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TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori

1. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen sangat erat  berhubungan dengan pengambilan keputusan

untuk membagikan laba atau justru menahannya untuk diinvestasikan lagi di

dalam  perusahaan.Dividen  sendiri  merupakan  kompensansi  yang  diterima

oleh investor atau pemegang saham disamping capital gain yang diterima dari

pihak  perusahaan  (Hanafi,  2004). Ada  beberapa  teori  yang  mendukung

kebijakan dividen ini salah satunya teori yang dikemukakan oleh Bringham

dan  Houston  (2006)  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa  terdapat  teori

pendukung kebijakan dividen diantaranya sebagai berikut :

a. Dividend irrelevance theory (Teori Ketidakrelevanan Dividen)

Dividend irrelevance theory menyatakan bahwa kebijakan deviden tidak

berpengaruh,  baik  itu  terhadap  nilai  perusahaan  maupun  biaya

modalnya.Teori  ini  mengikuti  pendapat  terdahulunya  yaitu  Modigliani

dan  Miller  (MM)  yang  menyatakan  bahwa  nilai  perusahaan  tidak

ditentukan oleh besar kecilnya dividen yang dibayarkan, tetapi ditentukan

oleh laba sebelum pajak dan risiko bisnis dengan asumsi bahwa tidak ada



pajak yang dibayarkan atas dividen. Kebijakan dividen yang tidak relevan

terhadap  pemegang  saham  karena  pembayaran  dividen  berarti

akanmengurangi laba ditahan yang seharusnya untuk investasi, sehingga

perusahan akan mencari dana eksternal untuk memenuhi kebutuhan dana

tersebut.

b. Bird in the hand-Theory 

Gordon dan Lintner menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik

jika  dividend  payout  ratio  rendah.  Dividen  memiliki  risiko  yang

rendah dibandingkan dengan capital gain, hal ini dikarenakan investor

lebih suka menerima deviden daripada capital gains.

c. Tax Preference Theory 

Teori ini didasarkan atas adanya pajak, maka pendapatan yang relevan

adalah  pendapatan  setelah  pajak.Teori  ini  merujuk  pada  pengenaan

pajak yang diberlakukan bagi setiap investor yang mendapat  capital

gain atau dividen.Pada umumnya  besarnya  pajak yang diberlakukan

berbeda dimana pajak untuk dividen lebih besar dibandingkan pajak

untuk capital gain. Investor akan lebih menyukai capital gain karena

dapat menunda pembayaran pajak.

Ada  beberapa  proksi  yang  digunakan  untuk  menghitung  dividen

menurut  para  ahli,  salah  satunya  dividen  diukur  dengan  Dividend



Payout  Ratio (DPR).   Pengertian  DPR  sendiri  adalah persentase

besarnya laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen, atau rasio antara

laba  yang dibayarkan dalam bentuk dividen dengan total  laba yang

tersedia bagi pemegang saham,  Agus Sartono (2001).  Adapun rumus

yang digunakan untuk menghitung dividen adalah sebagai berikut :

Sumber : Lukas Setia Atmaja, (2003).

2. Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai  “performing measurement“, yaitu

kualifikasi  dan  efisiensi  serta  efektifitas  perusahaan  dalam  pengoperasian

bisnis selama periode akuntansi.Dengan demikian pengertian kinerja adalah

suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien

dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode

waktu tertentu (Hanafi, 2007:69).

Analisis kinerja keuangan merupakan perbandingan antara kinerja keuangan

satu  perusahaan  dengan  yang  lain  dalam  satu  bidang  yang  sama.  Ada

beberapa  cara  untuk  mengukur  kinerja  keuangan,  adapun  beberapa

diantarannya digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



a. Profitabilitas 

Profitabilitas  merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh

keuntungan,dalam  hubungannnya  dengan  penjualan,  asset  atau  total

aktiva maupun modal sendiri (Agus Sartono, 2014).  Sedangkan menurut

Brigham  &  Houston,  (2012),  rasio  profitabilitas  merupakan  cerminan

hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasional.

Para  investor  maupun  calon  investor  akan  lebih  melihat  pada

profitabilitas  perusahaan  dan  resiko  perusahaan  pada  masa  yang  akan

datang,  karena  kestabilan  harga  saham sangat  tergantung  pada  tingkat

keuntungan yang diperoleh perusahaan dan dividen di masa datang. 

Ada  beberapa  cara  untuk  mengukur  profitabilitas,  adapun  untuk

menghitung  profitabilitas  dalam penelitian  ini  mengunakan  Return  On

Asset (ROA)  dengan  rumus  sebagai  bertikut  menurut  Lukman

Syamsuddin (2009)  :

b. Leverage

Pengertian  leverage menurut  hanafi  (2004)  pengertian  leverage  lainya

adalahRasio  yang  mengukur  kemampuan  perusahaan  memenuhi



kewajiban jangka panjangnya yaitu dengan melihat total utang yang lebih

besar dibandingkan dengan total asetnya.

Menurut  Gumanty  (2012)  dalam  Fistyarini  et  al.,(2014)  Apabila

perusahaan memiliki utang yang cukup besar yang harus dibayar, maka

sangat mungkin pemegang saham harus dikorbankan dengan  menunda

atau mengurangi pembayaran deviden. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan

suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, Menurut Sawir (2003)

ada dua jenis rasio leverage yaitu rasio hutang terhadap aset (DAR) dan

rasio  hutang  terhadap  modal  (DER).  Adapun  rumus  yang  digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Ukuran Perusahaan (Size)

Pengertian  ukuran  perusahaan  menurut   Bambang  Riyanto  (2001)  ukuran

perusahaan  (Firm  Size)  merupakan  menggambarkan  besar  kecilnya  suatu

perusahaan  yang  ditunjukan  pada  total  aktiva,  jumlah  penjualan,  rata-rata

penjualan dan total aktiva. Sedangkan pengertian lain menurut Bringham dan

Houston (2006:25) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah: “Rata-rata



total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun.

Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variable dan baiya tetap,

maka  akan  diperoleh  jumlah  pendapatan  sebelum  pajak.  Sebaliknya  jika

penjualan  lebih  kecil  dari  pada  biaya  variable  dan  biaya  tetap

makanperusahaan  akan  menderita  kerugian”.  Adapun  rumus  untuk

menghitung  ukuran  perusahaan  menurut  Sujianto  (2001)  adalah  sebagai

berikut :

4. Kesempatan Investasi (Investment Opportunity Set )

Pengertian  Investment  Opportunity  Set  menurut  Gaver  dan  Gaver  (1993)

merupakan  nilai  perusahaan  yang  tergantung  pada  pengeluaran  yang

ditetapkan oleh manajemen dimasa yang akan datang, dan pengeluaran yang

ada  pada  saat  ini  merupakan  pilihan  investasi  yang  diharapkan  akan

menghasilkan return yang lebih besar. Menurut Hutchinson dan Gaul (2004)

Investment OpportunitySet  (IOS) merupakan  nilai  kesempatan investasi  dan

pilihan investasi dimasa yang akan datang. IOS diukur menggunakan proksi

MBVA,  MBVE,  dan  PPMVA.  Adapun   pengukuran  dari  3  proksi  diatas

adalah sebagai berikut : 



a. Market to book value of asset (MBVA) dapat digunakan untuk melihat

prospek pertumbuhan dalam harga saham. Pasar menilai pertumbuhan

dengan nilai bukunya.

  MBVA = (  Total Aset   -   Total Ekuitas + (Jumlah Saham Yang Beredar

X   Closing Price  )

Total Aktiva

b. Market to book value of equity (MBVE) digunakan untuk mengukur

return dari investasi dimasa depan lebih besar dari ekuitasnya.

c. Property, Plan, And Equipment To Firm Value( PPMVA) digunakan

untuk mengukur besar aset tetap dengan nilai pasar perusahaan. 

PPMVA =                       Properti Kotor ,Pabrik ,Dan Peralatan

Nilai Pasar Dari Kewajiban Perusahaan + Kewajiban Tidak Lancar

B. Kajian Empiris

Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam

penelitian ini, adapun penjelasanya sebagai berikut :



Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “  PENGARUH  INVESTMENT

OPPORTUNITY SET, TOTAL ASSET TURN OVER DAN SALES GROWTH

TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN “ oleh  Kadek Diah Arie  Purnami,  Luh

Gede  Sri  Artini  (2016)   ,  menyatakan  bahwainvestment  opportunity  set

berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  kebijakan  dividen,  total

asset  turn  over  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kebijakan dividen,

sales  growth  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  kebijakan

dividen.

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “PENGARUH LIKUIDITAS,  LEVERAGE,

PERTUMBUHAN  PERUSAHAAN,  DAN  PROFITABILITAS  TERHADAP

KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI” oleh

Komang  Ayu  Novita  Sari,Luh  Komang  Sudjarni  (2015),  menyatakan  bahwa

Likuiditas (CR), Leverage (DER), Growth (TA) berpengaruh signifikan terhadap

kebijakan  dividen  pada  perusahaan  maufaktur  di  Bursa  Efek  Indonesia  dan

Profitabilitas  (ROA)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  dividen

pada perusahaan maufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “PENGARUH  KEPEMILIKAN

MANAGERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEBIJAKAN HUTANG,

PROFITABILITAS  DAN   UKURAN  PERUSAHAAN  TERHADAP

KEBIJAKAN DIVIDEN” oleh Sisca Christianty Dewi (2008) menyatakan bahwa

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas



berpengaruh negative terhadap kebijakan dividend dan ukuran perusahaan yang

besar  lebih  berpengaruh  terhadap  kebijakan  dividen  dibanding  dengan  ukuran

perusahaan yang kecill.

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “ANALISIS  PENGARUH  STRUKTUR

KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPUTUSAN HUTANG

TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang

Terdaftar  di  BEI  Periode  2009-2013)  menyatakan  bahwa  bahwa  struktur

kepemilikan  manajerial  dan  ukuran  perusahaan  memiliki  pengaruh  yang

signifikan  positif  terhadap  rasio  pembayaran  dividen.  Penelitian  ini  juga

menemukan  bahwa  kepemilikan  institusional  tidak  berpengaruh  signifikan

terhadap rasio pembayaran dividen.Selain itu ditemukan pula bahwa keputusan

hutang  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  negatif  terhadap  rasio  pembayaran

dividen.

Penelitian terdahulu yang berjudul “ANALISIS PENGARUH CASH POSITION,

FIRM  SIZE,  GROWTH  OPPORTUNITY,  OWNERSHIP,  DAN  RETURN  ON

ASSET TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO” oleh Pribadi dan Sampurno

(2012)  menyatakan  bahwa  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel

Kepemilikan dan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap

Dividend  Payout  Ratio  (DPR).  Sedangkan,  Posisi  Uang  Tunai  dan  Ukuran

Perusahaan   berpengaruh   negatif  signifikan  terhadap  Dividen  Payout  Ratio



(DPR).  Sedangkan  Growth  Opportunity  tidak  memiliki  pengaruh  korelasi

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “PENGARUH  PROFITABILITAS  DAN

KESEMPATAN  INVESTASI  TERHADAP  KEBIJAKAN  DIVIDEN  PADA

PERUSAHAAN  MANUFAKTUR YANG  TERDAFTAR DI  BEI”  oleh  Desy

Natalia (2013) menyatakan bahwa  1) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap

Kebijakan Dividen dengan tingkat sig 0,031 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel yaitu

2,188 > 1,982, maka H1 diterima, 2) Kesempatan Investasi berpengaruh negatif

tetapi  tidak signifikan terhadap Kebijakan Dividen dengan tingkat  sig 0,632 >

0,05 dan nilai thitung <  tabel yaitu -0,481 < 1,982, maka H2 ditolak.

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “PENGARUH  INVESTMENT

OPPORTUNITY  SET  TERHADAP  KEBIJAKAN  DIVIDEN”  oleh  Sumarni,

Yusniar, dan Juniar  (2011) menyatakan bahwa kesempatan investasi berpengaruh

negative signifikan terhadap kebijakan dividen.

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “PENGARUH  FREE  CASH  FLOW,

PROFITABILITAS,  LIKUIDITAS,  DAN  LEVERAGE  TERHADAP

KEBIJAKAN  DIVIDEN”  oleh  Muhammad  Asril  Arilaha  (2007)  menyatakan

bahwa  profitabilitas  suatu  perusahaan  mempengaruhi  kebijakan  dividen.

Keuntungan perusahaan yang lebih besar adalah, bagian dividen yang lebih besar.

Perusahaan yang memiliki stabilitas laba dapat menetapkan tingkat pembayaran



deviden secara pasti dan memberi sinyal kualitas keuntungan mereka. Sementara,

arus kas bebas, likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap dividen.

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “PENGARUH  GROWTH  SALES,

PROFITABILITAS,  OPERATING LEVERAGE, DAN  TAX RATE  TERHADAP

KEBIJAKAN  HUTANG”  oleh  Rosella  Selvilita  Geovana  (2015)  yang

menyatakan bahwa bahwa growth sales berpengaruh positif terhadap kebijakan

hutang,  profitabilitas  berpengaruh negatif  terhadap kebijakan hutang,  operating

leverage  berpengaruh  positif  terhadap  kebijakan  hutang,  dan  tax  rate  tidak

berpengaruh terhadap kebijakan hutang.

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN,

RISIKO  BISNIS,  PROFITABILITAS  DAN  LIKUIDITAS  TERHADAP

KEBIJAKAN HUTANG” oleh hari kusrini menyatakan bahwa berdasarkan uji

statistik  f  menunjukkan  bahwa  secara  serempak  variabel  ukuran  perusahaan,

risiko bisnis, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap variabel kebijakan

hutang.Sedangkan  berdasarkan  uji  statistik  t  menunjukkan  bahwa  ukuran

perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang.Begitu

pula  dengan  variabel  likuiditas  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap

kebijakan  hutang.Sedangkan  variabel  risiko  bisnis  dan  variabel  profitabilitas

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Hasil analisis

menunjukkan  bahwa  besarnya  kemampuan  prediksi  dari  keempat  variabel

independen  (ukuran  perusahaan,  risiko  bisnis,profitabilitas  dan  likuiditas)



terhadap  kebijakan  hutang  adalah  sebesar  25,30  %  yang  ditunjukkan  dari

besarnya  adjusted  r²,  sisanya  sebesar  74,70  % dipengaruhi  oleh  variabel  lain

diluar model.

Penelitian  tentang  kebijakan  dividen  selanjutnya  berjudul  Analisis  Pengaruh

Investment  Opportunities,  Leverage, Risiko  Pasar  Dan  Ukuran  Perusahaan

Terhadap Kebijakan Dividen (Revani Ratna Sari, Harjum Muharam dan Syuhada

Sofyan  2016  ) menyatakan  IOS  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap

Kebijakan  Dividen,  Leverage berpengaruh  negative  signifikan  terhadap

Kebijakan Dividen, Risiko Pasar  tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen,

dan Firm Size berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan Dividen.

Penelitian terdahulu dengan judul “PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY

SET,  PROFITABILITAS,  DAN  LIKUIDITAS  TERHADAP  STRUKTUR

MODAL” olehYulia dan Ifaksara (2016) yang menyatakan bahwa secara simultan

variable  investment  opportunity  set,  profitabilitas  dan  likuiditas  berpengaruh

terhadap struktur modal. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)

investment  opportunity  set  berpengaruh  positif  terhadap  struktur  modal,  (2)

profitabilitas  berpengaruh  negatif  terhadap  struktur  modal,  dan  (3)  likuiditas

berpengaruh negatif terhadap struktur modal.

Penelitian  terdahulu  yang  berjudul  “Pengaruh  Profitabilitas,  Tingkat

Pertumbuhan,  Ukuran  Perusahaan  dan  Asset  Tangibility  Terhadap  Leverage

Perusahaan”  oleh  Bayu  Imam  Fauzi  (2013)  yang  menyatakan  hasil  bahwa



Profitabilitas  berpengaruh  negative  terhadap leverage,  Tingkat  Pertumbuhan

berpengaruh  tidak  berpengaruh  tergadap leverage,  Ukuran  Perusahaan

berpengaruh positif  terhadap leverage dan  Asset  Tangibility  tidak  berpengaruh

terhadap leverage.

C. Hipotesis Penelitian

1. Hubungan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen

Profitabilitas  merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh

keuntungan,dalam  hubungannnya  dengan  penjualan,  asset  atau  total  aktiva

maupun  modal  sendiri  (Agus  Sartono,  2014).   Perusahaan  dengan  tingkat

profitabilitas yang tinggi biasanya akan membagikan dividen yang tinggi pula,

hal sebagai suatu sinyal untuk para investor mengetahui kemampuan perusahaan

pada masa yang akan datang. Ketika suatu perusahaan memiliki laba yang tinggi

maka sisa laba yang dimiliki oleh perusaan juga akan semakin banyak, hal ini

tentunya setelah dikurangi oleh biaya investasi.  Semakin besar sisa dana yang

dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula laba investor yang dibagikan

berupa dividen. Hal ini sesuai dengan Residual Theory yang menyatakan bahwa

dividen  dibayarkan  setelah  semua  pembiayaan  investasi  terpenuhi.  Hal  ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nufiati (2016)

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen

2. Hubungan profitabilitas terhadap leverage

Pada dasarnya pendanaan perusahaan dapat berasal dari dana internal dan juga

dana yang diperoleh dari pihak ekternal (Leverage). Leverage lainya adalahRasio



yang  mengukur  kemampuan  perusahaan  memenuhi  kewajiban  jangka

panjangnya  yaitu  dengan  melihat  total  utang  yang  lebih  besar  dibandingkan

dengan total asetnya.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki hutang yang

rendah, hal ini karena perusahaan mampu menghasilkan laba ditahan yang tinggi

dan  menggunakan  laba  ditahan  tersebut  untuk  pembiayaan  perusahaan  sesuai

dengan pecking order theory. Hal ini yang menyebabkan tingkat hutang menurun

karena dana internal dinilai sudah mencukupi. Hal ini sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Rosella Selvilita Geovana (2015) yang menyatakan bahwa

profitabilitas berpengaruh negative terhadap leverage.

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Negative Terhadap Leverage.

3. Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen

Perusahaan dikatakan sebagai perusahaan besar apabila memiliki total aset yang

besar. Perusahaan besar memiliki keuntungan dalam pasar modal hal ini karena

para kreditur lebih percaya dengan aset sebagai jaminan dengan begitu, semakin

besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula dana yang

diterima oleh perusahaan. Namun apabila perusahaan dengan hutang yang cukup

besar ini akan membuat dana yang harus digunakan untuk membayarkan dividen

menjadi  berkurang hal  ini  karena dana yang  sehariusnya  untuk membayarkan

dividen digunakan untuk membayarkan kewajiban perusahaan terlebih dahulu.



Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kartika  (2013)  yang

menyatakan  bahwa  ukurran  perusahaan  berpengaruh  negative  signifiukan

terhadap kebijakan dividen.

H3 :  Hubungan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negatif  Terhadap Kebijakan

Dividen

4. Hubungan ukuran perusahaan terhadap leverage

Total aset yang sedikit maka perusahaaan tersebut tergolong sebagai perusahaan

kecil.  Perusahaan  dengan  total  aset  yang  tinggi  memiliki  keuntungan  untuk

memasuki akses ke dalam pasar modal dan mendapatkan modal yang lebih besar

jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Perusahaan dengan total aset yang besar akan memiliki hutang yang tinggi pula,

hal  ini  disebabkan  karena  semakin  besar  ukuran  perusahaan,  makan  akan

semakin besar pula kebutuhan pendanaan yang dibutuhkadan perusahaan daapt

melakukan  utang  untuk  mendanainnya.  Jadi,  utang  akan  meningkat  seiring

dengan besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang lebih

besar  memiliki  fasilitas  lebih  dalammemasuki  pasar  untuk  mendapatkan

pendanaan eksternal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bayu

Imam Fauzi  (2013)  yang  menyatakan  bahwa ukuran  perusahaan  berpengaruh

positif terhadap leverage.

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap leverage.

5. Hubungan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen.



Perusahaan dengan kesempatan investasi yang tinggi akan membagikan dividen

yang  rendah,  hal  ini  karena  perusahaan  memiliki  dana  internal  yang  besar

sehingga  perusahaan  memilih  menggunakan  sumber  dana  internal  sebagai

pendanaan  pertama  sehingga  ini  kan  membuat  pembagian  dividen  menjadi

menurun, hal ini sesuai dengan pecking order theory.  Yang menjelaskan tentang

urutan  pendanaan  perusahaan  yang  didahulukan  menggunakan  dna  internal

perusahaan.Penjelasan  diatas  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh

Sumarni,  Yusniar,  dan  Juniar   (2011)   yang  menyatakan  bahwa  Investment

opportunity set  berpengaruh negative terhadap kebijakan dividen.

H5 :Investment opportunity set berpengaruh negative terhadap kebijakan dividen

6. Hubungan investment opportunity set terhadap leverage

Perusahaan  yang  mampu  meningkatkan  kesempatan  investasi  maka  akan

mendapat  kepercayaan  dari  pihak  investor  atas  kemampuannya  dalam

memberikan  return yang  tinggi  dimasa  yang  akan  datang.  Semakin  besar

kesempatan investasi yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula

pendaaan  yang  diperlukan  seiring  dengan  kesempatan  investasi  yang

meningkat.Sesuai dengan  pecking order theory perusahaan akan menggunakan

dana  internal  terlebih  dahulu,  namun  perusahaan  cenderung  akan  menambah

pendanaan dengan cara meminjam dari pihak ekternal. Sehingga semakin besar

kesempatan investasi  yang dimiliki  oleh perusahaan, semakin besar pula dana

yang diperlukan dan ini  akan meningkatkan tingkat hutang perusahaa. Hal ini



sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Udayani dan Suaryana (2015) yang

menyatakan bahwa IOS berpengaruh positif terhadap leverage.

H6 :Investment Opportunity Set berpengaruh positif terhadap Leverage.

7. Hubungan leverage  terhadap kebijakan dividen

Perusahaan dengan leverage  yang tinggi akan membagikan dividen yang rendah,

hal ini karena semakin besar kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan maka

akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan, hal ini kan membuat dana yang

seharusnya dibayarkan kepada investor dalam bentuk dividen harus berkurang

karena  perusahaan  harus  membayarkan  kewajibanya.Hal  ini  sesuai  dengan

pecking order theory dan didukung oleh penelitian terdahulu oleh (Revani Ratna

Sari,  Harjum Muharam dan Syuhada Sofyan  2016 )  yang menyatakan bahwa

leverage berpengaruh negative terhadap kebijakan dividen.

H7 :Leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen

8. Leverage menjadi  variabel  intervening  pengaruh  profitabilitas  terhadap

kebijakan dividen.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memiliki hutang yang

rendah, hal ini  karena perusahaan mampu membiayai  pendanaan dengan dana

internal.  Dalam  hal  ini  berarti  akan  berpengaruh  terhadap  peningkatan

pembagian  dividen,  karena  kewajiban  yang  harus  dibayarkan  perusahaan

menurun sehingga sisa dana yang digunakan untuk membayarkan dividen tinggi.

Leverage   mampu  menjadi  variabel  intervening  apabila  hipotesis  2  dan  7

diterima.



H8 :Leverage mampu menjadi variabel intervening pada pengaruh profitabilitas

terhadap kebijakan dividen.

9. Leverage menjadi variabel intervening pengaruh ukuran perusahaan terhadap

kebijakan dividen. 

Persahaan dengan total aset yang besar akan memiliki leverage yang tinggi,  hal

ini karena perusahaan dengan total aset yang besar memiliki akses yang besar

untuk  memasuki  pasar  modal.  Semakin  besar  peluang  perusahaan  memasuki

pasar maka semakin besar pula dana yang dimiliki oleh perusahaan, dengan dana

yang  besar  ini  perusahaan  mampu  membayarkan  laba  kepada  investor  dalam

bentuk dividen, sehingga dengan kata lain, perushaan akan menggunakan dana

yang besar yang berasal dari eksternal untuk membiayai pembayaran dividen.

Leverage mampu menjadi variabel intervening apabila hipotesis 4 dan 7 diterima.

H9  :Leverage  mampu  menjadi  variabel  intervening  pada  pengaruh  ukuran

perusahaan terhadap kebijakan dividen.

10.  Leverage menjadi  variabel  intervening  pengaruh  investment

opportunity set terhadap kebijakan dividen. 

Perusahaan dengan kesempatan investasi yang tinggi akan membagikan dividen

yang rendah, hal ini karena semakin besar kesempatan investasi yang dimiliki

oleh  perusahaan,  maka  semakin  besar  pula  pendaaan yang  diperlukan  seiring

dengan  kesempatan  investasi  yang  meningkat.  Sesuai  dengan  pecking  order

theory perusahaan  akan  menggunakan  dana  internal  terlebih  dahulu,  namun

perusahaan cenderung akan menambah pendanaan dengan cara meminjam dari



pihak ekternal. Sehingga semakin besar kesempatan investasi yang dimiliki oleh

perusahaan, semakin besar pula dana yang diperlukan dan ini akan meningkatkan

tingkat  hutang  perusahaa.  Apabila  perusahaan  memiliki  tingkat  hutang  yang

tinggi  maka  dana  yang  seharusnya  dapat  dibayarkan  kepada  investor  dalam

bentuk dividen menjadi berkurang dan dibviden yang dibagikan juga rendah.

H10 :Leverage mampu menjadi variabel intervening apabila hipotesis 6 dan 7

diterima.

D. Model Penelitian

H1 (+)



H2 (-) H8

H4 (+) H7 (-)

       H9

       H6 (+)        H10 

                                                                           H5 (-)

H3 (-)
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