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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

A. Landasan Teori 

1. Kebijakan Deviden 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. 

Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan 

mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber 

dana intern atau internal financing (Sartono, 2008). Sedangkan menurut Sutrisno 

(2003) kebijakan dividen merupakan kebijakan yang berhubungan dengan 

pembayaran dividen oleh pihak perusahaan, berupa penentuan besarnya dividen 

yang akan dibagikan dan besarnya saldo laba yang ditahan untuk kepentingan 

perusahaan. 

Kebijakan dividen memiliki teori-teori mengenai preferensi investor 

terhadap kebijakan dividen, yaitu: 

1. Bird in the hand theory 

Menurut Gordon dan Litner (1956) dalam Nuringsih (2005) 

investor lebih menyukai dividen tunai yang lebih pasti 

dibandingkan capital gains yang diharapkan dari laba ditahan 

karena akan mengandung risiko. Oleh karena itu, perusahaan akan 
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membayar dividen yang sebesar–besarnya dengan anggapan 

bahwa dividen dapat mempengaruhi harga saham. 

2. Tax preference theory 

Merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa jika capital gain 

dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah daripada pajak atas 

dividen, maka saham yang memiliki pertumbuhan tinggi menjadi 

lebih menarik. Oleh karena itu, Investor lebih menyukai 

perusahaan menahan sebagian labanya.  

Besar kecilnya perusahaan membayar dividen kepada para pemegang 

saham tergantung kebijakan yang ditempuh perusahaan tersebut. Menurut Awat 

(1999) dalam Nuringsih (2005) terdapat empat bentuk kebijakan dividen, yaitu: 

1. Kebijakan yang stabil (stable dividend per share policy), yakni jumlah 

pembayaran dividen yang sama besar dari tahun ke tahun. Salah satu 

alasan mengapa sebuah perusahaan mengambil kebijakan ini adalah 

untuk menjaga kesan para investor terhadap perusahaan tersebut. 

Apabila sebuah perusahaan menerapkan kebijakan yang stabil berarti 

pendapatan bersih perusahaan tersebut juga stabil dari tahun ke tahun. 

2. Kebijakan dividend payout ratio yang tetap (constant dividend payout 

ratio policy), yakni sebuah kebijakan dimana jumlah dividen akan 

berubah sesuai dengan jumlah laba bersih, tetapi rasio antara dividen 

dan laba ditahan tetap sama. 

3. Kebijakan kompromi (compromise policy), yakni suatu kebijakan 

dividen yang terletak antara kebijakan dividen per saham yang stabil 
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dan kebijakan dividen output ratio yang konstan ditambah dengan 

persentasi tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba 

bersih yang tinggi. 

4. Kebijakan dividen residual (residual dividend policy) adalah sebuah 

kebijakan yang dikeluarkan perusahaan apabila sedang menghadapi 

sebuah kesempatan investasi yang tidak stabil sehingga manajemen 

menghendaki agar dividen hanya dibayarkan ketika laba bersih tinggi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan membayar dividen 

kepada pemegang saham menurut Martono dan Agus (2008) adalah : 

1. Kebutuhan dana bagi perusahaan 

Semakin besar kebutuhan dana perusahaan berarti semakin kecil 

kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilan perusahaan akan 

digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya (semua 

proyek investasi yang menguntungkan) setelah itu sisanya untuk 

pembayaran dividen. 

2. Likuiditas perusahaan 

Dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas 

yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Apabila manajemen 

ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi adanya 

ketidakpastian dan agar mempunyai fleksibilitas keuangan, 

kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah 

yang besar. 
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3. Kemampuan untuk meminjam 

Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk 

mendapatkan pinjaman, hal ini merupakan fleksibilitas keuangan yang 

tinggi sehingga kemampuan membayar dividen juga tinggi. Jika 

perusahaan memerlukan pendanaan melalui hutang, manajemen tidak 

perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas 

perusahaan. 

4. Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang 

Ketentuan perlindungan dalam suatu perjanjian hutang sering 

mencantumkan pembatasan terhadap pembayaran dividen. Pembatasan 

ini digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan perusahaan 

tersebut membayar hutangnya. Biasanya pembatasan ini dinyatakan 

dalam persentase maksimum dari laba komulatif. 

5. Pengendalian perusahaan 

Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, maka 

perusahaan mungkin menaikkan modal di waktu yang akan datang 

melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi 

yang menguntungkan. Dengan bertambahnya jumlah saham yang 

beredar, ada kemungkinan kelompok pemegang saham tertentu tidak 

lagi dapat mengendalikan perusahaan karena jumlah saham yang 

mereka kuasai menjadi berkurang dari seluruh saham yang beredar. 

Oleh karena itu dianggap berbahaya bila perusahaan terlalu besar 
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membayar dividennya, sehingga pengendalian perusahaan menjadi 

berpindah tangan. 

Menurut Kieso et al. (2007) dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat 

mempunyai beberapa bentuk sebagai berikut : 

1. Dividen Tunai 

Dividen yang paling umum dibagikan adalah dalam bentuk kas. Faktor 

penting yang harus diperhatikan dalam dividen tunai adalah apakah 

jumlah uang kas yang ada mencukupi untuk pembagian dividen dan 

tingkat pertumbuhan perusahaan. Hal ini karena jika perusahaan sedang 

mengalami pertumbuhan maka akan membayar dividen kecil. 

2. Dividen Properti 

Hutang dividen dalam bentuk aset perusahaan selain kas disebut 

dividen properti. Dividen properti dapat berupa barang dagang, real 

estat, investasi, atau dalam bentuk lainnya yang dirancang oleh dewan 

direksi. 

3. Dividen Likuidasi 

Dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan disebut dividen 

likuidasi, yang menyiratkan bahwa dividen ini merupakan 

pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan laba. 

4. Dividen Aset 

Dividen dapat juga dibagikan dalam bentuk aset selain kas. Aset yang 

dibagikan bisa berbentuk surat-surat berharga, sediaan barang atau asset 

lainnya yang dimiliki oleh perusahaan.  



13 
 

2. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan (agency 

theory) yang menjelaskan hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara 

pemegang saham (prinsipal) yang mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan 

perusahaan kepada manajemen (agen). Asumsi yang digunakan dalam agency 

theory adalah bahwa masing-masing individu (prinsipal dan agen) termotivasi 

untuk memperoleh kepuasan dirinya sendiri, sehingga dapat menyebabkan konflik 

antara prinsipal dan agen. Agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi, sedangkan pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak 

untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang maksimal atau 

peningkatan nilai investasi dalam perusahaan. Perbedaan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham sangat mungkin terjadi karena agen tidak perlu 

menanggung risiko sebagai akibat adanya kesalahan dalam pengambilan 

keputusan bisnis. Begitupula jika manajer tidak dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, maka risiko sepenuhnya ditanggung oleh pemilik perusahaan. Dengan 

demikian, pihak manajemen cenderung membuat keputusan yang tidak optimal. 

Konflik kepentingan semakin meningkat karena prinsipal tidak dapat mengawasi 

aktivitas agen sehari-hari untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan 

keinginan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal tidak memiliki informasi yang 

cukup tentang kinerja agen, sedangkan agen mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan karena manajer 

yang melakukan aktivitas transaksi perusahaan. Hal inilah yang mengakibatkan 

adanya asimetri informasi. Adanya asimetri tersebut mendorong agen untuk 
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menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama informasi 

berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Sartono (2008) mengungkapkan 

bahwa masalah keagenan muncul ketika perusahaan menghasilkan arus kas bebas 

yang tinggi, dimana manajer mengambil keputusan untuk menginvestasikan 

kembali keuntungannya agar perusahaan mengalami pertumbuhan yang tinggi, 

sedangkan pemegang saham menginginkan keuntungan dibagi dalam bentuk 

dividen. Konflik antara manajer dan pemegang saham dapat dikurangi dengan 

suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan 

terkait, namun munculnya mekanisme tersebut akan menimbulkan biaya yang 

disebut agency cost (Jensen dan Meckling,1976). 

 

3. Pecking order theory 

Pecking order theory menggambarkan sebuah tingkatan dalam 

pencarian dana perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih 

menggunakan internal equity dalam membiayai investasi dan 

mengimplementasikannya sebagai peluang pertumbuhan. Theory pecking order 

menyatakan bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal dibandingkan 

pendanaan eksternal, utang yang aman dibandingkan utang yang berisiko serta 

yang terakhir adalah saham biasa (Myers & majluf, 1984 dalam Sugiarto 2009). 

Teori pecking order yang dibangun berdasarkan beberapa asumsi menekankan 

pada pentingnya financial slack yang cukup di perusahaan guna mendanai proyek-

proyek bagus dengan dana internal. Internal equity diperoleh dari laba ditahan dan 
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depresiasi atau amortisasi. Utang diperoleh dari pinjaman kreditur, sedang 

eksternal equity di peroleh karena perusahaan menerbitkan saham baru. 

Pecking order theory dikembangkan oleh Stewart Myres dan rekan 

penulisnya. Toeri ini menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan 

internal (retained earnings dan depresiasi) dibandingkan pendanaan eksternal 

seperti utang atau penerbitan saham. Namun, jika perusahaan harus memperoleh 

pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih sekuritas yang paling aman lebih 

dulu. 

Manajamen perusahaan diasumsikan sudah memutuskan berapa banyak 

laba perusahaan yang diinvestasikan kembali dan memilih bauran utang-modalnya 

untuk mendanai investasi ini, keputusan untuk membayar dividen yang lebih 

besar berarti secara simultan memutuskan untuk menahan sedikit laba dan akan 

menghasilkan ketergantungan yang lebih besar pada pendanaan eksternal. 

Sebaliknya dengan investasi dan keputusan pendanaan perusahaan pembayaran 

dividen yang kecil akan berarti penahana laba yang tinggi dengan lebih sedikit 

kebutuhan dana modal yang dihasilkan dari luar. Keputusan dividen perusahaan 

memiliki dampak yang langsung pada pendanaan perusahaan. Jika pembayaran 

dividen meningkat dan pendanaan untuk mendanai investasi secara internal 

berkurang, maka akan berakibat modal tambahan akan dibutuhkan sehingga 

perusahaan harus menerbitkan saham biasa atau mengubah komposisi utangnya. 

The pecking order theory menekankan permasalahan informasi 

asimetri. Perusahaan yang memiliki finacial slack yang cukup tidak perlu 

menerbitkan risky debt atau saham untuk mendanai proyek-proyek barunya 
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sehingga masalah informasi tidak akan muncul. Perusahaan akan dapat menerima 

seluruh proyek bagus tanpa harus merugikan pemegang saham lama. Teori ini 

merupakan penjelas perilaku perusahaan yang menahan sebagian laba dan 

membuat cadangan kas dalam jumlah yang cukup besar. 

 

4.  Signalling Theory 

signalling theory  pada dasarnya membahas adanya ketidaksamaan 

informasi antara pihak internal dan eksternal badan usaha. Pihak internal badan 

usaha tentu mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai kondisi 

sebenarnya yang ada dalam badan usaha dibandingkan pihak eksternal. Kondisi 

inilah yang dinamakan  asymetric information. Informasi yang tidak sama antara 

pihak eksternal dan internal tersebut dapat dikurangi melalui sinyal atau tanda 

yang diberikan oleh pihak internal. Signalling theory dividen mengasumsikan 

bahwa pembayaran dividen dibutuhkan untuk menginformasikan kondisi positif 

yang ada dalam badan usaha (Megginson, 1997, p.20). 

Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik 

dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar 

diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk 

(Hartono,2005). 

Agar sinyal tersebut baik maka harus dapat ditangkap pasar dan 

dipresepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memliki 

kualitas yang buruk (Mengginson dalam Hartono,2005). 
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Dengan demikian, semakin panjang jangka waktu audit laporan 

keuangan menyebabkan pergerakan harga saham tidak stabil, sehingga investor 

mengartikannya sebagai audit delay karena perusahaan tidak segera 

mempublikasikan laporan keuangan, yang kemudian berdampak pada penurunan 

harga saham perusahaannya 

Teori Signal menurut para ahli:  

Menurut Jama’an (2008) Signaling Theory mengemukakan tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna 

laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat 

berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut 

lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian 

sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer 

memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan 

kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas 

karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan 

laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan 

aktiva yang tidak overstate. 

Menurut Maria Immaculatta (2006) kualitas keputusan investor 

dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan 

keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri 

informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan 

prospek perusahaan di masa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. 
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Informasi yang berupa pemberian peringkat obligasi perusahaan yang 

dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan 

tertentu dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang 

dimiliki. 

Signal adalah proses yang memakan biaya berupa deadweight costing, 

bertujuan untuk menyakinkan investor tentang nilai peruahaan. Signal yang baik 

adalah yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain yang memeiliki nilai lebih 

redah, karena faktor biaya. 

 

5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial (managerial ownership) adalah tingkat 

kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan, misalnya direktur dan komisaris (Wahidahwati, 2002). Kepemilikan 

manajerial ini diukur dengan proporsi saham yang dimiliki manajer perusahaan 

pada akhir tahun dan dinyatakan dalam presentase. Semakin besar proporsi 

kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih 

giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri 

(Mahadwartha dan Hartono, 2002). Argumentasi di atas menjustifikasi perlunya 

managerial ownership. Program managerial ownership termasuk ke dalam 

program kebijakan remunerasi untuk mengurangi masalah keagenan antara 

manajemen dan pemegang saham. Smith dan Watts (1992) menjelaskan 

bagaimana paket kompensasi fixed (gaji) dan contingent (bonus) terbukti dapat 

digunakan sebagai insentif untuk menyamakan kepentingan manajemen dan 
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pemegang saham. Kepemilikan manajerial dalam kaitannya dengan kebijakan 

utang dan dividen mempunyai peranan penting yaitu mengendalikan kebijakan 

keuangan perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham atau sering 

disebut bonding mechanism. Bonding mechanism berusaha menyamakan 

kepentingan dari pemegang saham dengan kepentingan dari manajemen melalui 

program-program yang mengikat kekayaan pribadi manajemen ke dalam 

kekayaan perusahaan. Kebijakan utang dan dividen akan mengurangi konflik 

antara pemegang saham dan agen (Jensen dan Meckling, 1976; Rozeff, 1982; dan 

Easterbrook, 1984). 

6. Kepemilikan Institusional 

Tarjo (2008) menerangkan kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi 

lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal sehingga keberadaanya memiliki arti penting bagi pemonitoran 

manajemen. Dengan adanya monitoring tersebut maka pemegang saham akan 

semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang 

berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar 

dalam pasar modal (Permanasari, 2010). 

Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional disebutkan 

oleh Permanasari (2010) sebagai berikut : 

1. Profesionalisme dalam analisis informasi yang berdampak pada 

keterandalan informasi, 
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2. Motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas 

perusahaan. 

 

7. Kebijakan Hutang  

Kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk 

melakukan pembiayaan melalui utang. Kebijakan utang sering diukur dengan debt 

ratio. Debt ratio adalah total utang (baik utang jangka pendek maupun jangka 

panjang) dibagi dengan total aktiva (baik aktiva lancar maupun aktiva tetap) 

(Kieso et al. 2006). Rasio ini menunjukkan besarnya utang yang digunakan untuk 

perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar 

rasio menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap 

pihak eksternal (kreditor) dan semakin besar biaya utang (biaya bunga) yang 

harus dibayar perusahaan. Hal ini akan berdampak pada profitabilitas perusahaan 

karena sebagian pendapatan digunakan untuk membayar utang. Menurut Jensen 

dan Meckling (1976), penggunaan debt akan mengurangi konflik antara 

shareholders dan agen. Crutchley dan Hansen (1989) melihat dari perspektif 

keagenan, dimana pengukuran debt ini memasukkan unsur kekayaan yang 

dimiliki non-agen atau shareholders yang bukan agen, sehingga kebijakan utang 

dapat dilihat dari sisi pemegang saham (Tjandra, 2005). Semakin banyak 

pemegang saham dengan proporsi kepemilikan yang semakin kecil (tidak ada 

suara mayoritas) maka kemampuan monitoring pemegang saham tidak efektif. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya pihak ketiga yang membantu pemegang saham 

dalam monitoring dan bonding manajemen yaitu debtholders (kreditor) untuk 
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mengurangi agency cost of equity. Ditinjau dari free cash flow hypotesis, bila 

perusahaan mempunyai cukup banyak cash flow dalam perusahaan maka dengan 

pengawasan yang tidak efektif dari pemegang saham akan meciptakan perquisites 

atau tindakan manajemen untuk menggunakan cash flow tersebut demi 

kepentingan sendiri. Adanya pihak ketiga (debtholders) diharapkan membantu 

mengurangi tindakan perquisites ini. Kebijakan utang lebih efektif dalam 

mengurangi agency cost of equity karena adanya legal liability dari manajemen 

untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor yang terkait dengan biaya 

kebangkrutan. Dividen di satu sisi tidak mempunyai legal liability kepada 

pemegang saham kalau perusahaan tidak mampu membayarkan dividen. 

 

8. Profitabilitas  

Pihak manajemen akan membayarkan dividen untuk memberi sinyal 

mengenai keberhasilan perusahaan dengan membukukan profit (Suharli, 2007). 

Sinyal tersebut menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen merupakan fungsi dari keuntungan. Dengan demikian profitabilitas 

mutlak diperlukan untuk perusahaan apabila hendak membayarkan dividen. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari 

modal yang diinvestasikan.  
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9. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan besar dapat mengakses pasar modal. Karena kemudahan 

tersebut maka berarti bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan 

untuk mendapatkan dana. Menurut Haruman (2008), Ukuran perusahaan (SIZE) 

berhubungan dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana dan 

memperoleh laba dengan melihat pertumbuhan penjualan perusahaan. Hasil 

penelitian yang dilakukannya yaitu ukuran perusahaan yang diukur natural 

logaritma of sales berpengaruh terhadap dividen dengan arah positif. Perusahaan 

yang memiliki ukuran besar akan lebih mudah memasuki pasar modal sehingga 

dengan kesempatan ini perusahaan membayar dividen besar kepada pemegang 

saham. Hasil studi Nuringsih (2005) membuktikan pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan dividen, tetapi tidak signifikan. Perusahaan yang 

memiliki aset besar cenderung membayar divden besar untuk menjaga reputasi di 

kalangan investor aktual maupun potensial. Tindakan ini dilakukan untuk 

memudahkan perusahaan memasuki pasar modal apabila berencana melakukan 

emisi saham baru. Selain menggunakan natural logaritma of sales, proksi ukuran 

perusahaan dapat menggunakan natural log total asset (Nuringsih, 2005. 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan natural log total asset sebagai 

proksi ukuran perusahaan, karena menurut penulis ukuran perusahaan 

berhubungan dengan fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana dan 

memperoleh laba dengan melihat pertumbuhan aset perusahaan. 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Permasalahan mengenai kebijakan deviden telah banyak banyak diteliti. 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden sudah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti. Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

1. Dewi (2008) dalam Puspitasari (2014) melakukan penelitan mengenai 

kebijakan dividen yang dipengaruhi oleh kebijakan utang dan 

profitabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa debt to equity 

ratio dan return on asset berpengaruh negatif terhadap dividend payout 

ratio.  

2. Binastuti dan Wibowo (2011), Deitiana (2009) dan Marlina dan Danica 

(2009) dalam Puspitasari (2014). Hasil dari penelitian Binastuti dan 

Wibowo (2011) dan Deitiana (2009) menunjukkan hasil yang sama, yaitu 

debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio, 

sedangkan penelitian Marlina dan Danica (2009) menunjukkan hasil yang 

berbeda, yaitu return on asset berpengaruh positif terhadap dividend 

payout ratio. 

3. Jannati (2011) dalam Puspitasari (2014), dalam penelitiannya menguji 

pengaruh return on asset, debt to equity ratio dan growth terhadap 

kebijakan dividen. Penelitian tersebut menggunakan path analysis dengan 

sampel perusahaan manufaktur Consumer Goods Industry yang go public 

di BEI. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif return on asset terhadap dividen payout ratio dan terdapat pengaruh 

negatif debt to equity ratio terhadap dividen payout ratio. 
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4. Handayani dan Hadinugroho (2009) dengan sampel 43 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2001-2005. Hasil penelitiannya 

adalah Kebijakan hutang, ROA, dan ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen.  

5. Chasanah (2008)  dalam Puspitasari (2014) melakukan penelitian pada 40 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2006 yang 

menyatakan bahwa debt to total asset, cash ratio, dan ukuran perusahaan 

(size) tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Sedangkan ROA 

dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 

6. Arilaha (2009) dalam Puspitasari (2014) melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2007. Hasil 

penelitiannya adalah Profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Sedangkan likuiditas dan leverage tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

 

C. Kerangka Pemikiran Penelitian dan Penurunan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian yang relevan, maka 

kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Deviden 

Teori keagenan yang dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

dalam Nanda (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi 

pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. 

Manajer memiliki kecenderungan untuk berperilaku konsumtif dan oportunistik 
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kerena mereka menerima keuntungan secara penuh dan sedikit menanggung biaya 

dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang 

dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga 

dapat mengurangi konflik keagenan. 

Manager mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan 

saham dengan tujuan mensetarakan dengan pemegang saham. Melalui kebijakan 

ini manager diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta mengarahkan 

dividen pada tingkat yang rendah. Dengan penetapan dividen rendah perusahaan 

memiliki laba ditahan yang tinggi sehingga memiliki sumber dana internal relatif 

tinggi untuk membiayai investasi dimasa mendatang (Nuringsih, 2005). Apabila 

sebagian pemegang saham menyukai dividen tinggi maka menimbulkan 

perbedaan kepentingan sehingga diperlukan peningkatan dividen. Sebaliknya, 

dalam kontek kepemilikan saham oleh managerial tinggi akan terjadi kesamaan 

preferensi antara pemegang saham dan manager maka tidak diperlukan 

peningkatan deviden. 

Menurut Nuringsih (2005) menyatakan bahwa kepemilikan managerial 

memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Pada tingkat kepemilikan 

managerial yang tinggi, manager mengalokasikan laba pada laba ditahan daripada 

membayar dividen dengan alasan sumber dana internal lebih efosien 

dibandingkan sumber dana eksternal. Pada tingkat kepemilikan managerial yang 

rendah, manager melakukan pembagian dividen yang besar untuk memberikan 

sinyal yang bagus tentang kinerja peusahaan masa yang akan datang sehingga 

meningkatkan reputasi perusahaan dihadapan investor. 
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Untuk mengurangi agency cost maka perusahaan perlu meningkatkan 

kepemilikan managerial dalam perusahaan agar manager bertindak secara hati-

hati karena semakin mereka ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya 

(Ismiyanti dan Hanafi 2003). Semakin banyak saham yang dimiliki oleh manager 

maka semakin menurunkan biaya keagenan sehingga terjadi pengurangan dividen 

dan menggunakan dana untuk memperluas usaha (Putri dan Nasir 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan saham oleh managerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Dividen 

Sesuai dengan agency theory yang mendeskripsikan suatu hubungan 

atau kontrak antara principal (pemegang saham) dan agent (manajer), maka dapat 

kita lihat kekuatan pada kepemilikan institusional. Ketika suatu perusahaan 

dikuasai oleh institusional investor dalam jumlah atau tingkatan yang besar maka 

akan menimbulkan adanya kekuasaan yang besar pada institusional investor 

tersebut. 

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dalam prosentase (Listyana 2003). 

Tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya 

pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistic 

manager, yaitu manager melaporkan laba secara opportunistic untuk 

memaksimumkan kepentingan pribadinya (Scott 2000). 
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Penelitian Crutchley et al.(1999) dalam Listyani (2003) didukung oleh 

Putri dan Nasir (2006) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen karena semakin tinggi 

kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap 

perusahaan sehingga mengurangi biaya keagenan dan perusahaan akan cenderung 

memberikan dividen yang r  endah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H2: Kepemilikan saham oleh institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

3. Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Kebijakan Dividen 

Pecking order theory dikembangkan oleh Stewart Myres dan rekan 

penulisnya. Toeri ini menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan 

internal (retained earnings dan depresiasi) dibandingkan pendanaan eksternal 

seperti utang atau penerbitan saham. Namun, jika perusahaan harus memperoleh 

pendanaan eksternal, perusahaan akan memilih sekuritas yan paling aman lebih 

dulu. 

Apabila perusahaan mengalami keterbatasan laba ditahan, perusahaan 

cenderung memanfaatkan hutang namun ila penggunaan hutang terlalu besar 

dapat berdampak pada financial distress dan kebangkrutan (Nuringsih 2005). 

Berdasarkan dampak iniapabila perusahaan ingin menghindari hutang yang tinggi, 

maka laba perusahaan dialokasikan ke laba ditahan yang digunakan untuk operasi 

perusahaan dan investasi dimasa yang akan datang sehingga akan mengurangi 

penggunaan hutang. 
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Menurut Ismiyanti dan Hanafi (2003) menyebutkan bahwa kebijakan 

hutang memiliki pengaruh 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. 

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 

sebaai berikut: 

H3: Kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen  

Berdasarkan signalling theory  pada dasarnya membahas adanya 

ketidaksamaan informasi antara pihak internal dan eksternal badan usaha. Pihak 

internal badan usaha tentu mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai 

kondisi sebenarnya yang ada dalam badan usaha dibandingkan pihak eksternal. 

Kondisi inilah yang dinamakan  asymetric information. Informasi yang tidak sama 
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antara pihak eksternal dan internal tersebut dapat dikurangi melalui sinyal atau 

tanda yang diberikan oleh pihak internal. Signalling theory dividen 

mengasumsikan bahwa pembayaran dividen dibutuhkan untuk menginformasikan 

kondisi positif yang ada dalam badan usaha (Megginson, 1997, p.20). 

Menurut Marlina dan Danica (2009) menyebutkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian Marlina dan Danica 

(2009) yang menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen karena laba/keuntungan perusahaan semakin besar maka 

semakin besar tingkat dividen yang dibagikan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H4: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

Penelitian Vogt (1994) dalam Handayani dan Hadinugroho (2009) 

meyebutkan bahwa perusahaan besar cenderung membagikan dividen yang lebih 

besar daripada perusahaan kecil, karena perusahaan yang memiliki aset besar 

lebih mudah memasuki pasar modal. Sedangkan perusahaan yang memiliki aset 

sedikit akan cenderung membagikan dividen yang rendah karena laba 

dialokasikan pada laba ditahan untuk menambah aset perusahaan. 

Begitu juga penelitian yang dilakukan Hatta (2002) dan Nuringsih 

(2005) ayang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset besar cenderung 
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membayar dividen yang besar kepada pemegang saham untuk menjaga reputasi 

dikalangan investor. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

D. Model  Penelitian 

Berdasarkan pengaruh antara variabel independen dengan dependen 

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka pemikiran teoritis yang 

didapatkan adalah sebagai berikut: (lihat gambar 2.1) 
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