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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang 

saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. 

Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang 

(principal) memperkerjakan orang atau pihak lain (agen) untuk melaksanakan 

sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. 

Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggung jawabkan 

semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, 

stakeholder, pemegang saham dan kreditor.   

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah  keagenan 

Colgan (2011). Yaitu:  

1. Morald Hazard  

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas 

yang tinggi) dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak 

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. 

Manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetauan pemegang saham 

yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin 

tidak layak dilakukan. 

 

 



 13 

2. Penahanan laba (Earnings Retention) 

Masalah ini berkisar pada kecendrungan untuk melakukan 

investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui 

peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar 

kekuasaan atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan 

kesejahteraan pemegang saham.  

3. Horison waktu 

Konflik ini muncul dari akibat kondisi arus kas, dengan mana 

prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang 

kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cendrung menekankan 

kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.  

4. Penghindaran resiko manajerial  

Masalah ini muncul ketika adanya batasan diversifikasi portofolio 

yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang 

dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan resiko saham 

perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan resikonya.  

Menurut Chasanah (2008) salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi adanya biaya keagenan adalah dengan pembayaran dividen 

yang dapat menjadi bonding bagi manajemen. Pembagian dividen ini 

membuat pemegang saham mendapatkan pendapatan tambahan selain dari 

capital gain. Dividen juga membuat pemegang saham mempunyai 

kepastian pendapatan Kumar (2007).  
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2.2 Tax Preference Theory 

Pendapat tentang relevansi dividen adalah Tax differential theory/tax 

preference (Litzenberger dan Ramaswamy, 1979) yang memberikan 

pandangan bahwa pendapatan yang relevan bagi investor baik dividen maupun 

capital gain adalah pendapatan setelah pajak, sehingga tingkat keuntungan 

yang disyaratkan, juga setelah pajak. Jika capital gain dikenakan pajak dengan 

tarif lebih rendah daripada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki 

tingkat pertumbuhan tinggi menjadi lebih menarik, tetapi sebaliknya jika 

capital gain dikenai pajak yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka 

keuntungan capital gain menjadi berkurang. Tetapi pajak atas capital gain ini 

lebih menarik daripada pajak atas dividen, karena pembayaran pajak capital 

gain baru dibayar jika saham dijual sehingga pada kondisi ini investor lebih 

menyukai dividen dibagikan sekecil-kecilnya. 

Suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap 

deviden dan capital gain maka para investor lebih menyukai capital gain 

karena dapat menunda pembayaran pajak dengan alasan : 

a)   Keuntungan modal dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada untuk 

pembagian dividen, karena itu investor yang  kaya mungkin lebih suka 

perusahaan menahan dan menanamkan kembali laba di dalam perusahaan.  

b)   Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, karena 

adanya  nilai efek waktu, satu dolar pajak yang dibayarkan di masa 

mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada satu dolar 

yang dibayarkan hari ini. 
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c)   Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama 

sekali  tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang, ahli waris dapat 

terhindar dari pajak keuntungan modal. 

 

2.3 Dividen  

a. Pengertian dan Jenis-jenis Dividen  

Dalam kamus Bahasa Indonesia dividen diartikan dengan 

sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham (dalam suatu perseroan). Sedangkan menurut Bapepam 

dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham.   

Perbedaan arti dividen juga terdapat dalam ilmu perpajakan di 

Indonesia. Dividen dalam ilmu perpajakan di artikan sebagai bagian laba 

yang dibagikan atau diberikan kepada pemegang saham. Istilah dividen 

secara umum pada perusahaan yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas 

(PT) yang modalnya terbagi bagi atas saham. Pemilik saham disebut 

dengan pemegang saham. Pengertian dividen juga diterapkan terhadap 

bagian laba yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 

polis asuransi dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi. 

Menurut Chasanah (2008) dividen merupakan aliran kas yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham oleh pihak perusahaan atas 

keuntungan yang diperolehny. Dividen merupakan suatu bentuk 

pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemiliknya, 
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baik dalam bentuk kas maupun saham Rosdini (2009). Dividen ditentukan 

dalam rapat umum anggota pemegang saham dan jenis pembayarannya 

tergantung kepada kebijakan pemimpin. Ada 5 bentuk dividen yang 

dibagikan perusahaan yaitu, (Stice et al, 2004) :  

1. Cash Dividend 

Cash Dividend adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai (cash). Pada waktu 

rapat pemegang saham, perusahaan memutuskan bahwa sejumlah 

tertentu dari laba perusahaan akan dibagi dalam betuk cash dividend. 

Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen setelah 

perusahaan tersebut mengumumkan akan membayar dividen. Dividen 

dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam 

daftar pemegang saham. Pembayaran dividen dapat dilakukan oleh 

perusahaan sendiri atau melalui pihak lain, seperti bank 

2. Stock Dividend  

Stock Dividend merupakan pembayaran dividen dalam bentuk 

saham dan bukan dalam bentuk kas. Pemberian stock dividen 

tambahan sering dimaksudkan untuk menahan kas dalam membiayai 

aktivitas perusahaan yang dihubungkan dengan pertumbuhan 

perusahaan. Tetapi ada perusahaan yang melakukan stock dividen 

untuk mengganti cash dividend dan dalam hal ini stock dividen tidak 

mencarminkan propspek pendapatan yang menguntungkan. Di 

Indonesia saham dibagikan sebagai dividen tersebut disebut saham 
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bonus. Dengan demikian para pemegang saham mempunyai jumlah 

lembar saham yang lebih banya setelah menerima stock dividen. 

Dividen saham dapat berupa saham dengan jenis yang sama maupun 

yang jenis berbeda. 

3. Property Divident  

Property Divident adalah dividen yang dibagikan kepada para 

pemegang saham bentuk aktiva selain kas. Aktiva yang dibagikan 

dapat berbentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki 

perusahaan, barang dagangan atau aktiva-aktiva lain. Pemegang 

saham akan mencatat dividen ini sebesar nilai buku aktiva yang 

dibagikan  

4. Likuidation Divident  

Likuidation Divident adalah dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham dimana sebagian dari jumlah tersebut dimaksudkan 

sebagai pembayaran bagian laba (cash divident) sedangkan sebagian 

lagi dimasukkan sebagai pengembalian modal yang ditanamkan 

(diinvestasikan) oleh para pemegang saham kepada perusahaan 

tersebut. 

5. Script Divident  

Script divident adalah suatu surat tanda kesediaan membayar 

sejumlah uang tertentu yang diberikan perusahaan kepada pemegang 

saham sebagai dividen. Surat ini berbunga sampai dengan dibayarkan 

uang tersebut kepada yang berhak. Script dividend seperti ini biasa 
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dibuat apabila pada waktu para pemegang saham mengambil 

keputusan tentang pembagian laba dimana perusahaan belum (tidak) 

mempunyai persediaan  uang cash yang cukup untuk membayar cash 

dividen  

b. Teori Kebijakan Dividen  

Putra (2011) mendefinisikan kebijkan dividen sebagai keputusan 

untuk menentukan besarnya bagian pendapatan (earning) yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan ditahan di 

perusahaan. Sartono (2009) mendefinisikan kebijakan dividen sebagai 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham atau akan ditahan dalam saldo laba guna membiayai 

investasi dimasa yang akan datang. Dari dua definisi diatas dapat 

diketahui bahwa kebijakan dividen dipengaruhi dua kepentingan yang 

saling bertolak belakang yaitu kepentingan pemegang saham dan 

dividennya, kepentingan perusahaan untuk melakukan reinvestasi dengan 

menahan laba, disamping itu juga kepentingan bandholder yang dapat 

mempengaruhi besarnya dividen kas yang dibayarkan. Dividen yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung pada kebijakan 

masing-masing perusahaan sehingga memerlukan pertimbangan yang 

serius dari manajemen perusahan. Kebijakan dividen pada hakikatnya 

menentukan hasil keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang 

saham dan ditahan sebagai bagian dari saldo laba Rosdini (2009). 
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Kebijakan dividen merupakan keputusan pembayaran dividen 

yang mempertimbangkan maksimalisasi harga saham saat ini dan periode 

mendatang. Penentuan besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan pada 

perusahaan yang sudah merencanakan dengan menetapkan target dividen 

payout ratio didasarkan atas perhitungan keuntungan yang diperoleh 

setelah dikurangi pajak.  dividen payout ratio adalah suatu keputusan 

untuk menentukan berapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang 

akan dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan 

diinvestasikan kembali (reinvestmen) atau ditahan (retained) didalam 

perusahaan Risaptoko (2007). Hal ini menandakan bahwa penentuan 

besarnya dividen payout ratio akan menentukan besar kecilnya laba yang 

ditahan. Setiap ada penambahan laba yang ditahan berarti ada penabahan 

modal sendiri dalam perusahaan yang diperoleh dengan biaya murah. Dari 

pengertian tersebut dividen payout ratio didasarkan pada rentangan 

pertimbangan antara kepentingan pemegang saham disatu sisi, dan 

kepentingan perusahaan disisi lain.  

Menurut Atmaja (2008) kebijakan pembagian dividen adalah suatu 

keputusan untuk menentukan berapa besar bagian laba yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan ditahan dalam 

perusahaan untuk selanjutnya diinvestasikan kembali. Kebijakan 

pembagian dividen tergantung keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Kebikajan dividen penting bagi perusahaan dengan dua alasan 

yaitu :  
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1. Pembayaran dividen mungkin akan mempengaruhi nilai perusahaan 

yang tercermin dari harga saham perusahaan tersebut. 

2. Saldo laba biasanya merupakan sumber dana internal yang terbesar 

dan terpenting bagi pertumbuhan perusahaan.  

Terdapat dua teori yang membantu dalam memahami kebijakan 

dividen menurut Brigham (2001) antara lain :  

1. Teori Signaling Hipotesis  

Dalam teori ini Modigliani dan Miller berpendapat bahwa 

adanya suatu kenaikan dividen diatas yang diharapkan adalah suatu 

sinyal kepada para investor bahwa manajemen meramalkan laba masa 

depan perusahaan yang baik. Sebaliknya jika terjadi pengurangan atau 

kenaikan yang lebih kecil dari yang diharapkan merupakan suatu 

sinyal bahwa manajemen meramalkan laba yang burung dimasa yang 

akan datang. Berdasarkan teori ini seorang manajer yang mempunyai 

informasi yang lebih mendalam menggunakan dividen untuk 

menginformasikan kualitas earning kepada investor.  

2. Teori Clientele Efect 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang 

saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap 

kebijakan dividen perusahaan. Kelompok investor yang membutuhkan 

penghasilan saat ini lebih menyukai DPR yang tinggi, sebaliknya 

kelompok investor yang tidak membutuhkan uang saat ini lebih 

senang jika perusahaan menahan sebagian laba bersih perusahaan. 
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Jika ada perbedaan pajak bagi individu (misalnya orang lanjut usia 

dikenai pajak lebih ringan), maka pemegang saham yang dikenai 

pajak yang lebih tinggi lebih menyukai capital gain karena dapat 

menunda pembayaran pajak. Kelompok ini lebih senang jika 

perusahaan membagi dividen yang kecil. Sebaliknya jika pemegang 

saham dikenai pajak yang relatif rendah cendrung menyukai dividen 

yang besar. Bukti empiris menunjukkan bahwa efek dari clientele ini 

ada. Tapi menurut MM hal ini tidak menunjukkan bahwa lebih baik 

dari dividen kecil, demikin sebaliknya. Efek clientele ini hanya 

mengatakan bagi sekelompok pemegang saham, kebijakan dividen 

tertentu lebih menguntungkan mereka 

3. Teori Bird in The Hand  

Teori ini dikemukakan oleh Myron dan Jhon Lintner, 

Kebanyakan pemilik saham lebih menyukai pembayaran dividen saat 

ini daripada menundanya untuk direalisir dalam bentuk “capital gain” 

nanti. Tarif pajak untuk “capital gain” memang sering lebih rendah 

daripada untuk dividen, namun para pemilik saham banyak yang lebih 

menyukai dividen saat ini, karena dengan pembayaran dividen 

sekarang maka penerimaan uang tersebut sudah pasti, sedangkan 

apabila ditunda ada kemungkinan bahwa apa yang diharapkan 

meleset.  
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen  

Menurut Brigham dan Houston (2001), faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu :  

1.  Kendala-kendala atas pembagian dividen  

Aspek-aspek yang merupakan kendala atau yang membatasi 

pembagian dividen antara lain :  

a. Kontrak utang  

Kontrak utang biasanya membatasi pembagian dividen dari 

laba yang dihasilkan setelah pinjaman diberikan. 

b. Pembatasan saham preferen  

Biasanya dividen saham biasa tidak dapat dibayarkan jika 

perusahaan belum membayarkan dividen untuk saham 

preferennya. 

c. Ketidakcukupan laba  

Pembayaran dividen tidak boleh melebihi saldo laba pada 

pos neraca. Pembatasan resmi ini yang disebut “impairment of 

capital rule” dirancang untuk melindungi kreditur. Tanpa 

perusahaan tersebut, suatu perusahaan yang mengalami kesulitan 

mungkin membagikan sebagian besar aktivanya kepada pemegang 

saham dan membiarkan para krediturnya terlantar.  
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d. Ketersediaan kas  

Dividen tunai dapat dibagikan dengan hanya uang kas. Jadi 

kekurangan kas dapat membatasi pembagian dividen. Akan tetapi 

hal itu bisa diatasi apabila perusahaan memperoleh pinjaman.  

e. Denda pajak atas penahanan laba yang tidak wajar  

Untuk mencegah agar orang-orang kaya tidak 

menggunakan perusahaan untuk membayar pajak pribadi, 

peraturan pajak membuat ketentuan khusus mengenai penimbunan 

penghasilan yang tidak wajar yaitu: 

1).  Peluang investasi  

a) Kemungkinan mempercepat atau menunda proyek 

Kemampuan untuk mempercepat proyek atau 

menangguhkan proyek akan memungkinkan perusahaan 

untuk lebih konsisten dengan kebijakan dividen yang 

stabil.  

b) Letak dari daftar peluang investasi  

Apabila daftar peluang investasi lebih besar, hal ini 

cendrung akan menghasilkan target rasio pembayaran 

dividen yang rendah. 

2).  Pengaruh kebijakan dividen terhadap kas  

Pengaruh kebijakan dividen terhadap kas dapat dilihat 

dari empat faktor yaitu:  
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a) Keinginan pemegang saham untuk mendapatkan 

penghasilan sekarang dibnding dengan penghasilan dimasa 

yang akan datang. 

b) Tingkat resiko dividen dibanding dengan capital gain  

c) Manfaat pajak dari capital gain dibanding dividen 

d) Informasi atau isyarat yang terkandung dalam dividen. 

d. Prosedur Pembayaran Dividen  

Prosedur atau langkah-langkah pembayaran dividen adalah 

pengumuman perusahaan atas dividen. Dividen yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham yang disebut juga dengan tanggal pengumuman 

dividen Andriyani (2008). Didalam pembayaran dividen, perusahaan 

selalu akan mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanan dividen 

tersebut baik dividen tunai maupun dividen saham. Tanggal-tanggal yang 

perlu diperhatikan didalam pembayaran dividen adalah sebagai berikut :  

1. Tanggal pengumuman (declaration date) 

Merupakan tanggal resmi pengumuman oleh perusahaan 

tentang bentuk dan besarnya serta jadwal pembayaran dividen yang 

akan dilakukan. 

2. Tanggal cum- Dividen (cum- divident date) 

Merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham dimana 

para investor masih memiliki hak untuk mendapatkan dividen, baik 

dividen tunai maupun dividen saham 

 



 25 

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

Merupakan tanggal dimana perdagangan saham tersebut sudah 

tidak melekat lagi hak untuk memperoleh dividen. Investor yang 

membeli saham pada tanggal ini atau sesudahnya, maka investor 

tersebut tidak dapat mendaftarkan namanya untuk mendapatkan 

dividen  

4. Tanggal pencatatan pemegang saham (date of record) 

Tanggal ini adalah tanggal terakhir dimana seorang investor 

harus terdaftar sebagai pemegang saham perusahaan publik sehingga 

ia mempunyai hak yang di peruntukkan bagi pemegang saham. Jadi, 

setelah membeli saham pemegang saham harus mendaftarkan kepada 

Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh perusahaan untuk 

meregistrasi nama sebagai pemegang saham yang berhak sebelum 

atau pada saat date of record  

5. Tanggal pembayaran dividen (payment date) 

Beberapa minggu setelah date of record, dividen aka 

dibayarkan kepada para pemegang saham. Pada tanggal ini investor 

telah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang berhak dapat 

mengambil dividen sesuai dengan bentuk dividen yang diumumkan 

oleh perusahaan.   
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2.4 Struktur Kepemilikan  

Struktur kepemilikan perusahaan mencerminkan seberapa besar 

proporsi kepemilikan saham oleh beberapa pihak. Kepemilikan perusahaan 

terdiri dari :  

a. Kepemilikan individu  

Kepemilikan individu yaitu persentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh investor individu. Perhitungan kepemilikan individu melalui 

jumlah saham yang dimiliki investor individu yang diluar dari 

kepemilikan manajerial.  

b. Kepemilikan manajerial  

Kepemilikan manajerial yaitu persentase kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh manajemen secara aktif ikut dalam 

keputusan dewan komisaris dan dewan direksi. Keikutsertaan manajerial 

dalam kepemilikan saham dapat mengurangi biaya keagenan. Biaya 

keagenan timbul karena adanya perbedaan kepentingan para pemegang 

saham dengan manajer. Biaya untuk mengurangi konflik tersebut 

menyebabkan para pemegang saham harus mengeluarkan biaya keagenan 

untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan. 

Peningkatan kepemilikan manajerial atas sahamnya akan menyebabkan 

keputusan yang akan dilakukan manjer memperhatikan kepentingan bagi 

manajer pula, sehingga keputusan tersebut tidak hanya merugikan para 

pemegang saham.  
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c. Kepemilikan institusional  

Kepemilikan institusional yaitu persentase saham yang dimiliki 

oleh pihak institusi pada akhir tahun. Tingkat kepemilikan institusional 

yang tinggi menyebabkan pengawasan yang ketat kepada perilaku 

manajer yang mengejar kepentingan diri sendiri. Menurut Puri dan Nasir 

(2006) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi biaya 

keagenan dan perusahaan akan cendrung memberikan dividen yang 

rendah.  

2.5 Pajak  

Pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan kepada pemerintah 

yang dapat dipaksakan dengan Undang-undang dan merupakan pengorban 

sumber daya ekonomis yang tidak memberikan imbalan (kontraprestasi) 

secara langsung. bagi perusahaan,Pajak merupakan sektor penerimaan negara 

yang sangat dominan. Sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem “self 

assessment” khususnya pajak penghasilan dalam hal ini untuk penetuan 

jumlah besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak sendiri.  

Salah satu cara untuk mencapai efesiensi perhitungan kewajiban pajak 

yang dibayar oleh perusahaan dengan melakukan manajemen pajak.  Tirsono 

(2008) yaitu dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang 

menguntungkan wajib pajak. Ketentuan-ketentuan wajib pajak tersebut bisa 

berupa pengeluaran atau pembebanan biaya yang diperkenankan (tax 

deductible) dalam menghitung laba kena pajak maupun fasilitas dari 
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pemerintah yang berupa pemberian konpensasi kerugian untuk perusahaan 

yang mengalami kerugian ke laba ditahun berikutnya sampai dengan lima 

tahun kedepan maupun fasilitas perpajakan khusus bagi perusahaan PMA (tax 

holiday) (Tirsono,2008).  

Dalam penelitiannya Sitanggang (2010) menyebutkan bahwa pajak  

atas dividen di Indonesia dikenal beberapa metode antara lain metode klasik 

dan metode integrasi. Selanjutnya untuk mencegah tibulnya distorsi dalam 

perekonomian, timbulnya pajak berganda (double taxation) harus dapat 

dicegah dalam penerapan metode pemajakan atas dividen, maka pelaksanaan 

atas metode tersebut:  

1. Pada metode klasik, perusahaan yang membagikan dividen dan pemegang 

saham merupakan dua entitas yang berbeda sehingga dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham merupakan objek pajak dan wajib 

dipotong pajak penghasilannya oleh perusahaan yang membagikan 

dividen. Selanjutnya pajak penghasilan yang dilunasi dimuka oleh 

pemegang saham melalui mekanisme pemotongan pajak dapat di 

kreditkan atas pajak penghasilan yang terutang diakhir tahun. Maksudnya 

adalah untuk mencegah timbulnya pengenaan pajak berganda pada 

penerima dividen.  

2. Sesuai metode integrasi laba usaha yang diterima atau diperoleh oleh 

perusahaan yang membagikan dividen dengan dividen yang diterima atau 

diperoleh pemegang saham dianggap bersumber dari satu penghasilan 

yang sama. Karena atas laba bersih telah dikenakan pajak penghasilan, 
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selanjutnya laba bersih yang telah dikenakan pajak tersebut ketika 

dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham tidak dikenakan 

pajak lagi.  

Perubahan peraturan perpajakan dalam setiap periode akan 

mempengaruhi kebijakan dividen  dan pembayaran dividen itu sendiri, 

sehingga tarif pajak yang berubah-ubah dan tarif yang tinggi mendorong 

perusahaan untuk menghindarinya. Berdasarkan ketentuan Undang-undang 

perpajakan No.36 tahun 2008, tentang pajak penghasilan, khususnya pasal 17 

ayat (1) huruf b yang mengatur tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan 

kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negri dan bentuk usaha tetap 

adalah sebesar 28% sejak tahun 2010, tarif pajak tersebut diubah menjadi 

25%. Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang terbaru (UU 

No.36 Tahun 2008), dividen yang diterima oleh WPOP dikenakan tarif pajak 

sebesar 10% dan bersifat final, sedangkan dividen yang diterima oleh Wajib 

Pajak Badan dalam negri dikenakan tarif pajak sebesar 15%.  

Menurut Hadiwidjaya (2007), salah satu faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya divident payout rasio adalah pajak penghasilan dari pemegang 

saham. Apabila para pemegang saham adalah ekonomi lemah yang bebas 

pajak, maka divident payout rasio lebih tinggi dibanding apabila pemegang 

saham para ekonomi kuat yang kena pajak.  
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2.6 Pajak Menurut Pandangan Islam  

Pajak dalam Islam disebut Dharibah (beban), karena pajak merupakan 

kewajiban tambahan bagi kaum muslim setelah zakat, sehingga dalam 

penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah beban atau pikulan.  

sebagaimana tertuang dalam surat At-Taubah ayat 29 :  

                             

                         

             

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah 

diharamkan Allah dan RasulNya dan mereka yang tidak beragama 

dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang yang 

telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah (pajak) 

dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At Taubah 

ayat 29) 

 

 

2.7 Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

Merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan size. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan potensial yang tinggi tentunya 

memiliki tingkat kecendrungan untuk menghasilkan arus kas yang tinggi 

dimasa yang akan datang. Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana 

perusahaan dari perubahaan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan 

atau penurunan volume usaha Safrida (2008). Pertumbuhan perusahaan sangat 

diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena 

pertumbuhan yang baik memberi tanda yang baik bagi perkembangan 

perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan 
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merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan 

investorpun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari 

investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik. 

Pertumbuhan perusahaan secara terus menerus diperlukan agar dapat 

hidup dan memberi kemakmuran yang lebih tinggi kepada pemilik saham. 

Semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, semakin besar akan dana 

untuk membiayai perluasan. Semakin besar kebutuhan dana dimasa 

mendatang, semakin mungkin perusahaan menahan pendapatan, bukan 

pembayarannya sebagai dividen. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai 

sumber baik internal maupun eksternal. Sumber internal dapat berupa saldo 

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

keuangan lainnya, menjual obligasi atau menjual saham baru.  

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen Sulistiowati  (2010). Keputusan pembagian 

dividen merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan. 

Manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan 

membagi dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali 

kepada proyek-proyek yang menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan 

(growth) perusahaan. Manajer dalam bisnis perusahan dengan memperhatikan 

pertumbuhan lebih menyukai untuk menginvestasikan pendapatan setelah 

pajak dan mengharapkan kinerja dari dividen akan lebih kuat dalam 

pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan Risaptoko (2007). 

Thanatawe (2013) menyatakan apabila perusahaan memiliki tingkat 

pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka  akan ada kecendrungan perusahaan 
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membagikan dividen lebih konsisten dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualannya rendah karena 

perusahaan tersebut mampu meningkatkan laba perusahaan. Namun 

bagaimanapun juga, perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang pesat 

tentunya akan membutuhkan dana investasi yang lebih besar. Oleh karena itu 

pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh kuat pada kebijakan penahanan 

laba, atau dengan semakin besar pertumbuhan perusahaan, semakin kecil 

jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. 

 

2.8 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktifitas normal 

bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan 

menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang/jasa) kepada 

para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah 

untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka 

panjang. Manajemen dituntun untuk meningkatkan imbal hasil (return) bagi 

pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini 

semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam 

aktivitas bisnisnya (Hery, 2016:192).   

 

2.9 Pengembangan Hipotesis  

a. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pembayaran Dividen  

Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan 

saham dengan tujuan mensetarakan dengan pemegang saham. Melalui 
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kebijakan ini manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta 

mengarahkan dividen pada tingkat yang rendah. Perusahaan memiliki 

saldo laba yang tinggi sehingga memiliki sumber dana yang internal 

relatif tinggi untuk membiayai investasi dimasa medatang. Apabila 

sebagian pemegang saham menyukai dividen tinggi maka menimbulkan 

perbedaan kepentingan sehingga diperlukan peningkatan dividen. 

Sebaliknya dalam konteks kepemilikan saham oleh manajerial tinggi akan 

terjadi kesamaan preferensi antara pemegang saham dan manajer maka 

tidak diperlukan peningktan dividen Dewi (2008). Selain itu Munthe 

mengatakan bahwa semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh 

manajerial maka manajemen cendrung menahan laba untuk 

pengembangan perusahaan, manajer yang sekaligus pemegang saham 

akan meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai 

perusahaan maka nilai kekayaan sebagi individu pemegang saham akan 

ikut meningkat pula Munthe (2009).  

Gustiana (2009) juga membuktikan bahwa insider ownersip 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap divident payout 

ratio. Apabila saham yang dimiliki oleh insider semakin banyak, maka 

manajemen cendrung membayar dividen yang lebih besar. Berdasarkan 

uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut :  

H1 : Struktur kepemilikan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pembayaran dividen  
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b. Pengaruh Pajak terhadap Pembayaran Dividen     

Tax preference theory merupakan suatu teori yang menyatakan 

bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen, maka jika 

pajak yang dikenakan tinggi, para investor lebih menyukai capital gain 

karena dapat menunda pembayaran pajak, hasil penelitian oleh 

Hadiwijaya (2007) menunjukkan bahwa tax rate memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan secara parsial terhadap dividend payout ratio. 

Penelitiannya mengatakan bahwa hubungan antara tax dan DPR 

berlawanan, apabila tax semakin besar maka DPR akan menurun dan 

sebaliknya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Gill, Bigger dan Tibrewala (2010) 

bahwa pajak memiliki hubungan yang positif dengan dividen. Mereka 

menyimpulkan bahwa sebagaimana kewajiban pajak mengalami 

kenaikan, maka preferensi untuk pembayaran dividen juga mengalami 

kenaikan. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara pajak dan 

pembayaran dividen. Pengaruh signifikan ini juga dibuktikan oleh Hamid 

(2012) dan Samuel (2010).  

Hotmen et al (2007) juga mengatakan bahwa pajak yang diukur 

dan tarif pajak yang efektif memiliki hubungan yang negatif namun tidak 

signifikan terhadap divident payout ratio. Berdasarkan uraian tersebut, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  

H2 : pajak memiliki pengaruh signifkan terhadap pembayaran dividen  

 



 35 

c. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pembayaran Dividen 

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan, akan semakin 

besar tingkat kebutuhan dana untuk membiayai ekspansi. Semakin besar 

kebutuhan dana dimasa yang akan datang, akan semakin memungkinkan 

perusahaan menahan keuntungan dan tidak membayarkan sebagai 

dividen. Oleh karenanya, potensi pertumbuhan perusahaan menjadi faktor 

penting yang menentukan kebijakan dividen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2009) mengemukakan 

bahwa growth berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mengharapkan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan 

mempertahankan rasio pembayaran rasio pembayaran dividen yang 

rendah untuk memperkuat pembiayaan internal. Munthe (2009) juga 

mengatakan bahwa semakin besar pertumbuhan, semakin kecil kebijakan 

dividen dan sebaliknya.  

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut :  

H3 : pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap pembayaran dividen.  

d. Pengaruh Profitabilitas  Perusahaan terhadap Pembayaran Dividen 

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang berhasil 

diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya.Dividen 

merupakan sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan, oleh 
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karenanya dividen akan dibagikan jika perusahaan memperoleh 

keuntungan. Keuntungan tersebut akan mempengaruhi besarnya divident 

payout ratio. Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka akan 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.  

Menurut Kasmir (2011: 196) bahwa rasio yang menyatakan bahwa 

rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Suharli (2007) menyatakan bahwa pihak 

manajemen akan membayarkan dividen untuk memberikan sinyal 

mengenai keberhasilan perusahaan dalam membukukan profit. Sinyal 

tersebut menyimbulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen merupakan fungsi dari keuntungan perusahaan. Perusahaan yang 

memperoleh keuntungan cendrung akan membayar dividen. Semakin 

besar keuntungan yang diperoleh maka akan semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihejerika dan Nwakanma (2012) 

menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Mafizatun (2013) juga menyatakan 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Chaidir dan Rita (2015)juga mengemukakan hal yang sama yaitu  

profitabilitas mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan foods and beverages yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2014.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :  

H4 : profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pembayaran dividen 

 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang mana penelitian tersebut 

memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. hasil hasil yang 

berkaitan dengan pembayaran dividen digunakan sebagai dasar acuan.  

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 

 

Fulipus ferry 

(2016) 

Pengaruh 

profitabilitas,pajak dan 

invesment opportunity set 

terhadap kebijakan 

dividen 

Hasil dari penelitian ini adalah 

profitabilitas, invesment 

opportunity berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen dan 

pajak tidak berpengaruh 

terhadap kebijkan dividen.  

2 Abdul kadir 

(2010) 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

kebijakan dividen pada 

perusahaan credit 

agencies go public di 

Bursa efek Indonesia  

Hasil penelitian ini yaitu 

profitabilitas memiliki 

pengaruh positif terhadap 

pembayaran dividen. Hasil 

penelitian ini konsisten, bahwa 

semakin tinggi profitabilitas , 

maka semakin besar tingkat 

pengembalian investasi berupa 

pendapatan dividen. 

3 Mulyono 

(2009 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

dividend payout ratio 

pada perusahaan 

manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2005-2007  

Hasil penelitian ini yaitu tidak 

menunjukkan pengaruh yang 

signifikan atas kepemilikan 

manjerial terhadap divident 

payout ratio 

4 Thanatawe 

(2013) 

Pengaruh teori siklus 

hidup dan hipotesis arus 

RE/TE dan FCF sebagai 

sebagai variabel utama 



 38 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

kas bebas terhadap 

kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen.   

5 Sulistiyowati 

(2010)  

Pengaruh Prifitabilitas, 

leverage, growth 

terhadap kebijakan 

dividen dengan good 

corporate governance 

Growth sebagai variabel utama 

tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

divident payout ratio 

6 Samuel 

(2010) 

Pengaruh pajak 

penghasilan terhadap 

kebijakan dividen pada 

lembaga keungan di 

Nigeria 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada korelasi positif 

antara pajak dan dividen 

7  Marlene 

(2012) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan,Pajak 

Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Pembayaran 

Dividen 

Hasil penelitian ini struktur 

kepemilikan berpengaruh 

signifikan posititif, sedangkan 

pajak dan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pembayaran dividen  

8  Ika  

(2012) 

Pengaruh Profitabilitas 

dan Kebijakan Hutang 

terhadap Kebijakan 

Dividen pada Perusahaan 

Food and Beverage 

Di Indonesia 

Hasil penelitian ini adalah 

Profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen.  

Dan Kebijakan 

Hutang berpengaruh negatif 

signfikan terhadap Kebijakan 

Dividen. 

9  Mafizatun 

(2013) 

Profitabilitas, Likuiditas 

dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Kebijakan 

Dividen dan Nilai 

Perusahaan Sektor Jasa  

Hasil dari penelitian ini yaitu 

profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan 

Dividen.  

 

 


