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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. KEBIJAKAN DIVIDEN   

Dividen adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham atas dana 

yang telah diinvestasikan pada sebuah perusahaan go public. Dividen merupakan 

kompensasi yang diterima oleh pemegang saham, disamping capital gain 

(Mamduh : 2014). Terdapat beberapa jenis dividen yaitu dividen kas dan dividen 

nonkas. Dividen kas sendiri terdiri dari dividen saham (stock dividend) dan stock 

splits (pemecahan saham) (Mamduh : 2014).  Sedangkan capital gain adalah 

pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (Desy : 2008).  

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang mengacu pada keputusan 

perusahaan go public untuk membayarkan dividen kepada investor atau ditahan  

dalam bentuk  laba  ditahan. Menurut Sartono (2001), kebijakan dividen 

merupakan proses penentuan seberapa banyak pendapatan perusahaan dalam satu 

tahun yang akan dibayarkan kepada investor sebagai dividen atau ditahan sebagai 

laba ditahan.  

Tingginya profit yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi besarnya 

jumlah dividen yang akan dibayarkan, sehingga sebelum kebijakan dividen 

diputuskan, perusahaan perlu memastikan bahwa perusahaan memiliki profit yang 

tinggi untuk berbagi keuntungan kepada pemegang saham.  

Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut :  
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a. Agency Theory 

Teori  ini  dikemukakan  oleh Michael  C.  Jensen  dan Wiliam  H.  

Meckling  (1976).  Teori  ini  menyatakan  bahwa  terdapat pertentangan  antara  

keputusan  yang  akan  diambil  oleh  manajer perusahaan dengan kepentingan 

pemegang saham. Kadangkala tindakan manajer atas profit perusahaan seringkali 

tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, yang pada akhirnya akan 

menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Manajer lebih mengutamakan 

penggunaan profit untuk pengembangan perusahaan, sedangkan investor 

menginginkan imbal balik atau return berupa dividen untuk meningkatkan 

kesejahteraannya.  

b. Bird in The Hand Theory 

 Teori Bird in The Hand yang dikemukakan oleh Myron Gordon dan Jhon 

Lintner menyatakan bahwa pembayaran dividen mengurangi ketidakpastian, yang 

berarti mengurangi risiko, yang pada giliran selanjutnya mengurangi tingkat 

keuntungan yang disyaratkan (Mamduh : 2014). Teori ini menjelaskan bahwa 

investor lebih menyukai dividen dibayar tinggi untuk mengurangi ketidakpastian. 

Imbal balik yang diterima investor dalam bentuk dividen merupakan keuntungan 

yang diterima pada masa saat ini, sedangkan capital gain diterima dimasa 

mendatang, sehingga ketidakpastian dividen lebih kecil dibandingkan dengan 

ketidakpastian capital gain. Ketidakpastian yang dimaksud adalah risiko, dividen 

dianggap memiliki risiko lebih kecil karena diterima pada masa sekarang. 

Sedangkan capital gain memiliki risiko yang tinggi karena pendapatan ini berasal 

dari selisih harga beli dan harga jual sekuritas di masa mendatang.  
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c. Teori Dividen Residual 

Teori dividen residual menyatakan bahwa perusahaan menetapkan 

kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai 

(Mamduh : 2014). Dapat dikatakan bahwa dalam teori ini perusahaan 

mengutamakan penggunaan dana internal untuk membiyai investasi yang 

menghasilkan Net Present Value (NPV) positif dan selanjutnya akan diikuti 

dengan pembayaran dividen jika perusahaan memiliki sisa dana setelah 

melakukan pendanaan investasi. 

B. VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN DIVIDEN 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen yang 

perlu dipertimbangkan oleh perusahaan go-public, yaitu : profitabilitas, likuiditas, 

pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan hutang. Di bawah ini merupakan 

penjelasan dari faktor-faktor tersebut.    

1. Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari 

aktivitas operasional usahanya dengan menggunakan dana yang dimiliki oleh 

perusahaan (Kusuma : 2013). Profitabilitas menunjukkan hubungan perbandingan 

antara laba dengan modal yang digunakan oleh perusahaan. Apabila perusahaan 

mampu memperoleh laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang 

telah digunakan untuk aktivitas perusahaan maka dapat dikatakan bahwa kinerja 

perusahaan tersebut berjalan dengan baik dalam menghasilkan profit. Tingkat 

profitabilitas pada perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang 
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akan diambil oleh manajer untuk menjaga keberlangsungan siklus hidup 

perusahaan dan mensejahterakan pemegang saham. 

Profitabilitas mencerminkan tingkat pengembalian atas dana yang telah 

diinvestasikan. Untuk membayar dividen kepada pemegang saham, perusahaan 

perlu memiliki laba yang tinggi, karena laba tersebut merupakan sumber dana 

yang aman untuk pembayaran dividen. Besarnya jumlah dividen yang dibayarkan 

kepada pemegang saham dapat dihubungkan dengan seberapa besar kemampuan 

perusahaan memperoleh laba. Apabila perusahaan memiliki laba tinggi maka 

dividen yang dibayarkan akan tinggi. Sehingga, semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham.  

Profitabilitas diukur menggunakan proksi profit margin, Return On Asset 

(ROA), dan Return On Equity (ROE). Profit margin menghitung kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Return On 

Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aset 

yang dimiliki perusahaan (Faujimi : 2014). Sedangkan Return On Asset (ROA) 

menurut Mamduh (2014) untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Return On Equity (ROE) 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal 

tertentu. 

2. Likuiditas  
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Likuiditas pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk memenuhi 

permintaan dana yang segera harus dipenuhi (Siamat, 1995). Menurut Anzlina 

(2013) likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan  dalam menyelesaikan  

kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi membuktikan bahwa 

perusahaan mampu memenuhi kebutuhan jangka pendeknya dengan lancar. Hal 

ini juga memungkinkan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang 

saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi likuiditas maka semakin 

tinggi pula pembayaran dividen kepada pemang saham.  

Likuiditas merupakan salah satu rasio yang penting bagi perusahaan, 

karena likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

mengubah aset lancarnya menjadi kas. Jika perusahaan memiliki likuiditas tinggi 

dapat kemungkinan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen juga tinggi. 

Variabel likuiditas dapat diukur menggunakan proksi Current Ratio (CR) 

dan Quick Ratio. Current ratio (CR) atau biasa disebut dengan rasio lancar, rasio 

ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya (jatuh 

tempo kurang dari satu tahun) dengan menggunakan aktiva lancar (Mamduh : 

2014). Sedangkan Quick Ratio mengeluarkan persedian dari komponen aktiva 

lancar, karena persediaan dianggap sebagai aset yang paling tidak likuid 

(Mamduh : 2014). 

3. Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

Weston  dan  Copeland  (1992) dalam Sutari (2011) menyatakan  bahwa  

rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa baik perusahaan 
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mempertahankan posisi  ekonominya,  baik  dalam  industrinya  maupun  dalam  

kegiatan  ekonomi secara keseluruhan. Tingkat pertumbuhan perusahaan (growth) 

tinggi memerlukan biaya yang tinggi pula. Dalam hal ini manajer perusahaan akan 

mengambil kebijakan yaitu, dengan menahan laba perusahaan sebanyak-

banyaknya untuk melakukan pendanaan agar perusahaan dapat terus tumbuh dan 

berkembang. Kebijakan yang diambil oleh manajer tersebut akan berdampak pada 

jumlah laba yang tersedia di perusahaan, setelah melakukan pendanaan maka 

perusahaan hanya memiliki sedikit laba yang tersisa dan hal ini dapat berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan 

tinggi akan berdampak pada rendahnya pembayaran dividen. 

Teori dividen residual menyatakan bahwa perusahaan menetapkan 

kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai 

(Mamduh). Namun, pendanaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan 

membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga manajer akan menggunakan dana 

internal sebanyak-banyaknya untuk melakukan pendanaan investasi perusahaan. 

Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan perusahaan (growth) maka akan 

semakin kecil tingkat pembayaran dividen. 

Variabel pertumbuhan perusahaan (Growth) dapat diproksi dengan Asset 

Growth dan Sales Growth . Asset Growth menunjukkan pertumbuhan aset, dimana 

aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan 

(Nadjibah : 2008). Sedangkan proksi Sales Growth mencerminkan tingkat  

pertumbuhan  penjualan  yang  dicapai  perusahaan (Hikmah : 2013). 
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4. Kebijakan Hutang  

Kebijakan hutang adalah keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk 

melakukan pendanaan menggunakan pinjaman dana dari kreditor atau eksternal 

perusahaan. Kebijakan hutang yang diambil oleh manajer perusahaan biasanya 

digunakan untuk membiayai pengembangan perusahaan. Penggunaan hutang yang 

tinggi akan menyebabkan penurunan kemampuan perusahaan dalam 

membayarkan  dividennya,  dikarenakan sebagian  besar  keuntungan  akan  

dialokasikan  pada  cadangan  dana  untuk  pelunasan  hutang (Bansaleng : 2014). 

Kebijakan hutang yang diambil oleh manajer perusahaan akan 

meningkatkan risiko perusahaan yaitu risiko gagal bayar hutang. Dengan adanya 

risiko hutang, perusahaan akan memaksimalkan penggunaan laba untuk 

memenuhi kewajiban membayar bunga hutang atau mencadangkan laba sebagai 

laba ditahan. Kebijakan hutang akan mempengaruhi jumlah atau besar kecilnya 

laba bersih yang tersedia dalam perusahaan. Tingginya hutang yang dimiliki 

perusahaan akan menurunkan tingkat laba bersihnya sehingga tidak tersedia 

banyak dana untuk membayar dividen kepada investor. Oleh karena itu, kebijakan 

hutang yang tinggi akan menyebabkan pembayaran dividen rendah.  

Kebijakan hutang dapat diukur dengan proksi Debt To Equity Ratio (DER) 

dan Debt To Assets Ratio (DAR). Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio  

total hutang  terhadap  modal. Sedangkan Debt To Asset Ratio (DAR) adalah rasio 

total hutang terhadap total aktiva. Jika rasio menunjukkan nilai yang tinggi berarti 

perusahaan menggunakan hutang yang tinggi. 
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C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DAN PENURUNAN HIPOTESIS  

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen  

Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba. Rasio profitabilitas berhubungan dengan kebijakan dividen karena untuk 

membayar dividen kepada pemegang saham perusahaan membutuhkan laba. 

Tingkat laba yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya dividen 

yang dibayarkan kepada pemegang saham. Apabila perusahaan memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi dapat diperkirakan perusahaan mampu membayar dividen 

kepada pemegang saham.  

Tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

banyak laba yang merupakan sumber dana untuk membayar dividen kepada 

pemegang saham. Jika perusahaan memiliki laba tinggi maka akan banyak dana 

yang tersedia untuk membayar dividen. Sehingga, semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi dividen yang dibayarkan 

kepada pemegang saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh Faujimi (2014), variabel profitabilitas 

menunjukkan hasil positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Dari penjelasan 

hubungan antar  variabel profitabilitas terhadap kebijakan dividen di atas maka 

dapat diturunkan hipotesa sebagai berikut : 

H1 : profitabilitas berhubungan positif signifikan terhadap kebijakan dividen 
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2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Jangka pendek secara konvensional dianggap satu periode hingga satu 

tahun, jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan 

(Wild Jhon J : 185). Likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan aset lancarnya. 

Apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dapat 

diasumsikan bahwa perusahaan tersebut tidak dalam kondisi kesulitan keuangan 

yang akan memberi dampak postif terhadap kebijakan dividen. Sehingga 

likuiditas tinggi tersebut dapat membantu manajer perusahaan dalam mengambil 

kebijakan untuk mensejahterakan pemegang saham yaitu, dengan meningkatkan 

pembayaran dividen.  

Likuiditas tinggi juga menempatkan perusahaan pada posisi yang rendah 

dalam hal risiko. Risiko yang dimaksud adalah risiko kesulitan keuangan dan 

kebangkrutan. Karena perusahaan memiliki risiko yang rendah maka perusahaan 

berani mengambil kebijakan dividen tinggi.   

Apabila perusahaan mampu membayar hutangnya tepat waktu berarti 

perusahaan tersebut berada  di  kondisi  yang  likuid  dan  memiliki  aset  lancar  

yang  lebih  besar  daripada  hutang lancar (Arifin : 2015). Penelitian yang 

dilakukan Adnyana menunjukkan hasil positif signifikan antara variabel likuiditas 

dengan kebijakan dividen. Perusahaan  yang  mampu  menjaga  likuiditas  

keuangannya  akan mempunyai  kesempatan  lebih  besar  untuk  membagikan  
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dividen  karena perusahaan tidak terbebani oleh kewajiban jangka pendeknya 

(Adnyana).  

Hipotesa yang diturunkan oleh peneliti terhadap hubungan variabel 

likuiditas dengan kebijakan dividen adalah : 

H2 = likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen 

3. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen  

Pertumbuhan perusahaan (Growth) merupakan proses berkembangnya 

suatu perusahaan pada tingkat yang lebih tinggi dari masa-masa sebelumnya. 

Dalam proses tumbuhnya suatu perusahaan membutuhkan banyak dana, biasanya 

dana tersebut berasal dari dana internal perusahaan. Penggunaan dana internal 

perusahaan untuk pendanaan menyebabkan sedikitnya jumlah dana yang tersedia 

dalam perusahaan dan akan berdampak pada kebijakan dividen. Karena kecilnya 

dana yang tersisa dari kegiatan pendanaan tersebut menyebabkan menurunnya 

pembayaran dividen kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan (Growth) akan menurunkan tingkat pembayaran dividen.  

Teori dividen residual menjelaskan bahwa perusahaan menetapkan 

kebijakan dividen setelah semua investasi menguntungkan telah dibiayai. 

Perusahaan akan membayar dividen pada investor jika terdapat dana sisa setelah 

melakukan pendanaan investasi. Manajemen perusahaan pasti akan mencoba 

untuk memaksimalkan pertumbuhan perusahaan pada tiap periode (Anggit:2012). 

Jika perusahaan fokus pada pendanaan investasi untuk pertumbuhan perusahaan, 



16 
 

 
 

maka dana internal perusahaan akan habis digunakan. Sehingga, semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan (Growth) akan menurunkan tingkat pembayaran dividen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nadjibah (2008), pertumbuhan perusahaan 

(Growth) berpengaaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Maka 

peneliti mengajukan hipotesa seperti di bawah ini : 

H3 = Pertumbuhan Perusahaan (Growth) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

4. Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Kebijakan Dividen  

Kebijakan  hutang  adalah  kebijakan yang  diambil  perusahaan  untuk 

melakukan pembiayaan melalui hutang (Harmawan : 2015). Untuk membiayai 

proyek investasi dan memenuhi kebutuhan operasional perusahaan diperlukan 

tambahan dana eksternal melalui hutang (Sishadiyati). Hal ini merupakan salah 

satu alasan perusahaan menggunakan hutang meskipun kebijakan tersebut dapat 

menimbulkan risiko tinggi bagi perusahaan. Risiko yang dimaksud adalah risiko 

gagal bayar dalam pelunasan hutang yang akan mempengaruhi fokus perusahaan 

dalam pengalokasian laba yang akhirnya akan berdampak terhadap kebijakan 

dividen dimasa mendatang. 

Kebijakan hutang yang tinggi akan meningkatkan risiko perusahaan yaitu 

risiko kegagalan dalam membayar hutang, karena hutang tinggi dapat 

menimbulkan bunga hutang yang tinggi pula. Untuk meminimalkan risiko 

kegagalan dalam membayar hutang, perusahaan akan memaksimalkan jumlah laba 

ditahan untuk memenuhi kewajibannya. Memaksimalkan pengalokasian laba 

untuk membayar hutang yang dilakukan oleh manajer akan menyebabkan dana 
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yang tersedia untuk membayar dividen menjadi semakin rendah. Sehingga, 

semakin tinggi kebijakan hutang maka akan semakin rendah pembayaran dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bansaleng (2014), dan Harmawan, variabel 

kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Dengan demikian dapat diturunkan hipotesa sebagai berikut :  

H4 : kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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D. MODEL PENELITIAN  

Model penelitian ini menggambarkan pengaruh antara variabel independen 

yang terdiri dari profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan 

hutang terhadap variabel dependen yaitu kebijakan dividen.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Model Penelitian 

 

Profitabilitas (+) 

Likuiditas (+) 

Pertumbuhan Perusahaan (-) 

Kebijakan Hutang (-) 

Kebijakan Dividen 


