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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Teori 

1. Kajian Teori 

1) Teori Keagenan 

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa sering kali terdapat 

kepentingan yang bertentangan yang menimbulkan konflik 

diantaranya kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang 

saham (Tarjo & Hartono, 2003 dalam Dewi, 2008). Seringkali hal 

tersebut terjadi karena pemegang saham yang tidak sejalan dengan 

para manajer. Pemegang saham menyewa manajer dengan tujuan 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.  

Namun, kecenderungan manajer yang lebih mengutamakan 

kepentingan pribadinya yang tidak konsisten dengan tujuan pemegang 

saham. Dalam suatu kasus suatu perusahaan memiliki kas yang lebih, 

tetapi manajer tidak mau membagikan kas tersebut sebagai dividen 

karena manajer ingin tetap memegang kendali atas kas tersebut. 

Padahal akan lebih baik apabila kas tersebut dibagikan sebagai 

dividen kepada pemegang saham. Dalam kasus tersebut, pemegang 

saham selalu menginginkan pembayaran dividen yang tinggi, karena 

dapat mengurangi kemungkinan konflik yang terjadi antara manajer 

dan pemegang saham (Hanafi, 2013). 
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2) Kebijakan Dividen 

a. Dividen dibayar tinggi (Bird  In The Hand Theory) 

Dividen yang tinggi akan membantu mengurangi 

ketidakpastian, yang berarti mengurangi risiko, yang pada giliran 

selanjutnya mengurangi tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh 

pemegang saham. Beberapa investor akan menyukai pendapatan 

saat ini. Karena dividen diterima saat ini, sedangkan capital gain 

diterima di masa mendatang, ketidakpastian dividen menjadi lebih 

kecil dibandingkan dengan ketidakpastian capital gain. Selain 

mengurangi ketidakpastian, dividen juga megurangi konflik 

keagenan antara manajer dengan pemegang saham (Hanafi, 

2013). 

b. Teori Dividen Residual 

Berdasarkan teori dividen residual, perusahaan akan 

memutuskan sebuah kebijakan dividen setelah membiayai semua 

investasi yang menguntungkan. Maka dapat dikatakan dividen 

yang dibayarkan tersebut adalah sisa (residu) setelah peruahaan 

membiayai semua investasi yang menguntungkan. Dalam teori ini 

langkah-langkah yang dilakukan manajer keuangan yaitu 

menetapkan penganggaran modal yang optimum, menggunakan 

dana internal untuk membiayai kebutuhan dana dari saham 

tersebut dan membagikan dividen apabila ada sisa dari dana 

internal (Hanafi, 2013). 
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c. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang diambil 

manajemen perusahaan untuk memutuskan membayarkan 

sebagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham 

daripada menahannya sebagai laba ditahan untuk diinvestasikan 

kembali agar mendapatkan capital gains. Capital gains adalah 

keuntungan modal yang akan diperoleh pemegang saham jika 

menginvestasikan kembali pendapatannya dalam jangka panjang 

(Ambarwati, 2010). Menurut pendapat lain menyatakan bahwa 

kebijakan dividen adalah sebagai penentuan besarnya pendapatan 

yang dibagikan kepada pemegang saham dan bagian laba yang 

ditahan (Haryetti, 2012 dalam Mawarni & Ratnadi, 2014). 

Kebijakan dividen menjurus menjadi salah satu bagian yang dapat 

diproyeksi perusahaan, dan sebagian besar perusahaan mulai 

membayar dividen setelah mencapai kematangan bisnis (Al-

Haddad, 2011 dalam Mawarni & Ratnadi, 2014). Dalam 

bentuknya dividen terbagi menjadi 3 macam, yaitu (Tandelilin E. 

, 2010) : 

1. Dividen tunai (cash dividend). Jenis dividen ini merupakan 

dividen yang umum dibagikan oleh suatu perusahaan kepada 

para investornya. Biasanya, untuk jumlah dividen yang 

dibagikan dalam jenis ini selalu berubah-ubah naik dan turun 
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dan periode pembagian dividen juga berubah-ubah sesuai 

dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2. Dividen saham (stock dividend). Selain dibagikan secara 

tunai, dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk saham 

dengan bentuk baru. Hal tersebut akan memberi keuntungan 

bagi investor dalam segi jumlah saham yang meningkat. 

Dividen seperti itu disebut dengan dividen saham. 

3. Saham bonus (bonus share). Saham baru adalah saham yang 

berasal dari kapitalisasi agio saham yang dibagikan kepada 

pemgenag saham dan merupakan bentuk saham baru. Sama 

dengan dividen saham, saham bonus ini juga meningkatkan 

jumlah saham yang dimiliki pemgang saham. 

3) Struktur Kepemilikan 

Menurut (Haruman, 2008 dalam Wijaya, 2017) menyatakan 

bahwa struktur kepemilikan adalah perbandingan dari kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh manajerial, publik ataupun institusional 

(Haruman, 2008 dalam Wijaya, 2017). Pendapat lain mengatakan 

struktur kepemilikan saham merupakan jumlah saham yang dimiliki 

oleh institusional dan kepemilikan dari manajemen dalam 

kepemilikan saham perusahaan (Sujono & Soebiantoro, 2007 dalam 

Alamsyah & Muchlas, 2018). Pada struktur kepemilikan terdapat 

dua jenis kepemilikan yaitu : 
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a. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan investasi 

saham yang dimiliki investor institusi institusi, seperti perusahaan 

dana pensiun, reksadana, dan lain-lain dalam jumlah yang besar 

(Brigham & Houston, 2001). Menurut pendapat lain menyebutkan 

bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan oleh 

investor institusi oleh perusahaan investasi seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen (Prabowo & Salim, 2013).  

b. Kepemilikan Manajerial 

Menurut (Downes dan Goodman, 1999 dalam Sukirni, 2012) 

kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang berarti 

pemilik dari perusahaan, yang berasal dari pihak manajemen yang 

secara aktif terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam 

perusahaan yang dimilikinya tersebut. Pendapat lain menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial adalah prosentase kepemilikan 

saham yang dimiliki para pihak manajemen yang terlibat secara 

langsung dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebut 

diukur dengan melihat seberapa besar tingkat kepemilikan saham 

pada akhir tahun yang dimiliki para pihak manajemen (Yadnyana 

& Wati, 2011). 
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4) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk melihat ukuran perusahaan dengan net sales yang 

dimiliki. Suatu perusahaan yang besar akan memiliki akses yang 

mudah menuju pasar modal untuk meningkatkan dana dengan biaya 

yang lebih rendah, sementara perusahaan yang baru dan masih kecil 

akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar 

modal. Kemudahan akses ke pasar modal dapat diartikan adanya 

fleksibilitas dan kemampuan perusahaan untuk meciptakan utang 

atau menarik investor untuk menanamkan modalnya. 

Adanya dana baru membuat perusahaan dapat membayarkan 

kewajibannya termasuk juga membayarkan dividen kepada 

pemegang saham. Sedangkan menurut pendapat lain menyebutkan 

apabila ukuran perusahaan adalah tingkat untuk menunjukkan 

perkembangan perusahaan dalam bisnis. Ukuran perusahaan 

dianggap mampu mempengaruhi kebijakan dividen, semakin besar 

ukuran perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan-

perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang internal 

maupun eksternal. 

Ukuran perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

dilihat dengan menghitung seberapa besar aset yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi 
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perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak 

dan kewajiban serta pemodalan perusahaan (Rizqi et al., 2013). 

5) Kebijakan Utang 

Kebijakan utang merupakan salah satu dari kebijakan keuangan 

(pendanaan) yang berkaitan dengan sumber pendanaan suatu 

perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan merupakan hal yang 

sangat penting karena digunakan sebagai modal dalam 

menjalanjakan aktivitas operasionalnya. Sumber pendanaan suatu 

perusahaan dapat berasal dari internal seperti modal saham, laba 

ditahan, dan laba tahun berjalan serta dari eksternal berupa utang 

jangka panjang maupun jangka pendek (Jortan,2007). Kebijakan 

utang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber 

dari pihak eksternal. Penentuan kebijakan utang ini berkaitan dengan 

struktur modal karena utang merupakan salah satu komposisi dalam 

struktur modal (Setiyawati, Wahyudi, & Mawardi, 2017). 

a. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM) 

Pada tahun 1958 Modigliani dan Miller (MM) 

menunjukkan bukti bahwa nilai suatu perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh struktur modal, bukti tersebut dengan 

berdasarkan serangkaian asumsi antara lain, tidak ada biaya 

broker (pialang), tidak ada pajak, tidak ada biaya kebangkrutan, 

para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang 

sama dengan perseroan, semua investor mempunyai informasi 
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yang sama, EBIT tidak dipengaruhi oleh biaya utang (Brigham 

& Houston, 2001). 

b. Signaling Theory 

Menurut (Brigham & Houston, 2001) menyatakan bahwa 

sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen 

perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang 

bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan 

mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan 

modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan menggunakan 

utang. 

6) Kinerja Keuangan 

a. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan atau laba yang 

dicapai perusahaan dalam kurun waktu tertentu yang sedang 

menjalankan operasinya (Eryawan, 2009 dalam Abadi, 2018). 

Pendapat lain mengatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio 

yang biasanya digunakan perusahaan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Sartono, 2001). 

Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat profitabilitas perusahaan (Kasmir, 2012) adalah sebagai 

berikut : 
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1. Return on Assets (ROA) : return on assets dapat dikatakan 

sebagai tolak ukur untuk melihat kemampuan perusahaan 

dalam mengelola aktiva untuk mendapatkan laba. 

2.  Return on equity (ROE) : hasil pengembalian ekuitas atau 

return on equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan 

rasio untuk tolak ukur dalam melihat laba bersih sesudah 

pajak dengan modal sendiri.  

b. Likuiditas 

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya yang harus 

segera dipenuhi (Sutrisno, 2017). Perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi akan memberikan gambaran 

perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka pendeknya. Keadaan seperti itu membuat investor akan 

tertarik menanamkan modalnya untuk mengharap pembagian 

keuntungan berupa dividen (Sari & Sudjarni, 2015). Untuk 

dapat mengukur tingkat likuiditas dapat menggunakan 3 rasio 

dibawah ini (Hanafi & Halim, 2009) : 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar adalah rasio yang membagi antara aktiva 

lancar dengan utang lancar.Rasio ini menunjukan besarnya 

kas yang dimiliki dan aset yang dapat dijadikan kas dalam 
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periode satu tahun dan akan relatif terhadap besarnya 

jumlah utang yang jatuh tempo pada waktu dekat. 

2. Rasio Quick 

Selain meggunakan rasio lancar, alternatif yang dapat 

digunakan yaitu rasio quick atau yang sering disebut juga 

dengan acid test. Pada rasio ini, aset lancar yang paling 

lama untuk berubah menjadi kas adalah persediaan, 

sehingga rasio ini hanya menggunakan aset yang dapat 

berubah menjadi kas lebih cepat. Dengan demikian, maka 

pada perhitungan rasio quick, persediaan dikeluarkan dari 

angka yang dibagi. 

3. Rasio Aliran Kas terhadap Utang Lancar 

Rasio ini digunakan sebagai solusi dalam mengatasi 

kelemahan-kelemahan dari rasio diatas, dan juga untuk 

melengkapi rasio lancar dan rasio quick. 

c. Leverage 

Leverage merupakan proporsi penggunaan utang dengan 

modal sendiri dalam suatu perusahaan (Permana & Hidayati, 

2016). Leverage menunjukan proporsi atau penggunaan utang 

untuk membiayai investasi perusahaan (Sartono, 2001). 

Penggunaan utang yang terlalu besar dalam kegiatan operasional 

memberikan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan 

karena perusahaan harus membayar kewajiban-kewajibannya 
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yang nantinya akan mengurangi keuntungan yang diperoleh 

(Sari & Sudjarni, 2015). 

d. Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka 

panjang apabila perusahaan tersebut dilikuiditaskan (Munawir, 

2007). Perusahaan yang solvable yaitu perusahaan yang 

memiliki aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar 

seluruh utang-utangngya, namun tidak sendirinya dapat 

diartikan perusahaan tersebut likuid. Perusahaan insolvable juga 

tidak sendirinya dapat diartikan perusahaan tersebut likuid. 

2. Kajian Empiris 

Dengan demikian penelitian ini akan mengacu pada beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. 

1) Penelitian yang dilakukan oleh (Novianti & Amanah, 2017) dengan 

judul “Pengaruh profitabilitas, growth, kebijakan hutang dan 

kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen”. Dari penelitian 

tersebut terdapat hasil profitabilitas dan kebijakan hutang tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan 

kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap kebijakan 

dividen dan growth berpengaruh negatif terhadap dividen. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Budiasih, 2016) dengan judul 

“Pengaruh kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, free cash 
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flow, dan profitabilitas pada kebijakan dividen”. Dari penelitian tersebut 

terdapat hasil kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan 

kebijakan manajerial berpengaruh dengan arah negative dan free cash 

flow berpengaruh dengan arah yang positif. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh (Andriani & Ardini, 2016) dengan judul 

“Pengaruh kebijakan hutang, struktur kepemilikan, dan free cash flow 

terhadap kebijakan dividen”. Dari penelitian tersebut terdapat hasil 

kebijakan utang berpengruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

dan free cash flow berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati et., al, 2015) dengan judul 

“Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen, dan 

harga saham”. Dari penelitian tersebut terdapat hasil kepemilikan 

institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Kepemilikan institusional juga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Sudjarni, 2015) dengan judul 

“Pengaruh likuiditas, leverage, pertumbuhan perusahaan, dan 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur 

di BEI”. Dari penelitian tersebut terdapat hasil likuiditas dan 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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Leverage dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 

6) Penelitian yang dilakukan oleh (Prabowo & Salim, 2013) dengan judul 

“Pengaruh kepemilikan institusional, arus kas bebas terhadap kebijakan 

dividen dan volatilitas harga saham (studi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI)”. Dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

secara langsung kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen dan juga secara langsung tidak 

berpengaruh pada volatilitas harga saham. Sedangkan arus kas bebas 

secara langsung berpengaruh pada kebijakan dividen dan juga pada 

volatilitas harga saham. Kebijakan dividen secara langsung memiliki 

pengaruh terhadap volatilitas harga saham dan dapat memidiasi 

pengaruh dari kepemilikan institusional pada volatilitas harga saham. 

7) Penelitian yang dilakukan oleh (Idawati & Sudiartha, 2014) yang 

berjudul “Pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur di bei” menyatakan 

bahwa secara bersamaan dari profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh pada kebijakan dividen, 

sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada kebijakan 

dividen. 

8) Penelitian yang dilakukan oleh (Cholifah & Priyadi, 2014) yang 

berjudul “Analisis pengaruh kebijakan pendanaan, kepemilikan 
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manajerial, profitabilitas dan growth terhadap kebijakan dividen” 

mendapat hasil bahwa kebijakan pendanaan dan growth tidak memiliki 

pengaruh signifikan pada kebijakan dividen. Sedangkan kebijakan 

manajerial dan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

9) Penelitian yang dilakukan oleh (Devi & Erawati, 2014) yang berjudul 

“Pengaruh kepemilikan manajerial, leverage, dan ukuran perusahaan 

pada kebijakan dividen perusahaan manufaktur”. Dalam penelitian 

tersebut terdapat hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kebijakan dividen, leverage berpengaruh negative 

pada kebijakan dividen dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

positif pada kebijakan dividen. 

10) Pada penelitian yang dilakukan oleh (Devi, et., al,  2014) dengan judul 

“Pengaruh profitabilitas pada kebijakan dividen dengan likuiditas dan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi” menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen dan juga bukan sebagai variabel pemoderasi dari pengaruh 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen, sedangkan cash ratio yang 

merupakan proksi dari likuiditas bukan sebagai pemoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

11) Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wijanti & Sedana, 2013) 

dengan judul “Pengaruh likuiditas, efektivitas aktiva dan ukuran 



22 
 

 
 

perusahaan terhadap kebijakan dividen dan harga saham” terdapat hasil 

likuiditas dan efektivitas aktiva memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kebijakan dividen. Sedangkan likuiditas dan 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

Efektivitas aktiva berpengaruh tidak signifikan pada harga saham dan 

kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 

12) Penelitian yang dilakukan oleh (Kardianah & Soedjono, 2013) yang 

berjudul “Pengaruh kepemilikan institusional, kebijakan utang, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas terhadap kebijakan“. Dalam 

penelitiannya mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional, 

ukuran perusahan, kebijakan hutang memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan likuiditas mempunyai 

pengaruh negative terhadap kebijakan dividen. 

13) Penelitian yang dilakukan oleh (Hadianto & Sahabuddin, 2016) yang 

berjudul “The impact of debt policy, profitability, and liquidity on 

dividend policy of the manufacturing firms listed in indonesia stock 

exchange” menyatakan bahwa kebijakan utang dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan profitabilitas 

memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

14) Dalam penelitian (Gharaibeh, Zurigat, & Harahsheh, 2013) yang 

berjudul “The effect of ownership structure on dividends policy in 

jordanian companies” menyatakan bahwa kepemilikan institusional 
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berpengaruh positif signifikan pada kebijakan dividen, sedangkan 

kepemilikan manajerial memiliki koefisien yang negatif. 

15) Penelitian (Widhianningrum, 2013) dengan judul “Pengaruh biaya 

agensi, kesempatan investasi, hutang, likuiditas, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan terhadap dividend payout ratio” mendapatkan hasil 

bahwa biaya agensi, kesempatan investasi, profitabilitas dan ukuran 

perusahan tidak memiliki pengaruh pada dividend payout ratio. 

Sedangkan hutang dan likuiditas memiliki pengaruh yang positif pada 

dividend payout ratio. 

16) Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, Oemar, & Andini, 2016) dengan 

judul “Pengauh pertumbuhan perusahaan,ukuran perusahaan, earning 

per share, current ratio, return on equity, dan debt equity ratio terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di bei tahun 2011-2014” 

dengan hasil pertumbuhan perusahaan, current ratio dan return on 

equity bepengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kebijakan 

dividen. Earning per share dan debt equity ratio berpengaruh signifikan 

dengan arah negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan ukuran 

perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

B. Penurunan Hipotesis 

1. Kepemilikan institusional - Kebijakan Dividen 

Menurut penelitian (Kardianah & Soedjono, 2013) dan penelitian 

(Prabowo & Salim, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 
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mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Dengan 

tingginya tingkat kepemilikan saham oleh institusional akan berdampak 

pada semakin besarnya pengawasan oleh pihak institusional yang dapat 

mengurangi masalah keagenan. Oleh karena itu manajer akan cenderung 

berbuat sesuai keinginan pemegang saham (Novianti & Amanah, 2017).  

Kepemilikan saham institusi akan meningkatkan pengawasan yang lebih 

optimal tehadap kinerja manajer pada perusahaan sehingga akan 

berdampak pada kenaikan laba perusahaan. Kenaikan laba ini akan 

berdampak pada kebijakan dividen. Berdasarkan teori dan penelitian 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

H1 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen 

2. Ukuran perusahaan - Kebijakan Dividen 

Dalam penelitian (Kardianah & Soedjono, 2013) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan (Wijanti & Sedana, 2013). Perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang relatif besar akan lebih mudah masuk ke pasar modal, 

sehingga akan bisa lebih mudah untuk mendapat modal dari para investor. 

Sehingga dengan modal yang mudah didapat tersebut perusahaan akan 

lebih lancar menjalankan aktivitas produksi dan dapat dengan mudah 

memperoleh laba. Hal tersebut pula yang akan membuat perusahaan lebih 
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mudah untuk membagikan dividen. Berdasarkan teori dan penelitian 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen 

3. Kebijakan utang - Kebijakan Dividen 

Dalam penelitian (Kardianah & Soedjono, 2013) menyatakan bahwa 

kebijakan utang mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan (Andriani & Ardini, 2016) yang menyatakan bahwa kebijakan 

hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Berdasarkan pada teori keagenan, biaya keagenan yang timbul akibat 

konflik keagenan dapat dikurangi dengan melakukan kebijakan utang 

sebagai aktivitas pendanaan. Perusahaan yang memutuskan untuk 

mengambil kebijakan utang sebagai pendanaan untuk memenuhi aktivitas 

produksi berarti perusahaan tersebut sedang mengalami pertumbuhan, 

perusahaan yang tumbuh tentu akan memperoleh profit yang tinggi, 

dengan profit yang tinggi perusahaan akan lebih mudah untuk 

membagikan dividen. Berdasarkan kerangka piker tersebut dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kebijakan utang berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 
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4. Profitabilitas - Kebijakan Dividen 

Dalam Penelitian (Kardianah & Soedjono, 2013) menyatakan bahwa 

profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Devi et al., 2014) 

dan juga penelitian (Cholifah & Priyadi, 2014) dengan hasil yang sama 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

dividen dengan arah koefisien positif. Keuntungan setelah pajak biasanya 

keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen. Perusahaan yang semakin tinggi kemampuannya dalam 

menghasilkan laba cenderung ingin menggunakan laba tersebut sebagai 

pendanaan internal perusahaan.  

Namun sebaliknya, investor justru menginginkan laba tersebut 

dibagikan sebagai dividen. Hal tersebut sejalan dengan teori keagenan 

yang menyatakan bahwa perusahaan dengan perolehan profit yang tinggi 

sebaiknya membagikan profit tersebut sebagai dividen dan menggunakan 

kebijakan utang sebagai pendanaan yang bertujuan untuk meminimalisir 

penggunaan dana yang tidak tepat yang tidak mementingkan pemegang 

saham. Dengan begitu seharusnya apabila keuntungan yang diperoleh 

perusahaan semakin besar maka akan semakin besar pula dividen yang 

dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Manajemen 

membayarkan dividen untuk memberikan sinyal mengenai keberhasilan 

perusahaan dalam memperoleh profit. Berdasarkan kerangka pikir tersebut 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

5. Likuiditas – Kebijakan Dividen 

Dalam penelitian (Idawati & Sudiartha, 2014) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif signifikan likuiditas terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian (Mawarni & Ratnadi, 

2014), penelitian (Widhianningrum, 2013), dan penelitian (Sari, Oemar, & 

Andini, 2016) juga mendapat hasil yang sama yaitu likuiditas berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Likuiditas yang tinggi pada 

suatu perusahaan dapat dilihat pada tingginya aset lancar yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Aset lancar yang tinggi pada perusahaan digunakan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, membuat perusahaan tidak 

lagi bergantung pada laba sebagai laba ditahan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Sehingga laba tersebut dapat dialokasikan untuk 

membagikan dividen kepada para pemegang saham. Berdasarkan kerangka 

pikir tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 
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H1+ 

H2+ 

H4+ 

H5+ 

C. Model Penelitian 

Berdasarkan pada pemaparan kerangka berpikir dan hipotesis diatas 

maka didapatkan model penelitian seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

Tabel 2.1 

Jurnal Pendukung Hipotesis 

Hipotesis Jurnal pendukung 

H1+ 2, 3, 8, 10 

H2+ 3, 6, 7, 16 

H3+ 1, 3, 9 

H4+ 3, 4, 5, 11, 15 

H5+ 12, 13, 14, 15 
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Tabel 2.2 

Jurnal Pendukung 

No Penelitian Hasil 

1 Pengaruh Kebijakan 

Hutang, Struktur 

Kepemilikan, dan Free 

Cash Flow terhadap 

Kebijakan Dividen 

(Andriani & Ardini, 2016) 

1.   Kebijakan utang berpengaruh positif 

signifikan pada kebijakan dividen 

2.   Struktur kepemilikan berpengaruh 

positif namun tidak signifikan pada 

kebijakan dividen 

3.   Free cash flow berpengaruh positif 

namun tidak signifikan pada kebijakan 

dividen 

2 Pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Arus Kas 

Bebas terhadap Kebijakan 

Dividen dan Volatilitas 

Harga Saham (Studi pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di BEI) 

(Prabowo & Salim, 2013) 

1.   Kepemilikan institusional secara 

langsung berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen 

2.   Arus kas bebas memiliki pengaruh 

secara langsung pada kebijakan dividen 

3.   Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh secara langsung pada 

volatilitas harga saham 

4.   Arus kas berpengaruh positif 

signifikan secara langsung pada 

volatilitas harga saham 

5.   Kebijakan dividen berpengaruh secara 

langsung pada volatilitas harga saham 

6.  Kebijakan dividen dapat menjadi 

mediasi pengaruh antara kepemilikan 

institusional pada volatilitas harga saham 

7.   Kebijakan dividen dapat menjadi 

mediasi pengaruh antara arus kas pada 

volatilitas harga saham 

3 Pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan 

Utang, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Likuiditas Terhadap 

Kebijakan Dividen 

(Kardianah & Soedjono, 

2013) 

1.   Kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh signifikan dan arah positif 

terhadap kebijakan dividen 

2.   Kebijakan utang memiliki pengaruh 

signifikan dan arah positif terhadap 

kebijakan dividen 

3.   Ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan dan arah positif terhadap 

kebijakan dividen 

4.   Profitabilitas memiliki pengaruh 

signifikan dan arah positif terhadap 

kebijakan dividen 
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5.   Likuiditas memiliki pengaruh 

signifikan dan arah negatif terhadap 

kebijakan dividen 

4 Pengaruh Profitabilitas 

Pada Kebijakan Dividen 

Dengan Likuiditas dan 

Kepemilikan Manajerial 

sebagai Variabel 

Pemoderasi (Devi, 

Suardikha, & Budiasih, 

2014) 

1.   Profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen 

2.   Kepemilikan manajerial tidak 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen 

3.   Likuiditas tidak dapat memoderasi 

pengaruh profitabilitas pada kebijakan 

dividen 

4.   Kepemilikan manajerial tidak dapat 

memoderasi pengaruh profitabilitas pada 

kebijakan dividen 

5 Analisis Pengaruh 

Kebijakan Pendanaan, 

Kepemilikan Manajerial, 

Profitabilitas dan Growth 

terhadap Kebijakan 

Dividen (Cholifah & 

Priyadi, 2014) 

1.   Kebijakan pendanaan memilii arah 

koefisien negatif dan tidak signifikan 

pada kebijakan dividen 

2.   Kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif signifikan pada kebijakan dividen 

3.   Profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan pada kebijakan dividen 

4.  Growth tidak memiliki pengaruh yang 

siginifikan pada kebijakan dividen 

6 Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Leverage, dan 

Ukuran Perusahaan pada 

Kebijakan Dividen 

Perusahaan Manufaktur 

(Devi & Erawati, 2014) 

1.   Kepemilikan manajerial tidak 

memiliki pengaruh pada kebijakan 

dividen 

2.   Leverage memiliki pengauh yang 

negatif pada kebijakan dividen 

3.   Ukuran perusahan memiliki pengaruh 

yang positif pada kebijakan dividen 

7 Pengaruh Likuiditas, 

Efektivitas Aktiva dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap Kebijakan 

Dividen dan Harga Saham 

(Wijanti & Sedana, 2013) 

1.   Likuiditas memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan pada kebijakan dividen 

2.   Likuiditas memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan arah negatif pada harga 

saham 

3.   Efektivitas aktiva memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan pada kebijakan 

dividen 
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4.   Efektivitas aktiva memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan pada harga saham 

5.   Ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan pada 

kebijakan dividen 

6.   Ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

yang negatif dan signifikan pada harga 

saham 

7.   Kebijakan dividen memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan pada harga 

saham 

8 

Pengaruh Profitabilitas, 

Growth, Kebijakan utang 

dan Kepemilikan 

Institusional terhadap 

Kebijakan Dividen 

(Novianti & Amanah, 

2017) 

1.   Profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen 

2.    Growth memiliki pengaruh dengan 

arah yang negatif terhadap kebijakan 

dividen 

3.    Kebijakan utang tidak berpengaruh 

pada kebijakan dividen 

4.    Kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh dengan arah yang positif 

terhadap kebijakan dividen 

9 Impact of Financial 

Leverage on Dividend 

Policy at Tehran Stock 

Exchange: A Case Study in 

Food Industry (Farahani & 

Jhafari, 2013) 

1.    Utang memiliki pengaruh terhadap 

dividen 

2.   Dividen yield memiliki pengaruh 

terhadap dividen 

3.   Perubahan penghasilan memiliki 

pengaruh terhadap dividen 

10 The Effect of Ownership 

Structure on  Dividends 

Policyin Jordania 

Companies (Gharaibeh, 

Zurigat, & Harahsheh, 

2013) 

1.   Kepemilikan institusional berpengaruh 

dengan arah yang positif terhadap 

kebijakan dividen 

2.   Kepemilikan manajerial berpengaruh 

dengan arah yang negatif terhadap 

kebijakan dividen 

11 The impact of debt policy, 

profitability, and liquidity 

on dividend policy of the 

manufacturing firms listed 

in indonesia stock 

exchange (Hadianto & 

Sahabuddin, 2016) 

1.   Kebijakan utang memiliki pengaruh 

dengan arah negatif terhadap kebijakan 

dividen 

2.   Profitabilitas memiliki pengaruh 

dengan arah positif terhadap kebijakan 

dividen 
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3.   Likuiditas memiliki pengaruh dengan 
arah negatif terhadap kebijakan dividen 

12 Pengaruh biaya agensi, 

kesemptan investasi, 

hutang, likuiditas, 

profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap 

dividend payout ratio 

(Widhianningrum, 2013)  

1.   Biaya agensi tidak memiliki pengaruh 

pada dividend payout ratio 

2.   Kesempatan investasi tidak memiliki 

pengaruh pada dividend payout ratio 

3.   Hutang memiliki pengaruh yang 

positif pada dividend payout ratio 

4.    Likuiditas memiliki pengaruh yang 

positif pada dividend payout ratio 

5.   Profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

pada dividend payout ratio 

6.    Ukuran perusahaan tidak memiliki 
pengaruh pada dividend payout ratio 

13 Pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, ukuran 

perusahaan terhadap 

kebijakan dividen 

perusahaan manifaktur di 

BEI (Idawati & Sudiartha, 

2014) 

1.   Profitabilitas memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

2.   Likuiditas memiliki pengaruh positif 

signifikann terhadap kebijakan dividen 

3.   Ukuran perusahaan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen 

14 Pengauruh kesempatan 

investasi, leverage, dan 

likuiditas pada kebijakan 

dividen perusahaan 

manufaktur yang terdaftar 

di BEI (Mawarni & 

Ratnadi, 2014) 

1.   Kesempatan investasi memiliki 

pengaruh negatif pada kebijakan dividen 

2.   Leverage memiliki pengaruh negatif 

pada kebijakan dividen 

3.   Likuiditas memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kebijakan dividen 

15 Pengauh pertumbuhan 

perusahaan,ukuran 

perusahaan, earning per 

share, current ratio, return 

on equity, dan debt equity 

ratio terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

manufaktur di bei tahun 

2011-2014 (Sari, Oemar, & 

Andini, 2016) 

1.   Pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

signifikan dan arah positif terhadap 

kebijakan dividen 

2.   Current ratio berpengaruh signifikan 

dan arah positif terhadap kebijakan 

dividen 

3.   Return on equity berpengaruh 

signifikan dan arah positif terhadap 

kebijkan dividen 
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4.   Earning per share berpengaruh 

signifikan dan arah negatif terhadap 

kebijakan dividen 

5.   Debt equity ratio berpengaruh 

signifikan dan arah negatif terhadap 

kebijakan dividen 

6.   Ukuran perusahaan tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

16 Pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional, profitabilitas 

dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan 

manufaktur (Rais & 

Santoso, 2017) 

1.   Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh pada kebijakan dividen 

2.   Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh pada kebijakan dividen 

3.   Profitabilitas tidak berpengaruh pada 

kebijakan dividen 

4.   Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif pada kebijakan dividen 

 

 


