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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 Dividen adalah distribusi yang bisa berbentuk kas, aktiva lain, surat atau bukti 

lain yang menyatakan hutang perusahaan, dan saham, kepada pemegang saham suatu 

perusahaan sebagai proporsi dari sejumlah saham yang dimiliki oleh pemilik. Sedangkan 

kebijakan dividen (dividend policy) adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa 

besar bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham dan yang akan diinvestasikan kembali (reinvestment) atau ditahan (retained) di 

dalam perusahaan. Dari pengertian tersebut, kebijakan dividen didasarkan pada rentang 

pertimbangan antara kepentingan pemegang saham disatu sisi dan kepentingan 

perusahaan disisi yang lain (Ang, 1997). 

Weston dan Brigham (1990) menyatakan, kebijakan dividen yang optimal 

pada suatu perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan diantara 

dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa mendatang sehingga memaksimumkan harga 

saham. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau 

menahannya sebagai laba ditahan untuk diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. 

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu peluang investasi yang 

tersedia bagi perusahaan, sumber-sumber modal yang ada dan preferensi para pemegang 
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saham untuk pendapatan saat ini jika dibanding pendapatan masa mendatang. Menurut 

Martin et., al. (1997), kebijakan dividen (Dividend policy) perusahaan meliputi dua 

karakteristik. Pertama, rasio pembayaran dividen menunjukkan jumlah dividen yang 

dibayarkan relatif terhadap pendapatan perusahaan atau pendapatan tiap lembar. 

Komponen kedua adalah stabilitas dividen sepanjang waktu.  

Adapun berbagai teori yang dapat dijadikan landasan mengenai kebijakan 

dividen, antara lain: 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

  Agency Theory adalah teori yang menjelaskan agency relationship dan 

masalah-masalah yang ditimbulkannya (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sari, 2010). 

Agency relationship merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama 

bertindak sebagai prinsipal/pemberi amanat dan pihak kedua disebut dengan agen yang 

bertindak sebagai perantara yang mewakili prinsipal dalam melakukan transaksi dengan 

pihak ketiga. Pada agency theory yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan 

yang disebut dengan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Pihak 

prinsipal memberi kewenangan kepada agen untuk melakukan transaksi atas nama 

prinsipal dan diharapkan dapat membuat keputusan terbaik bagi prinsipalnya (Hartono 

dan Atahau, 2007 dalam Sari, 2010). 

  Teori keagenan menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan 

pemegang saham seringkali bertentangan, sehingga bisa menyebabkan terjadinya 
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konflik diantara keduanya. Hal tersebut terjadi karena manager cenderung berusaha 

mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan para pemegang sahamnya. 

Sehingga, pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer karena hal 

tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga akan menurunkan keuntungan 

yang diterima (dividen). Pemegang saham menginginkan agar biaya tersebut dibiayai 

oleh hutang, tetapi manajer tidak menyukai dengan alasan bahwa hutang mengandung 

risiko yang tinggi.  

  Konflik antara manajer dan pemegang saham dapat dikurangi dengan suatu 

mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang 

terkait tersebut. Adanya kepemilikan institusional akan mampu mengawasi dan 

mendisiplinkan manajer agar selalu berusaha memaksimumkan kesejahteraan pemegang 

saham. Dengan demikian keberadaan kepemilikan institusional maupun manajerial 

dapat menyebabkan pembayaran dividen tinggi karena semua pihak lebih 

mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham. Namun, dengan 

munculnya mekanisme pengawasan ini menyebabkan timbulnya suatu biaya yang 

disebut dengan biaya agensi (agency cost). Biaya-biaya keagenan tersebut, yaitu: (1) 

Monitoring cost merupakan biaya yang timbul karena adanya pengawasan atau 

monitoring terhadap tindakan manajer agar tidak melakukan tindakan yang 

menyimpang, biaya tersebut ditanggung oleh pihak pemilik (pemegang saham), (2) 

Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak manajemen (manajer) untuk 
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menjamin bahwa dirinya akan bertindak untuk kepentingan pemilik (pemegang saham) 

dan tidak akan mengambil tindakan yang merugikan para pemegang saham, dan (3) 

Residual loss merupakan biaya yang ditanggung oleh perushaan karena adanya 

perbedaan kepentingan dan tindakan antara keputusan yang diambil oleh manajer 

dengan pemegang saham yang seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi 

pemegang sham dalam hubungan keagenan. 

2. Teori Kebijakan Dividen 

   Ada beberapa macam teori tentang kebijakan dividen. Berikut ini adalah teori 

tentang kebijakan dividen dalam Bringham dan Houston (2001) : 

a. Teori Dividen Tidak Relevan (Dividend irrelevance theory) 

Dividend irrelevance theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh baik terhadap harga saham maupun 

terhadap biaya modal perusahaan. Teori ini mengikuti pendapat Modigliani dan Miller 

(M-M) yang menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan ditentukan pada kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, bukan pada bagaimana laba tersebut dibagi menjadi 

dividen dan laba ditahan. Dengan demikian kebijakan dividen merupakan suatu yang 

tidak relevan untuk dipersoalkan.  

b. Bird in the hand–Theory 

Bird in the hand–Theory dinyatakan oleh Gordon dan Lintner yang 

menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik jika dividend payout ratio rendah. Hal 
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ini dikarenakan investor jauh lebih menghargai pendapatan yang diharapkan dari dividen 

dibandingkan dengan pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal karena 

komponen hasil dividen risikonya lebih kecil dari komponen keuntungan modal sendiri 

(capital gain). Para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal 

(capital gain) yang akan dihasilkan dibandingkan dengan seandainya mereka menerima 

dividen, karena dividen merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan 

sedangkan capital gain merupakan faktor yang dikendalikan oleh pasar melalui 

mekanisme penentuan harga. 

c. Teori perbedaan pajak (Tax Preference Theory)   

Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan 

dividen dan capital gain, para investor lebih menyukai capital gain karena dapat 

menunda pembayaran pajak. Jika capital gain dikenakan pajak dengan relatif lebih 

rendah dari pada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki pertumbuhan tinggi 

akan direspon positif oleh investor. Tetapi sebaliknya jika capital gain dikenai pajak 

yang sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain akan 

berkurang. Namun demikian pajak atas capital gain masih lebih baik dibandingkan 

dengan pajak atas dividen karena pajak atas capital gain baru dibayar setelah saham 

dijual, sementara pajak atas dividen harus dibayar setiap tahun setelah pembayaran 

dividen. Selain itu periode investasi juga mempengaruhi pendapatan investor. Jika 

investor hanya membeli saham untuk jangka waktu satu tahun, maka tidak ada bedanya 
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antara pajak atas capital gain dan pajak atas dividen. Jadi investor akan meminta tingkat 

keuntungan setelah pajak yang lebih tinggi terhadap saham yang memiliki dividen yield 

yang tinggi dari pada saham dengan dividend yield yang rendah.  

Terdapat dua teori lainnya yang dapat membantu dalam memahami kebijakan 

dividen, antara lain: 

1) Isu Informasi Dividen atau Teori Signaling (Signaling Theory) 

Ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman kenaikan 

dividen, dan harga saham akan turun jika ada pengumuman penurunan dividen. Hal ini 

dibantah oleh teori isu informasi dari dividen atau teori signal yang menjelaskan bahwa 

dividen tidak menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham, tetapi disebabkan 

oleh prospek perusahaan. 

Menurut teori signaling, dividen dipakai sebagai signal oleh perusahaan. Jika 

perusahaan merasa bahwa prospek dimasa mendatang baik (pendapatan meningkat dan 

diperkirakan dividen yang meningkat dapat dibayarkan), maka perusahaan akan 

meningkatkan dividen. Pasar akan merespon positif pengumuman kenaikan dividen 

tersebut. Namun jika perusahaan merasa prospek di masa mendatang menurun, 

perusahaan akan menurunkan pembayaran dividennya. Pasar akan merespon negatif 

terhadap pengumuman tersebut. Sehingga berdasarkan teori tersebut, dividen 

mempunyai kandungan informasi, yaitu prospek perusahaan di masa mendatang 

(Hanafi, 2008). 
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2) Efek Klien (Clientele effect) 

Clientele effect merupakan kecenderungan perusahaan untuk menarik jenis 

investor yang menyukai kebijakan dividennya. Menurut argumen ini dividen seharusnya 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Sebagai contoh, 

kelompok investor dengan tingkat pajak yang tinggi akan menghindari dividen, karena 

dividen mempunyai tingkat pajak yang tinggi dibandingkan dengan capital gain. 

Sebaliknya, kelompok investor dengan pajak yang rendah akan menyukai dividen.  

Kebijakan dividen merupakan laba bersih setelah pajak yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham dan berapa besar bagian laba bersih yang akan digunakan untuk 

membiayai investasi perusahaan. Apabila perusahaan memilih membagikan laba yang 

diperolehnya dalam bentuk dividen, maka akan mengurangi retained earnings dan 

selanjutnya mengurangi total sumber dana internal. Sebaliknya, jika perusahaan memilih 

untuk menahan laba yang diperolehnya maka kemampuan pembentukan dana internal 

akan semakin besar.  

3) Kebijakan Pembagian Dividen 

 Perusahaan harus menentukan berapa besarnya keuntungan atau laba yang 

harus ditahan dalam upaya reinvestasi dan berapa yang harus dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen. Keputusan yang sekiranya dilematis ini 

menyangkut tanggung jawab terhadap pemegang saham yang telah menanamkan 
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dananya sekaligus demi upaya pertumbuhan perusahaan. Menurut Riyanto (2001) ada 

empat alternatif pembayaran dividen : 

a. Kebijakan Dividen yang Stabil 

  Kebijakan dividen yang stabil artinya jika ada perubahan laba (naik atau 

turun), dividen yang dibayarkan tidak serta merta berubah (naik atau turun) sesuai 

perubahan laba tersebut. Bisa juga diartikan jumlah dividen per lembar yang dibayarkan 

setiap tahunnya relatif sama atau tetap selama jangka waktu tertentu meskipun 

pendapatan per lembar saham per tahunnya mengalami fluktuasi. 

b. Kebijakan dividen dengan penempatan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra 

tertentu. 

  Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham 

setiap tahunnya dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan 

membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal. Sebaliknya, jika keadaan 

perusahaan memburuk maka yang dibayarkan hanya dividen minimal saja. 

c. Kebijakan dividen dengan penetapan Dividend Payout Ratio yang konstan. 

  Kebijakan ini menetapkan dividend payout ratio yang konstan. Berarti bahwa 

jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi 

sesuai dengan perkembangan keuntungan netto yang diperoleh setiap tahunnya. 

d. Kebijakan dividen yang fleksibel  
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 Kebijakan ini menetapkan besaran dividen setiap tahunnya disesuaikan 

dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari pengaruh yang bersangkutan. Bisa 

diartikan, kebijakan ini tidak kaku dan mampu menyesuaikan sesuai kondisi perusahaan. 

4) Prosedur Pembayaran Dividen 

Di dalam pembayaran dividen, emiten akan selalu mengumumkan secara 

resmi jadwal pelaksanaan pembayaran dividen. Pengertian emiten itu sendiri adalah 

perusahaan yang mengeluarkan/menerbitkan saham atau biasanya juga disebut pihak 

yang melakukan penawaran umum, yang selanjutnya saham tersebut akan 

diperjualbelikan melalui bursa efek (pasar sekunder).  

Menurut Hanafi (2004) dalam pembayaran dividen terdapat beberapa tahapan 

atau prosedur yaitu sebagai berikut : 

a.  Declaration Date 

  Declaration Date adalah tanggal keputusan untuk membagikan dividen pada 

RUPS, atau tanggal pada saat direksi perusahaan mengumumkan rencana pembayaran 

dividen. 

b. Date of record 

  Date of record merupakan tanggal keputusan bahwa para pemegang saham 

pada tanggal tertentu dinyatakan berhak untuk menerima dividen, atau hari terakhir 

untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang saham agar berhak menerima dividen yang 

akan dibagikan perusahaan. 
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c. Ex-devidend 

    Ex-devidend adalah tanggal pada saat mana hak atas dividen periode berjalan 

dilepaskan dari sahamnya yaitu lima hari sebelum date of record. Pada tanggal ini atau 

sesudahnya pembeli tidak berhak untuk memperoleh deviden yang akan dibagikan.  

d. Payment date 

  Payment date merupakan tanggal kapan dividen tersebut akan dibayarkan, 

dan bagaimana cara pembayarannya. 

B. Penelitian Terdahulu 

  Dengan demikian hasil penelitian ini akan mengacu pada hasil penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya. 

1. Nuringsih (2005) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh kepemilikan manajerial, 

kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen”. 

Dari hasil penelitiannya bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2. Hartadi (2006) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh cash position, 

profitabilitas, pertumbuhan, kebijakan hutang dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen”. Dari hasil penelitiannya bahwa cash position berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan profitabilitas, pertumbuhan, 
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kebijakan hutang dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

3. Dewi (2008) dengan penelitian yang berjudul “analisis pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan dividen” yang mengemukakan bahwa pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, profitabilitas 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

4. Bukhori (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kepemilikan 

institusional, kesempatan bertumbuh, kebijakan hutang, profit, dan tingkat risiko 

terhadap kebijakan dividen”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, 

kesempatan bertumbuh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Sedangkan kebijakan hutang dan tingkat risiko berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan atau tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

5. Mulyono (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh debt to equity ratio, 

insider ownership, size dan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen”. 

Yang mengemukakan bahwa debt to equity ratio, insider ownership, size memiliki 
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pengaruh positif terhadap dividend payout ratio, sedangkan investment opportunity 

set memiliki hubungan yang negatif terhadap dividend payout ratio. 

6. Arimawati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “analisis pengaruh cash 

position, return on equity, debt to equity ratio, company’s growth dan collateralizable 

assets terhadap dividend payout ratio”. Yang mengemukakan bahwa cash position, 

return on equity, collateralizable assets memiliki pengaruh positif terhadap dividend 

payout ratio sedangkan debt to equity ratio, company’s growth memiliki hubungan 

yang negatif terhadap dividend payout ratio. 

7. Difah (2011) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh, profitabilitas, cash ratio, 

pertumbuhan, ukuran perusahaan dan dividen tahun lalu terhadap dividend payout 

ratio”. Dari hasil penelitiannya bahwa cash ratio, pertumbuhan dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap dividend payout ratio, sedangkan 

profitabilitas dan dividen tahun lalu tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 

8. Arifin (2012) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh agency cost terhadap 

dividend payout ratio”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusional ownership, 

collateralizable assets dan debt to total assets memiliki pengaruh positif terhadap 

dividend payout ratio sedangkan insider ownership dan firm size berpengaruh negatif 

terhadap dividend payout ratio. 
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9. Ningsih (2013) melakukan penelitian dengan judul “analisis pengaruh kepemilikan 

manajerial, kebijakan hutang, ROA dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

dividen”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, variabel kebijakan 

hutang dan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 

sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen.  

10. Lopolusi (2013) melakukan penelitian dengan judul “analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia periode 2007-2011”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas, likuiditas, hutang, pertumbuhan dan free cash flow berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 

C. Faktor–faktor yang Mempengaruhi  Kebijakan Dividen  

Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan 

kebijakan dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi dividen seperti pajak, inflasi, 

biaya transaksi dan preferensi pribadi membuat pertanyaan tentang bernilai atau 

tidaknya dividen menjadi tidak mutlak. Ada situasi dimana dividen tinggi disukai dan 

skenario lain dimana tidak adanya atau rendahnya dividen yang disukai. Dampak dari 

inflasi, efek klien dan isi informasi dari dividen memberikan kerangka untuk analisa 
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pentingnya dividen. Masing-masing berguna untuk menjawab pertanyaan tentang nilai 

dividen dalam situasi tertentu. Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor-faktor yang 

paling berpengaruh pada penetapan kebijakan dividen yang antara lain adalah: 

1. Kepemilikan Institusional 

  Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi kepemilikan saham 

pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, perusahaan 

investasi atau institusi lain (Rahmawati, 2011). Dalam agency theory, aktifitas 

pemonitoran oleh pihak luar sangat diperlukan. Salah satu pemonitoran dari luar 

perusahaan adalah investor institusional, semakin banyak jumlah pemonitor maka 

kemungkinan terjadinya konflik akan semakin rendah, hal ini berarti akan menurunkan 

biaya keagenan, sedangkan cara untuk mereduksi biaya keagenan adalah dengan 

pembayaran dividen kepada pemegang saham. Adanya pemegang saham saham seperti 

kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya 

kepemilikan institusional juga dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih 

optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran 

pemegang saham dan dapat menghindari perilaku oportunistik yang dilakukan oleh 

pihak manajemen (manajer). 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa keberadaan investor 

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap 

keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat 
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dalam pengambilan yang strategis perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak institusi 

akan berdampak pada peningkatan dividen sehingga kepemilikan institusi yang 

meningkat akan meningkatkan dividen payout ratio. Adanya jumlah persentase saham 

yang dimiliki oleh pihak manajemen dan institusi yang tidak seimbang, maka akan 

menimbulkan konflik keagenan. Semakin tingginya tingkat kepemilikan saham oleh 

pihak institusi maka tingkat pengawasan terhadap manajer akan meningkat, karena 

dengan adanya kepemilikan tersebut diharapkan manajer tidak akan menggunaan dana 

perusahaan untuk tindakan ataupun keperluan yang tidak penting sehingga dana internal 

menjadi lebih optimal. Maka perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan saham 

oleh pihak institusional yang besar juga akan membayar dividen dalam jumlah yang 

besar, sedangkan pada persentase kepemilikan saham oleh institusional yang kecil akan 

cenderung membayar dividen yang rendah.  

2. Kebijakan Hutang  

   Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk 

melakukan pembiayaan melalui hutang. Pada umumnya semakin besar suatu 

perusahaan, semakin besar pula penggunaan hutang dalam membiayai kekurangan 

pendanaan dalam operasional perusahaannya. Brigham dan Houston (2011) menjelaskan 

bahwa penggunaan hutang untuk membiayai operasional perusahaan ini harus dengan 

kehati-hatian, karena apabila penggunaan hutang terlalu besar maka akan berdampak 

pada kesulitan keuangan atau financial distress. Namun, Brigham dan Houston (2011) 
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juga menjelaskan bahwa dengan penggunaan dana dengan hutang dapat membatasi 

manajer perusahaan tersebut, karena seorang manajer yang menyimpang dari tujuan 

perusahaan pada umumnya memanfaatkan kelebihan dana pada arus kas perusahaan 

tersebut. Sehingga dengan pendanaan melalui hutang arus kas perusahaan dapat 

berkurang dan manajer perusahaan tidak akan melakukan hal menyimpang yang hanya 

memperkaya diri sendiri.  

   Brealey et., al. (2007) dalam Istiana W (2015) menjelakan mengenai M-M 

yang berpendapat bahwa perusahaan yang tidak memiliki hutang akan membayarkan 

semua laba operasinya sebagai dividen ke pemegang saham. Karena rasio pembayaran 

dividen juga dipengaruhi oleh arus kas perusahaan, sehingga apabila suatu perusahaan 

memiliki hutang, maka hutang tersebut akan mengurangi arus kas perusahaan dan 

mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan penurunan dividen yang mana sebagian besar keuntungan akan 

dialokasikan sebagai cadangan pelunasan hutang. 

   Apabila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi maka perusahaan 

berusaha untuk mengurangi hutangnya. Pengurangan hutang dapat dilakukan dengan 

membiayai investasinya dengan sumber dana internal sehingga pemegang saham akan 

merelakan dividennya untuk membiayai investasinya (Dewi, 2008).  

   Akmalia dan Hindasah (2010) dalam Istiana (2015) menjelaskan bahwa 

semakin besar proporsi hutang yang digunakan dalam struktur modal maka semakin 
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besar pula kewajibannya. Pada gilirannya peningkatan hutang akan mempengaruhi 

tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk dividen yang 

akan diterima karena kewajiban membayar bunga dan hutang tersebut diprioritaskan 

daripada membayar dividen. Apabila beban hutang dan bunga semakin tinggi maka 

kemampuan perusahaan membayar dividen semakin rendah.     

3. Profitabilitas 

   Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, total asset maupun modal saham tertentu (Hanafi, 

2008). Setiap perusahaan yang didirikan tentu diorientasikan untuk mendapatkan laba 

dengan tidak mengorbankan kepentingan pelanggan untuk mendapatkan kepuasan. 

Perolehan laba merupakan ukuran keberhasilan kinerja finansial perusahaan. Laba tahun 

berjalan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen saat ini 

selain dividen tahun sebelumnya. Perusahaan penghasil profit mampu membayar 

dividen sekaligus menyimpan dana internal berupa laba ditahan untuk membiayai 

investasinya dengan syarat profit yang dihasilkannya cenderung stabil (Ardian, 2014 

dalam Istiana, 2015).  

   Berdasarkan definisi-definisi diatas bahwa profitabilitas adalah sesuatu yang 

diperoleh oleh perusahaan diatas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, yang dapat 

diartikan selisih antara pendapatan perusahaan dengan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan dalam satu periode akuntansi. Investor di pasar modal sangat 
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memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan, menunjang, dan 

meningkatkan profit. Profitability dapat diukur beberapa hal yang berbeda, namun dalam 

dimensi yang saling terkait. Pertama, terdapat hubungan antara profit dengan sales 

sehingga terjadi residual return bagi perusahaan per rupiah penjualan. Pengukuran yang 

lainnya adalah return on investment (ROI) atau disebut juga return on asset (ROA), yang 

berkaitan dengan profit dan investasi atau aset yang digunakan untuk menghasilkannya. 

Return on sales dapat berupa rasio gross margin, operating margin, profit margin. 

Return on investment dapat berupa rasio return on asset, dan return on equity. 

4. Ukuran Perusahaan 

   Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan di tingkat 

industri (Hardinugroho dan Chabachib, 2012 dalam Istiana, 2015). Suatu perusahaan 

besar yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal, 

sementara perusahaan yang baru dan masih kecil akan mengalami banyak kesulitan 

untuk memiliki akses ke pasar modal. Kemudahan akses ke pasar modal cukup berarti 

untuk fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, 

sehingga perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi 

daripada perusahaan kecil. 

   Tujuan pembayaran dividen yang tinggi ini untuk menjaga reputasi 

perusahaan dikalangan investor, sebaliknya pada perusahaan yang memiliki asset rendah 
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akan membagikan dividen yang rendah dikarenakan profit dialokasikan pada laba 

ditahan yang digunakan untuk menambah asset (Aulia, 2011 dalam Istiana, 2015). 

   Dewi (2008) menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan cenderung 

membagikan dividen yang tinggi untuk menjaga reputasi dikalangan investor, sedangkan 

ukuran perusahaan yang kecil akan mengalokasikan laba ke laba yang ditahan untuk 

menambah asset perusahaan sehingga cenderung membagikan dividen yang rendah.    

5. Cash Position 

Umumnya, pihak manajemen cenderung menahan kas untuk melunasi 

kewajiban dan melakukan investasi. Apabila kondisinya seperti ini, jumlah dividen yang 

akan dibayarkan menjadi relatif kecil. Sementara itu, di pihak pemegang saham tentu 

saja menginginkan jumlah dividen kas yang tinggi sebagai hasil dari modal yang mereka 

investasikan.  

   Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor penting 

yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya 

dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Semakin tinggi posisi kas 

menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk memenuhi (membayar) kewajiban 

pendeknya (Sunarto dan Kartika, 2003). Oleh karena dividen merupakan cash outflow, 

artinya dividen merupakan kas keluar dimana dividen dapat dibagikan kepada pemegang 

saham apabila perusahaan memiliki kepemilikan kas yang baik dan besar sehingga, 
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semakin kuatnya posisi kas atau likuiditas perusahaan berarti makin besar 

kemampuannya membayar dividen (Riyanto, 2001). 

Cash position merupakan rasio kas akhir tahun dengan earnings after tax. 

Bagi perusahaan yang memiliki cash position yang semakin kuat akan semakin besar 

kemampuannya untuk membayar dividen. Faktor ini merupakan faktor internal yang 

dapat dikendalikan oleh manajemen sehingga pengaruhnya dapat dirasakan secara 

langsung bagi kebijakan dividen (Sudarsi, 2002). 

D. Hubungan Antar Variabel Dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Dividen  

   Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi pada akhir tahun yang diukur dalam prosentase (Dewi, 2008). Kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan lebih dari investor individu, khususnya pemegang 

saham institusional dengan kapasitas besar atau diatas 5%. Menurut agency teory, 

tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan 

yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistic manager. Perilaku 

oportunistik adalah perilaku yang sering dilakukan oleh manajer untuk memanfaatkan 

segala kesempatan untuk mencapai tujuan pribadi. Pengawasan terhadap manajer dapat 

menurunkan konflik keagenan yang dapat terjadi. 

 Pengawasan intensif yang dilakukan investor institusional menyebabkan 

manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan investor. Sehingga dengan adanya 
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pengawasan dimungkinkan kepada manajer untuk tidak menggunakan dana perusahaan 

pada hal-hal yang memang tidak perlu yang dapat merugikan para investor sehingga 

dana internal perusahaan menjadi lebih optimal. Karena pada dasarnya, salah satu alasan 

pihak investor institusional menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan adalah 

karena pihak institusi mempunyai keinginan untuk mendapatkan profit dari perusahaan 

dalam bentuk dividen. Dan dividen dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan oleh 

pihak investor institutional. Pembagian dividen dapat mencerminkan kinerja perusahaan. 

Jika dividen yang dibagi tinggi maka perusahaan tersebut mampu menjalankan 

perusahaan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mencapai profit yang 

tinggi. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan saham perusahaan oleh investor 

institusional maka kebijakan dividen semakin tinggi.  

  Arifin (2012) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Ketika institusional 

ownership pada perusahaan meningkat maka dividen pada perusahaan tersebut juga akan 

meningkat dan hasil signifikan pada institusional ownership menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh yang besar antara insitusional ownership dengan kebijakan dividen. 

Thanatawee, Yordying (2013) juga menyebutkan bahwa kepemiilikan 

institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR). 

Artinya jika kepemilikan institusional mengalami peningkatan, maka dividend payout 

ratio (DPR) akan mengalami peningkatan. Kepemilikan institusional adalah 
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kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar. Semakin tinggi tingkat kepemilikan 

institusional akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

institusional sehingga dapat mengurangi masalah keagenan. Dengan adanya 

pengurangan terhadap masalah keagenan maka perusahaan akan bisa membagikan 

dividen yang lebih besar. 

Selain itu, Pujiati (2015) juga menjelaskan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin tingginya 

tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusi menyebabkan tingkat pengawasan 

terhadap manajer akan semakin meningkat, karena dengan adanya kepemilikan tersebut 

diharapkan manajer tidak akan menggunaan dana perusahaan untuk tindakan ataupun 

keperluan yang tidak penting. Maka perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan 

saham oleh pihak institusional yang besar juga akan membayar dividen dalam jumlah 

yang besar, sedangkan pada persentase kepemilikan saham oleh institusional yang kecil 

akan cenderung membayar dividen yang rendah.  

Penelitian Arifin (2012) didukung oleh penelitian Thanatawee, Yordying 

(2013) dan Pujiati (2015) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen karena semakin tinggi 

kepemilikan institusional maka semakin besar perusahaan akan memberikan dividennya.  

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  
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H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

kebijakan dividen. 

2. Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Kebijakan Dividen. 

  Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk 

melakukan pembiayaan melalui hutang. Pada umumnya semakin besar suatu 

perusahaan, semakin besar pula penggunaan hutang untuk membiayai kekurangan 

pendanaan dalam kegiatan operasionalnya. Semakin besar hutang maka semakin besar 

pula beban tetap berupa bunga dan cicilan hutang yang ditanggung suatu perusahaan. 

Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan dividen yang 

mana sebagian besar keuntungan akan dialokasikan sebagai cadangan pelunasan hutang, 

sebaliknya apabila pada tingkat hutang yang rendah perusahaan akan membagikan 

dividen yang tinggi sehingga sebagian besar laba digunakan untuk mensejahterakan 

pemegang saham.  

  Jensen et., al. (1992) dalam Ismiyanti dan Hanafi (2003) menyatakan bahwa 

kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Karena penggunaan 

hutang yang terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan dividen yang mana sebagian 

besar keuntungan akan dialokasikan sebagai cadangan pelunasan hutang. Sebaliknya, 

pada tingkat hutang yang rendah perusahaan membagikan dividen yang tinggi sehingga 

sebagian besar laba digunakan untuk kesejahteraan pemegang saham. 
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   Penelitian Jensen et., al. (1992) didukung oleh Megginson (1997) serta Chen 

dan Stainer (1999) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang mempengaruhi kebijakan 

dividen secara negatif. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan berusaha 

mengurangi Agency Cost Of Debt dengan mengurangi hutangnya. Pengurangan hutang 

dapat dilakukan dengan membiayai investasinya dengan sumber dana internal sehingga 

pemegang saham akan merelakan dividennya untuk membiayai investasinya.  

   Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ismiyanti dan Hanafi (2003), 

peningkatan penggunaan hutang akan menurunkan tingkat konflik antar manager dan 

pemilik sehingga pemilik tidak terlalu menuntut pembayaran dividen yang tinggi. Selain 

itu kebijakan hutang memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, karena 

tingkat penggunaan hutang yang relatif besar maka perusahaan akan membayar dividen 

yang tidak terlalu tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperhatikan kepentingan 

kreditur dan pemegang saham (Nuringsih, 2005).  

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  

H2 : Kebijakan hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

3. Pengaruh profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen. 

  Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai 

penilaian secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat atas aktivitas 

investasi yang dilakukan (Arilaha, 2009) dalam Islamiyah, 2012). Sehingga perusahaan 
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yang mempunyai profitabilitas tinggi akan menarik minat para investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut dengan harapan akan mendapatkan keuntungan 

yang tinggi pula. Karena pembagian keuntungan kepada para pemegang saham sebagai 

dividen diambil dari tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan.  

  Perusahaan penghasil profit mampu membayar dividen sekaligus menyimpan 

dana internal berupa laba ditahan untuk membiayai investasinya dengan syarat profit 

yang dihasilkannya cenderung stabil (Atmaja, 2008). Selain itu menurut penelitian 

Jensen et., al. (1992) serta Chen dan Stainer (1999) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen karena semakin tinggi laba 

makan akan semakin tinggi pula cash flow dalam perusahaan maka diharapkan 

perusahaan akan membayar dividen yang tinggi.  

  Pernyataan penelitian Jensen et., al. (1992) didukung oleh Sudarsi (2002) 

yang menyebutkan bahwa semakin besar keuntungan perusahaan makan semakin besar 

membayar dividennya. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka 

akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membagikan keuntungan 

kepada para pemegang saham dengan memberikan pembayaran dividen. Oleh karena itu 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Inanga (2011) yang menyatakan bahwa 

profitability berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio untuk mengurangi 

agency cost pada free cash flow.  
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Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

4. Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen. 

   Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya perusahaan di tingkat 

industri (Hardinugroho dan Chabachib, 2012 dalam Istiana, 2015). Besar kecilnya 

perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan investor dalam 

melakukan investasi. 

   Menurut Lloyd et., al. (1985) dalam Georgiana (2012) menyatakan bahwa 

perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keuangan yang baik dan matang (financial 

maturity) akan memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal, sehingga dapat 

mengurangi ketergantungan mereka pada dana internal, dengan demikian mereka dapat 

menawarkan dividen yang lebih tinggi. Sehingga dapat disimpulkan perusahaan besar 

yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal. Karena 

kemudahan akses ke pasar modal, maka investor akan lebih mudah mengakses 

perusahaan dan mudah percaya untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. 

Sehingga perusahaan besar akan lebih mudah untuk mendapatkan sumber modal. 

Perusahaan besar dengan akses pasar yang lebih baik diharapkan dapat membayar 

dividen yang tinggi kepada pemegang sahamnya. 

   Proses pengawasan pada perusahaan harus tetap dilakukan untuk mengawasi 

serta mengontrol perusahaan agar pihak manajemen bekerja sesuai dengan keinginan 
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para pemegang saham karena seringkali terjadi konflik keagenan diantara dua pihak ini 

yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Dengan adanya konflik keagenan dapat 

berpengaruh pada agency cost perusahaan. Menurut Lloyd et., al. (1985) dalam Utami 

dan Inanga (2011) menganggap bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel penjelas 

yang penting, perusahaan besar lebih menyukai untuk meningkatkan pembayaran 

dividen untuk mengurangi agency cost. Karena perusahaan besar dengan kepemilikan 

yang tersebar luas akan memiliki kontrol yang tinggi, hal tersebut dapat meningkatkan 

agency cost. Sehingga antara ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memiliki 

hubungan positif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Taleb (2012) 

menyatakan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dengan pembayaran dividen 

menunjukkan hasil yang positif. 

 Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyono 

(2009) dan Lopolusi (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Artinya semakin besar suatu 

perusahaan maka dividen yang dibagikan akan semakin kecil, dan sebaliknya semakin 

kecil ukuran suatu perusahaan maka semakin besar dividen yang akan dibagikan kepada 

investor. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar lebih cenderung menahan 

labanya dan dipergunakan untuk mendanai biaya operasionalnya maupun 

menginvestasikan kembali net income yang dimilikinya untuk mengembangkan 

perusahaan daripada membagikannya dalam bentuk dividen. Hal ini dikarenakan 
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perusahaan besar lebih menyukai dana internal dan menahan labanya untuk mendanai 

biaya operasional perusahaan. Sehingga dalam hal ini, besar dan mapannya suatu 

perusahaan belum tentu akan membagikan dividennya yang besar sebaliknya justru 

ukuran perusahaan yang kecil justru akan membagikan dividennya yang lebih besar 

karena perusahaan cenderung memilih dana eksternal atau berhutang sehingga bisa 

membagikan dividen yang besar demi mensejahterakan pada pemegang sahamnya. 

  Penelitian Vogt (1994) juga didukung oleh Churtchley dan Hansen (1989) 

serta Chang dan Ree (1990) yang menyebutkan bahwa perusahaan yang besar cenderung 

membagikan dividen lebih besar juga daripada perusahaan kecil, karena perusahaan 

yang memiliki asset besar lebih mudah memasuki pasar modal. Sedangkan perusahaan 

yang memiliki asset sedikit akan cenderung membagikan dividen yang rendah karena 

laba dialokasikan pada laba ditahan untuk menambah asset perusahaan.  

  Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Hatta (2002) dan Nuringsih (2005) 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki asset besar cenderung membayar 

dividen yang besar kepada pemegang saham untuk menjaga reputasi dikalangan 

investor.  

  Penelitian yang dilakukan Dewi (2008) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen 

yang berarti bahwa perusahaan yang besar akan cenderung membagikan dividen yang 

tinggi untuk menjaga reputasi di kalangan investor, sedangkan ukuran perusahaan yang 
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kecil akan mengalokasikan laba ke laba yang ditahan untuk menambah asset perusahaan 

sehingga perusahaan cenderung membagikan dividen yang rendah. 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

5. Cash Position terhadap Kebijakan Dividen. 

  Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor penting 

yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya 

dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena dividen 

merupakan cash outflow, maka makin kuatnya posisi kas atau likuiditas perusahaan 

berarti makin besar kemampuannya membayar dividen (Riyanto, 2001). 

  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Sudarsi (2004) 

yang menyatakan dividen merupakan cash out flow tentu saja memerlukan posisi kas 

yang kuat sehingga mampu membayar dividen. Hal ini tentu dapat dimengerti sebab 

pembayaran dividen tunai merupakan arus kas keluar yang tentu saja memerlukan 

tersedianya kepemilikan kas yang cukup atau posisi likuiditas harus terjaga sehingga 

walaupun perusahaan memperoleh laba yang tinggi dan beban hutang beserta bunga 

yang rendah namun jika tidak didukung oleh posisi kas yang kuat maka kemampuan 

pembayaran dividennya rendah. Oleh sebab itu, pihak manajemen dituntut untuk tetap 
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mengelola kasnya atau aktiva-aktiva yang setara dengan kas secara benar sehingga 

likuiditas perusahaan tidak terganggu.  

  Dalam hal ini, apabila posisi kas perusahaan kuat, maka perusahaan bisa 

dengan mudah mengatur keuangannya untuk keperluan membayar dividen untuk 

pemegang saham, dan juga masih mempunyai kas yang nantinya digunakan untuk 

keperluan perusahaan yang lain, misalnya untuk investasi membesarkan perusahaan 

ketika melihat peluang yang ada.  

  Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitan terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Sutrisno (2001) menyatakan bahwa posisi kas berpengaruh positif 

signifikan terhadap dividen. Karena semakin tinggi posisi kas suatu perusahaan maka 

akan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen.  

  Selain itu, hasil penelitian dari Prihantoro (2003) menyatakan posisi kas 

berpengaruh positif terhadap DPR. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Lisa Marlina 

dan Danica (2009) bahwa posisi kas berpengaruh positif terhadap DPR. Begitu juga 

dengan penelitian Hartadi (2006) yang menyatakan bahwa cash position berpengaruh 

positif  terhadap DPR. 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :  

H5 : Cash position berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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E. MODEL PENELITIAN 
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