthOf 

Sales,invesment 

,Liquidity,profitability,

size of firm dan 

dividend Payout ratio 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI tahun 

2007-2009 

Variabel 

independen yaitu 

Growth    

OfSale,Invesment

,Liquidity,profita

bility,dan size of 

firmsecara 

bersama 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

tehadap dividen 

payout ratio (y). 

 

5. 

 

“Analisis pengaruh 

ReturnOn 

Equity,Current 

Ratio,Debt To total 

Asset dan Earning 

per share terhadap 

Cash 

dividen.(Sumani, 

2012) 

 

 

 

ReturnOn 

Equity,Current 

Ratio,Debt to total 

Assets,Earning Per 

Share,dan cash dividen 

 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI tahun 

2008-2011 

 

Return On 

Equity,Current 

Ratio,dan Debt 

Total assets 

secara parsial 

tidak mamiliki 

pengaruh secara 

signifikan,hanya 

Earning Per Share 

yang berpengaruh 

signifikan 

terhadap dividen 

kas. 

6. “Pengaruh 

likuiditas,Leverage,P

rofitabilitas,Ukuran 

Perusahaan dan 

Growth Terhadap 

Kebijakan 

Kebijakan Dividen 

sebagai variabel 

dependen  dan variabel 

independen dalam 

penelitian ini adalah 

Pengaruh 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

BEIperiode 

2011-2013. 

variabel current 

ratio, debt to 

equity 

ratiodantotal 

asset tidak 

berpengaruh 
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Dividen”(Fillya, dkk 

2013) 

 

 

likuiditas,leverage,prof

itabilitas,dan ukuran 

perusahaan dan growth 

terhadap dividen 

payout ratio. 

Sedangkan 

variablereturn on 

asset dan earning 

after tax 

berpengaruh 

terhadap dividen 

payout ratio. 

7 “Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kebijakan 

Dividen”( 

Jollifi,2015) 

 

Kebijakan Dividen 

sebagai variabel 

dependen,dan Good 

corporate governace 

sebagai variabel 

independen. 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

BEIperiode 

2011-2013. 

 

Variabel good 

corporate 

governance 

berpengaruh 

terhadap 

kebijakan 

dividen. 

8. “Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kebijakan 

Dividen 

Payout”(Sahilda 

,2010) 

 

Kebijakan Dividen  

Payout sebagai 

variabel dependen,dan 

Good corporate 

governace sebagai 

variabel independen. 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar di 

BEIperiode 

2008 - 2013 

 

Variabel good 

corporate 

governance,profit

abilitas,ukuran 

perusahaan,dan 

growth memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kebijakan dividen 

payout. 

                Sumber : Berbagai jurnal dan penelitian terdahulu 

2.7        PANDANGAN DALAM ISLAM 

     Sebagaimana dalam ayat Al-qur’an surat Al-an’am ayat 141 telah dijelaskan 

untuk menyuruh umat manusia berlaku jujur dan adil yang keduanya 

merupakan kunci keterbukaan. 

 َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدهِ۞
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Dalam ayat diatasdisinggung mengenai pembagian keuntungan dan laba 

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

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

yang tidak dibagikan para investor namun akan digunakan kembali untuk 

kegiatan operasional perusahaan. Dengan tujuan lebih baik untuk 

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 seorang pada nabi lalu sahabat 

bermaksud memeranginya, maka nabi bersabda:”Biarkanlah dia,karena 

sesungguhnya bagi yang mempunyai pendapat”.Kemudian nabi bersabda 

:”Berikanlah unta yang sesuai dengan miliknya “.Sahabat berkata:”Kecuali 

lebih baik dari unta miliknya”.Nabi menjawab:”Berikanlah padanya,karena 

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

memberi pembayaran”(Diana,2007:153). 

2.8       KERANGKAPEMIKIRAN 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya pertumbuhan 

perusahan, profitabilitas, good corporate governance dan leverage yang 

mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen. Penentuan kebijakan dividen 

harus diperhatikan pada suatu perusahaan yang membagikan dividen karena 

karakter pemegang saham dengan berbagai alasan yang berbeda dapat 
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mempengaruhi kebijakan dividen, ada pemegang saham yang menginginkan 

dividen yang rendah karena alasan pajak untuk dividen yang terlalu besar 

dibandingkan capital gain, dan juga ada pemegang saham yang mengharapkan 

dividen yang besar atau minimal relatif stabil dari tahun ke tahun. Berikut 

adalah kerangka pemikiran penelitian ini  

Gambar 2.1 

                                        Gambar kerangka Teoritis 

Variabel Independen                                                                             Variabel Dependen 

 

Variabel Independ 

 H1(+) 

 

  H2(+) 

 

  H3(+)    

      

     

 

     

 H4(+) 

         

         

H5(+)    

 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

Good Corporate 

Governance 

(X3) 

                    

Leverage 

(X4) 

 

 

Kebijakan 

Dividen 

(Y) 
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2.8    HIPOTESIS                                            

 2.8.1.  Hubungan antara pertumbuhan Perusahaan dengan kebijakan 

 dividen 

Hasil penelitian Handayani dan Hadinugroho (2009) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

karena Perusahaan yang memiliki pertumbuhan  yang baik akan lebih mudah 

memasuki pasar modal sehingga dengan kesempatan ini perusahaan 

membayar dividen dengan jumlah besar kepada pemegang saham. sementara 

perusahaan yang baru dan yang masih kecil akan mengalami banyak 

kesulitan untuk memiliki akses kepasar modal, sehingga semakin besar 

ukuran perusahaan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal 

dalam jumlah yang lebih besar terutama dari hutang. 

 Pertumbuhan  perusahaan merupakan simbol pertumbuhan perusahaan 

yang berhubungan dengan peluang dan kemampuan untuk masuk ke pasar 

modal dan jenis pembiayaan eksternal lainnya yang menunjukkan 

kemampuan meminjam. Hal ini menunjukkaan hubungan, bahwa semakin 

besar pertumbuhan  perusahaan maka semakin besar pula dividen yang akan 

dibagikan.  

H1: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

  2. 8.2    Hubungan antara Profitabilitas dengan kebijakan dividen 

         Menurut Rodoni dan Ali (2010:123) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset 
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maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan 

sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi 

pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima 

dalam bentuk dividen. Laba Merupakan indicator utama yang menunjukan 

kapasitas perusahaan dalam membayarkan dividen Anil dan kopoor,(2008). 

 Perusahaan penghasil profit mampu membayar dividen sekaligus menyimpan 

dana internal berupa laba ditahan untuk membiayai investasinya dengan syarat 

profit yang dihasilkannya cenderung stabil. Selain itu,Marpung dan Hadianto 

(2009), semakin tinggi laba maka akan semakin tinggi aliran kas dalam 

perusahaan sehingga perusahaan dapat membayar dividen lebih tinggi.Laba 

tahun berjalan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi pembayaran 

dividen saat ini selain dividen tahun sebelumnya. Faktor profitabilitas juga 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dividen adalah laba bersih 

yang diperoleh perusahaan, oleh karena itu dividen akan dibagikan apabila 

perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan 

kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi 

kewajiban-kewajiban tetapnya yaitu bunga dan pajak. 

Penelitian Arilaha (2009) dan Parica, dkk (2013) menunjukkan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen 

karena profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dan dividen akan dibagi apabila perusahaan tersebut memperoleh laba. 

Dari laba setelah pajak tersebut sebagian dibagikan sebagai dividen kepada 
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para pemegang saham dan sebagian lain ditahan di perusahaan (laba ditahan). 

Jika laba yang diperoleh kecil, maka dividen yang akan dibagikan juga kecil.  

Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  AL-Kuwari (2009)  serta  

Yudhanto  dan Aisjah  (2012)  menyatakan  bahwa  profitabilitas  berpengaruh  

positif  dan  signifikan terhadap  kebijakan  dividen. . 

 H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

 

2.8.3.  Hubungan Good Corporate Governance Terhadap Kebijakan Dividen 

           Jolifi (2015) menyatakan bahwa corporate governance sebagai penentu 

besarnya kebijakan dividen. Perusahaan yang memiliki kualitas yang baik akan 

membayarkan dividen yang lebih besar (Kowalewski 2007). Teori outcome 

menyatakan bahwa perlaksanaan Good Corporate Governance yang baik akan 

memberikan dividen kepada pemegang saham. Sehingga, pelaksanaan Good 

Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.  

           Sedangkan, teori substitusi menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 

pelaksanaan Good Corporate Governance buruk akan memberikan dividen 

kepada pemegang saham. Sehingga pelaksanaan Good Corporate Governance 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang mendukung 

teori outcome dilakukan oleh Kowalewski,et al,(2007) meneliti GCG yang di 

proksi dengan Transparancy and DisclosureIndex (TDI) membuktikan bahwa 

GCG berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Sedangkan,penelitian 

yang mendukung teori subtitusi dilakukan oleh Knyazeva (2007) dalam Arilaha 
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(2009), menunjukan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh negatif 

pada kebijakan dividen. 

              H3 :    GCG    berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

 

2.8.4 Hubungan antara Leverage dengan kebijakan dividen  

 Menurut Suharli dalam Arilaha (2009) perusahaan yang leverage operasi 

atau keuangannya tinggi akan memberikan dividen yang rendah. Struktur 

permodalan yang lebih tinggi dimiliki oleh hutang menyebabkan pihak 

manjemen akan memprioritaskan pelunasan kewajiban terlebih dahulu sebelum 

membagikan dividen.  

         Perusahaan yang memiliki rasio hutang lebih besar akan membagikan 

dividen lebih kecil karena laba yang diperoleh digunakan untuk melunasi 

kewajiban. Hutang jangka panjang diikat oleh sebuah perjanjian hutang untuk 

melindungi kepentingan kreditor. Kreditor biasanya membatasi pembayaran 

dividen, pembelian saham beredar, dan penambahan hutang untuk menjamin 

pembayaran pokok hutang dan bunga.   

       Untuk itu semakin tinggi rasio hutang maka semakin ketatnya perusahaan 

terhadap perjanjian hutang. Hasil penelitian Karami (2013) dan Asif et. al 

(2011) menyatakan bahwa rasio hutang dengan modal (debt to equity ratio) 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap dividend payout ratio.       

 H4: Leverage  berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 
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2.8.5 Hubungan Pertumbuhan Perusahaan,Profitabilitas,Good Corporate 

Governance dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

Mulato (2008) menyatakan bahwa perusahaan dalam membagikan 

dividen harus memperhatikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

perusahaan. Arilaha (2009) menyatakan bahwa semakin cepat tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang 

diperlukan untuk membiayai pertumbuhan tersebut.Dan Hasil penelitian 

terdahulu oleh Iramayana (2011) dan Latiefasari (2011) terbukti bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Perusahaan yang 

memiliki kemampuan menghasilkan laba yang besar akan cenderung 

membayar dividen lebih banyak. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Attina (2011) mengenai 

pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

kebijakan dividen menyimpulkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, 

leverage dan pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

              Selain itu Gugler (2003) menyatakan bahwa corporate governance 

sebagai penentu besarnya kebijakan dividen. Perusahaan yang memiliki 

kualitas yang baik akan membayarkan dividen yang lebih besar (Kowalewski 

et al, 2007). 

H5 : Pertumbuhan Perusahaan,Profitabilitas, GCG,dan Leverage 

berpengaruh simultan terhadap Kebijakan Dividen 


