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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Dividen 

 Menurut Sari (2012) dividen merupakan pembagian keuntungan 

perusahaan kepada para pemegang saham yang sebanding dengan jumlah lembar 

saham yang dimilikinya. Pembagian dividen umumnya didasarkan pada 

akumulasi laba yaitu laba ditahan/pada pos modal lainnya seperti tambahan modal 

disetor. Sedangkan devidend payout (pembayaran dividen) merupakan salah satu 

cara untuk mengembalikan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. 

 Dividen merupakan bagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan, baik 

berasal dari laba periode saat ini ataupun laba periode sebelumnya yang dibagikan 

kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah lembar saham yang mereka 

miliki sebagai hasil dari investasi mereka di perusahaan tersebut dan biasanya 

dibagikan dalam bentuk uang atau saham (Ericson, 2014).  

 Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak 

dikurangi dengan laba ditahan. Dividen ini untuk dibagikan kepada para 

pemegang saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan. Rasio pembayaran 

dividen (dividend payout ratio) yaitu perbandingan antara Dividend Per Share 

(DPS) dengan Earning Per Share (EPS). Tujuan pembagian dividen adalah: a) 
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Untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Hal ini karena 

sebagian investor menanamkan dananya di pasar modal untuk memperoleh 

dividen dan tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham. 

Para investor percaya bahwa tingginya dividen yang dibayarkan berarti bahwa 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang bagus. b) Untuk menunjukkan 

likuiditas perusahaan. 

  Menurut Muhammadinah dan Jamil (2015), dividen merupakan bagian 

dari laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dalam bentuk tunai. Laba 

ditahan (retained earning) adalah bagian dari laba yang tersedia bagi para 

pemegang saham biasa yang ditahan oleh perusahaan untuk diinvestasikan 

kembali (reinvestment) dengan tujuan untuk mengejar pertumbuhan perusahaan. 

Pembagian dividen dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor dari pada 

dalam bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai membantu mengurangi 

ketidakpastian investor dalam menanamkan dananya kedalam perusahaan. Dalam 

keputusan pembagian deviden, perusahaan harus mempertimbangkan 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaannya. 

 Menurut Stice et.,al (2004:902) Dividen adalah pembagian kepada 

pemegang saham dari suatu perusahaan secara proporsional sesuai dengan jumlah 

saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik. Sementara menurut Skousen 

et.,al (2001:757) yang dikutip oleh Manurung dan Siregar (2008:3) Dividen 
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adalah pendistribusian laba secara proporsional kepada para pemegang saham 

sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. 

 Warsono (2003:271) menjelaskan, Dividen merupakan bagian dari laba 

yang tersedia bagi pemegang saham biasa (earning available for common 

stockholder) yang dibagikan kepada para pemegang saham. Hanafi (2004), 

mengemukakan bahwa dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh 

pemegang saham, disamping capital gain. Dividen ini untuk dibagikan kepada 

para pemegang saham sebagai dari keuntungan dari laba perusahaan. 

Dyckman,et.,al. (2001: 439) menjelaskan bahwa dividen merupakan distribusi 

laba kepada pemegang saham dalam bentuk aktiva atau saham perusahaan 

penerbit. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

dividen merupakan bagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan, baik berasal dari 

laba periode saat ini ataupun laba periode sebelumnya yang dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai hasil atas investasi. 

 Menurut Warsono (2003:275), indikator untuk mengukur kebijakan 

dividen yang secara luas digunakan ada dua macam, yaitu: 

1. Hasil Dividen (Dividend Yield).  

 Dividend Yield adalah suatu rasio yang menghubungkan dividen yang 

dibayar dengan harga saham biasa. Dividend Yield menyediakan suatu ukuran 

komponen pengembalian total yang dihasilkan dividen, dengan menambahkan 

apresiasi harga yang ada. Beberapa investor menggunakan dividend yield sebagai 
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suatu ukuran risiko dan sebagai suatu penyaring investasi, yaitu mereka akan 

berusaha menginvestasikan dananya dalam saham yang menghasilkan dividend 

yield yang tinggi. 

2. Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio/DPR) 

 DPR merupakan rasio hasil perbandingan antara dividen dengan laba 

yang tersedia bagi para pemegang saham biasa. DPR banyak digunakan dalam 

penilaian sebagai cara pengestimasian dividen untuk periode yang akan datang, 

sedangkan kebanyakan analis mengestimasikan pertumbuhan dengan 

menggunakan laba ditahan lebih baik daripada dividen. 

 Penelitian ini menggunakan Dividend Payout Ratio sebagai indikator 

kebijakan dividen  dikarenakan DPR merupakan kinerja keuangan yang lebih 

sering digunakan para investor untuk mengetahui hasil dari investasinya dan 

penggunaannya yang lebih sederhana dibandingkan  Dividend Yield.  

Dividend Payout ratio adalah persentase dari jumlah  pendapatan yang 

diperoleh yang didistribusikan kepada para pemegang saham dalam bentuk kas. 

Dividend Payout Ratio ini ditentukan oleh perusahaan untuk membayar 

kewajibannya kepada para pemegang saham setiap tahunnya. Ketentuan Dividend 

Payout Ratio berdasarkan pada besar kecilnya laba setelah pajak. Dividen sebagai 

pembayaran kepada pemilik perusahaan yang diambil dari keuntungan 

perusahaan dalam bentuk saham.  
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2. Teori Kebijakan Deviden 

Teori dividen berkembang terus dan mengalami kemajuan, sampai saat 

ini ada beberapa teori yang telah dikemukakan, dalam penelitian ini teori yang 

digunakan yaitu 

a. Teori Bird-in-the-hand. 

Gordon dan Lintner dalam Hanafi (2004) menyatakan bahwa, biaya 

modal sendiri (Ks) perusahaan akan naik jika Dividend Payout Ratio (DPR) 

rendah karena investor lebih suka menerima dividen dibanding capital gain. 

Karena dividend  yield lebih pasti. Gordon dan Litner dalam Hanafi (2004) juga  

beranggapan investor memandang bahwa satu burung di tangan lebih berharga 

daripada seribu burung di udara. Artinya, invetor menyukai dividen yang sudah 

ada di tangan dibandingkan capital gain yang belum tentu akan ada dimasa 

mendatang atau kedua-duanya tidak diperoleh.  

 Namun menurut  Modigliani dan Miller pendapat Gordon dan Lintner 

merupakan suatu kesalahan, karena akhirnya investor akan kembali 

menginvestasikan dividen yang diterima pada perusahaan yang sama atau 

perusahaan yang memiliki resiko yang hampir sama.  

 Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan pandangan investor 

tersebut dalam rangka membagikan dividen. Harapan pembagian dividen sangat 

dibutuhkannya agar harga saham mengalami kenaikan dan akhirnya memperoleh 

capital gain. 
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b. Signalling theory 

    Menurut Ross (1997) dalam Hanafi (2004) 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. Agar sinyal tersebut baik maka harus dapat 

ditangkap pasar dan dipresepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan 

yang memliki kualitas yang buruk. 

 Pada dasarnya, perusahaan cenderung meningkatkan dividen jika 

terdapat tingkat profitabilitas yang tinggi di masa depan dan menurunkan dividen 

jika manajemen yakin bahwa tidak terdapat cash flows yang dapat mendukung 

pembayaran dividen. Perubahan pembayaran dividen ini mengandung informasi 

yang memungkinkan investor merevisi prediksi mereka tentang prospek 

perusahaan dan akibatnya terjadi penyesuaian harga saham ketika perubahan 

dividen diumumkan. Di sekitar tanggal pengumuman dividen, peningkatan 

dividen secara umum menimbulkan abnormal returns yang positif bagi investor.  

 Hal ini disebabkan karena pada umumnya peningkatan dividen 

diinterpretasi sebagai sebuah kebijakan yang mengandung informasi baik dalam 

kaitannya dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Namun, peningkatan 

dividen dapat pula menjadi sinyal negatif bagi investor. Perusahaan yang 

meningkatkan pembayaran dividen dapat dianggap sebagai perusahaan yang 

sudah tidak berprospek di masa mendatang. Karena dividen pada dasarnya adalah 

sisa dana yang dibagikan karena kebutuhan reinvestasi sudah terpenuhi, maka 
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dividen yang tinggi dapat mengandung arti tidak adanya investasi yang prospektif 

di masa mendatang. 

 

3. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency Problem biasanya terjadi antara manajer dan pemegang saham 

atau antara debtholders dan stockholders. Agency problem potensial untuk terjadi 

dalam perusahaan dimana manajer memiliki kurang dari seratus persen saham 

perusahaan. Agency theory menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Hanafi 

(2004) adalah hubungan antara pemberi kerja (prinsipal) dan penerima tugas 

(agen) untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam manajemen keuangan, hubungan 

keagenan muncul antara pemegang saham dengan manajer, dan antara pemegang 

saham dengan kreditor. Karena tidak semua keuntungan akan dapat dinikmati 

oleh manajer, mereka tidak akan hanya berkonsentrasi pada maksimisasi 

kemakmuran pemegang saham. 

Menurut Hanafi (2004) free-cash flow dalam konteks ini didefinisikan 

sebagai aliran kas yang tersisa sebaiknya dibagikan kepemegang saham dan 

pemegang saham sendiri dibiarkan untuk menginvestasikan kelebihan kas 

tersebut. Tetapi ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya 

(termasuk free-cash flow) sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya 

tersebut.  Utang dianggap seebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan free-

cash flow tersebut.  
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Dengan demikian, menurut agency theory para manajer cenderung 

bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, bukan berdasarkan 

maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan (Jensen dan 

Meckling, 1976 dalam Hanafi, 2004).  

4. Dividend Irrelevance Theory  

  Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh baik terhadap nilai perusahaan (aset) maupun biaya 

modalnya. Penganjur utama Dividend Irrelevance Theory (Teori Ketidakrelevanan 

Dividen) adalah Melton Miller dan Franco Modigliani (MM). Mereka berpendapat 

bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk 

menghasilkan laba serta resiko bisnisnya, dengan kata lain, MM berpendapat 

bahwa nilai suatu perusahaan tergantung semata- mata pada pendapatan yang 

dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan tersebut dibagi 

antara dividen dan laba yang ditahan 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden 

 Salah satu yang mempengaruhi kebijakan deviden yaitu kinerja 

keuangan. Kinerja merupakan pengukuran prestasi yang dapat dicapai oleh 

perusahaan yang mencerminkan kondisi kesehatan dari suatu perusahaan pada 

kurun waktu tertentu. Menurut Muchlis (2000: 44), penilaian kinerja adalah 

prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu 

neraca rugi-laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha perusahaan 



18 
 

(operation income). Profitability suatu perusahaan dapat diukur dengan 

menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan 

dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Analisis 

kinerja keuangan ini didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan, serta 

tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Prinsisp Akuntansi 

yang Berlaku Umum (PABU)“ Untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan 

suatu perusahaan, analisis keuangan harus menggunakan tolak ukur. Tolak ukur 

yang sering digunakan adalah rasio atau indeks yang berhubungan dengan data 

keuangan yang satu dengan yang lain, sehingga perlu diberikan interpretasi agar 

lebih mudah memahami kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yang diperoleh 

dari analisis keuangan. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, kinerja keuangan dapat 

diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan manajemen perusahaan pada saat 

tertentu dalam mengelola sumber daya keuangannya. Penilaian kinerja 

perusahaan dapat menggunakan tolak ukur analisis rasio yang didasarkan prinsip 

akuntansi yang lazim digunakan. Untuk menilai kinerja perusahaan dari dimensi 

keuangan dapat diperoleh melalui laporan keuangan dan analisis rasio keuangan 

yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan perusahaan dan sebagai alat prediksi 

masa depan perusahaan serta menunjukkan tingkat risiko dan peluang usaha. 

 Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen perusahaan sebagai 

pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan atas kinerja yang dicapainya, kepada pemilik 
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perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan 

pihak-pihak lainnya. Dari laporan keuangan perusahaan tersebut dapat diperoleh 

informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas 

perusahaan, dan informasi lain yang sangat berkaitan dengan laporan keuangan. 

Berdasarkan laporan keuangan tersebut dilakukan analisis terhadap kinerja 

keuangan yang terdiri atas 

a. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relative terhadap utang 

lancarnya. Utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan. Ada beberapa 

rasio likuiditas yaitu rasio lancar dan rasio quick. 

b. Rasio aktivitas 

Rasio ini melihat seberapa besar efesiensi penggunaan asset perusahaan. 

Rasio ini melihat seberapa besar dana tertanam pada asset perusahaan. Ada 

beberapa rasio aktivitas yang akan dibicarakan: rata-rata umur piutang, perputaran 

persedian, perputaran aktiva tetap, dan perputaran total aktiva. 

c. Rasio solvabilitas 

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total 

utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini memfokuskan 

pada sisi kanan atau kewajiban perusahaan. Ada beberapa macam rasio 
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solvabilitas yang bisa dihitung yaitu rasio utang terhadap total asset,rasio times 

interest earned dan rasio fixed charge coverage. 

d. Rasio profitabilitas 

  Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Ada tiga 

rasio yang sering digunakan yaitu profit margin, return on asset (ROA), dan 

return on equity (ROE). 

e. Rasio pasar  

 Rasio ini memberikan suatu indikasi kepada manajemen mengenai apa 

yang dipikirkan oleh para investor ekuitas tentang kinerja masa lalu 

perusahaan dan prospeknya dimasa yang akan datang dapat diukur dengan 

earning per share (EPS), Equity Per Share (EqPS), Dividend Per Share 

(DPS), Price to Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV), Dividen 

Payout Ratio (DPR), Dividend Yield (DY). 

f. Size atau ukuran perusahaan  

 Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan ditentukan 

oleh total aset. Besar kecilnya perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

dapat dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Perusahaan yang 

memiliki ukuran besar akan lebih mudah memasuki pasar modal sehingga 

dengan kesempatan ini perusahaan membayar dividen besar kepada pemegang 

saham. Sementara perusahaan yang baru dan masih kecil akan mengalami 

banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal sehinnga 
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kemampuannya untuk mendapatkan modal dan memperoleh pinjaman dari 

pasar modal juga terbatas. Oleh karena itu maka mereka cenderung untuk 

menahan labanya guna membiayai operasinya, dan ini berarti dividen yang 

akan diterima oleh pemegang saham akan semakin kecil. 

 Menurut Tandelin (2010) ada beberapa faktor-faktor praktis yang perlu 

dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan  deviden . 

a.  Kesempatan investasi 

   Semakin besar kesempatan investasi maka deviden yang bisa dibagikan 

akan semakin sedikit. Akan lebih baik jika dana ditanamkan pada investasi yang 

menghasilkan NPV yang positif. 

b. Profitabilitas dan likuiditas 

  Perusahaan yang mempunyai aliran kas atau profitabilitas yang baik bisa 

mbayar deviden atau meningkatkan deviden. Hal yang sebaliknya akan terjadi 

jika aliran kas tidak baik. Alasan lain pembayaran deviden adalah untuk 

menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Untuk menghindari akuisisi, 

perusahaan tersebut bisa membayarkan deviden, dan sekaligus juga membuat 

senang pemegang saham. 

c.  Akses ke pasar keuangan 

   Jika perusahaan mempunyai akses kepasar kuangan yang baik, 

perusahaan bisa membayar deviden lebih tinggi. Akses yang baik bisa membantu 

perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. 
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d.  Stabilitas pendapatan 

   Jika pendapatan perusahaan relative stabil, aliran kas dimasa mendatang 

bisa diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan semacam itu bisa membayar 

deviden lebih tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan perusahaan tidak stabil, akan 

membatasi kemampuan perusahaan dalam membayar deviden yang tinggi. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Permasalahan mengenai kebijakan deviden telah banyak diteliti 

sebelumnya. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden 

sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Lisa Marlina dan Clara Danica (2009) yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Cash Position, Debt To Equity Ratio, Dan Return On Assets Terhadap 

Dividend Payout Ratio”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio pada sektor 

manufaktur dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan 

faktor fundamental perusahaan : Rasio likuiditas diproksi oleh Cash 

Position (CP), rasio leverage diproksi oleh Debt Equity Ratio (DER), rasio 

profitabilitas diproksi oleh Return On Assets (ROA) sebagai variabel 

independen, dan variabel terikat diproksi oleh Dividend Payout Ratio 

(DPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio mendasar yang 

terdiri dari Kas Posisi, Debt to Equity Ratio dan Return on Assets 
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bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Dividen Payout Ratio. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel Cash Position dan 

Return on Assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividen 

Payout Ratio, tapi Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. 

2. Nursaada (2011) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen” .  Tujuan dari penelitan ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio keuangan Return 

On Equity, Debt to Equity Ratio, Current Ratio terhadap Dividend Payout 

Ratio baik secara simultan maupun parsial pada perusahaan  manufaktur 

dari Bursa Efek Indonesia (BEI).  Hasil penelitian Secara simultan Return 

On Equity, Debt to Equity Ratio, dan Current Ratio mempunyai  pengaruh 

yang positif atau signifikan terhadap pembayaran Dividen. Secara parsial 

menunjukan bahwa variabel Return On Equity berpengaruh signifikan 

terhadap pembayaran Dividen,  variabel Debt to Equity Ratio  dan Current 

Ratio tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran 

Dividen. 

3. Sari (2012) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, 

Profitabilitas,Pertumbuhan Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional 

Terhadap Kebijakan Devidend Payout Ratio”.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend 
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Payout Ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 

likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan kepemilikan 

institusional baik secara simultan maupun secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

4. Niken dkk (2014) yang berjudul “ Pengaruh Retrun On Asset, Cash Ratio, 

Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, Total Asset Turn Over, Size 

Terhadap Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013”.  Hasil penelitian 

ini hanya menunjukan hanya variable return on assets memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dividen payout ratio, sementara keempat 

variabel independen cash ratio , size, debt to equity ratio,earning per 

share, total assets turn over tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap dividend payout ratio 

5. Novitasari (2015) yang berjudul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio 

Profitabilitas, RasioSolvabilitas, Dan Rasio Aktivitas Terhadap Kebijakan 

Dividen  Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013”.  Variabel rasio likuiditas diproksi dengan 

current ratio, profitabilitas diproksi dengan return on assets, solvabilitas 

diproksi dengan debt equity ratio dan aktivitas diproksi dengan total 

assets turn over. Hasil penelitian ini menunjukan  secara simultan variabel 

CR, ROA, DER dan TATO  bersama- sama memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial current ratio, return 

on assets, total assets turn over  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap dividend payout ratio sedangkan debt equity ratio berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio 

6. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independen 

adalah Rasio Likuiditas yang diproksi dengan Current Ratio, Rasio 

Profitabilitas yang diproksi dengan Return On Asset (ROA), Rasio 

Solvabilitas atau Leverage yang diproksi dengan Debt to Equity 

Ratio(DER), dan Rasio Aktivitas yang di proksi dengan Total Assets 

Turn Over (TATO) dengan variabel dependen Kebijakan Dividen yang 

diproksi dengan Dividend Payout Ratio (DPR).  

 

C. Hubungan Antar Variabel & Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Deviden 

 Menurut Regina (2010), Likuiditas atau rasio kelancaran adalah 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang segera jatuh 

tempo. Dalam hal ini para investor memperhatikan tingkat likuiditas perusahaan. 

Ketika perusahaan mendapatkan dana dari para investor, maka secara langsung 

tingkat rasio lancar perusahaan akan menurun. Begitu juga sebaliknya, jika 

perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya, maka rasio lancar pun akan 

meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa semakin likuid suatu perusahaan 
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kemungkinan membayar  dividen semakin besar juga sehingga hubungan antara 

likuiditas dengan kebijakan dividen adalah positif. Hal ini juga sejalan dengan 

Mashiur Rahman (2010)  perusahaan-perusahaan dengan lebih banyak likuiditas 

lebih mungkin untuk membayar deviden dibandingkan dengan perusahaan 

dengan krisis likuiditas. Bila dikaitkan dengan teori free cash flow dalam Tika 

Ayu (2015), aliran kas bebas dapat diartikan sebagai kas yang tersedia untuk 

didistribusikan kepada investor sesudah terpenuhinya seluruh kebutuhan 

investasi yang diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaan. Jadi. 

pembayaran dividen lebih bergantung pada arus kas yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Karena deviden merupakan 

arus kas keluar ,maka pembagiannya tergantung pada kas yang tersedia. 

Perusahaan yang memiliki kas besar maka menandakan perusahaan memiliki 

tingkat likuiditas yang baik. Adanya kas berlebih seharusnya didistribusikan 

kepada investor dalam bentuk deviden. 

  Hasil penelitian Iin (2012), Komang Ayu dkk (2014) Semakin tinggi 

tingkat likuiditas semakin besar pula tingkat kemampuan perusahan untuk 

membayarkan dividen kepada para pemegang, dalam penelitiannya rasio 

likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan deviden. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Rasio Likuiditas Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap kebijakan 

deviden 
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2. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Kebijakan Deviden 

 Menurut Komang Ayu dkk (2014), Kebijakan dividen tidak dapat 

dipisahkan dari profitabilitas karena pembagian dividen sangat tergantung 

terhadap perolehan laba perusahaan. Laba perusahaan tersebut dapat ditahan 

sebagai laba ditahan dan dapat juga dibagikan sebagai dviden. Sehingga 

peningkatan laba bersih perusahaan akan meningkatkan tingkat pengembalian 

investasi berupa pendapatan deviden bagi investor. Teori Bird In-The-Hand 

menyimpulkan bahwa investor akan senang dengan pendapatan pasti berupa 

deviden daripada berupa capital gain.  

Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan 

perusahaan karena pembagian dividen bersumber dari laba yang didapatkan 

perusahaan setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya baik berupa bunga 

maupun pajak. Menurut Mashiur Rahman (2010) perusahaan yang 

menguntungkan dengan laba bersih lebih stabil dan arus kas bebas yang lebih 

besar dan karena itu membayar dividen yang juga lebih besar. Sehingga 

perusahaan-perusahaan yang memliki keuntungan yang tinggi mampu membayar 

dividen yang  lebih tinggi. Hal tersebut juga akan memberikan sinyal yang positif 

terhadap investor bahwa perusahaan mempunyai laba yang besar dan mampu 

membayarkan deviden yang tinggi. Agus sartono dalam Melisa (2016) 

menyatakan bahwa apabila profitabilitas mengalami peningkatan maka deviden 

pun akan mengalami peningkatam. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
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Ericson (2014), Melisa (2016), Novitasari (2015) yang menyatakan profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan deviden. 

H2 :   Rasio Profitabilitas  berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap 

kebijakan deviden 

 

3. Pengaruh Rasio Leverage Atau Solvabilitas Terhadap Kebiajakan Deviden 

 Menurut Teori Agency konflik yang potensial terjadi dalam perusahaan 

besar antara pemegang saham dan pemberi hutang. Kreditur memiliki hak atas 

sebagian laba yang diperoleh perusahaan dan sebagian aset perusahaan terutama 

dalam kasus kebangkrutan. Hutang atau leverage menunjukkan proporsi atas 

penggunaan hutang untuk membiayai investasinya (Sartono,2001). Semakin 

tinggi hasil prosentasenya, cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi 

kreditor maupun pemegang saham. 

 Dalam penelitian ini, rasio solvabilitas diukur dengan Debt to equity 

ratio. menurut I gede (2012) Debt to equity ratio (DER) adalah suatu rasio 

keuangan yang mengindikasikan proporsi hubungan (relativitas) antara hutang 

dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Menurut Hashim 

Zameer (2013) utang yang tinggi berarti bahwa perusahaan memiliki beban bunga 

yang tinggi , yang akan menyebabkan laba bersih yang rendah dan dengan 

demikian kurang produktif akan tersedia untuk pemegang saham. Jadi, 

penggunaan utang yang terlalu besar dalam kegiatan operasional perusahaan akan 
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memberikan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan karena perusahaan 

harus membayar kewajiban-kewajibannya yang nantinya akan mengurangi 

keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan, sehingga menurunnya keuntungan 

yang didapat perusahaan akan menyebabkan menurunya pembagian dividen 

kepada para pemegang saham. Hal ini akan membahayakan perusahaan karena 

perusahaan terjebak dalam tinggi utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan 

beban tersebut.  Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai 

berikut:  

  H3 : Rasio Solvabilitas berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap 

kebijakan deviden 

4. Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Kebijakan Deviden 

 Menurut Nursaada (2012) rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang 

mengukur bagaimana perusahaan mengelola aktiva-aktivanya. Didalam penelitian 

ini rasio aktivitas diproksi dengan Total Assets Turn Over (TATO). Perputaran 

total aktiva adalah rasio antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan dalam perusahaan. Maka semakin 

besar perputaran aktiva semakin efektif pula perusahaan mengelola aktivanya. 

Hal ini sejalan dengan Dividend Irrelevance Theory nilai suatu perusahaan 

tergantung semata- mata pada pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya,bukan 

pada bagaimana pendapatan tersebut dibagi antara deviden dan laba ditahan. 

Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik dalam 



30 
 

perusahaan, sebaliknya jika rasionya yang rendah harus membuat manajemen 

mengevaluasi lagi dalam strategi, pemasaran dan pengeluaran modalnya 

(investasi). Menurut Kadek diah dan luh gede (2015) perputaran aktiva yang 

tinggi akan mencerminkan kinerja perusahaan secara finansial. Semakin tinggi 

perputaran aktiva perusahaan berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan 

dalam membagikan dividennya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut:  

H4 =  Rasio Aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

deviden 

5. Pengaruh size terhadap kebijakan deviden 

 Ukuran perusahaan merupakan besarnya aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan (Iskandar dan Triswati,2010). Hasil penelitian Handayani dan 

Hadinugroho (2009) menunjukkan bahwa size berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen karena perusahaan yang memiliki ukuran yang besar akan 

lebih mudah memasuki pasar modal sehingga dengan kesempatan ini 

perusahaan membayar dividen dengan jumlah besar kepada pemegang saham. 

Sementara perusahaan yang baru dan yang masih kecil akan mengalami banyak 

kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal, sehingga semakin besar ukuran 

perusahaan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah 

yan lebih besar terutama dari hutang. 
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 Ukuran perusahaan merupakan simbol yang berhubungan dengan 

peluang dan kemampuan untuk masuk ke pasar modal dan jenis pembiayaan 

eksternal lainnya yang menunjukkan kemampuan meminjam. Hal ini 

menunjukkaan hubungan, bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin besar pula dividen yang akan dibagikan. Didalam penelitian Niken 

(2014) juga menyatakan perusahaan besar cenderung untuk lebih mature dan 

mempunyai akses yang lebih mudah dalam pasar modal. Hal tersebut akan 

mengurangi ketergantungan mereka pada pendanaan internal, sehingga 

perusahaan besar lebih cenderung membagikan dividen yang lebih besar dari 

pada perusahaan kecil, sedangkan perusahaan yang memiliki asset sedikit akan 

cenderung membagikan dividen yang rendah karena laba dialokasikan pada laba 

ditahan untuk menambah asset perusahaan. Hal itu merupakan sinyal untuk para 

investor bahwa perusahaan yang berukuran besar mampu membayar deviden 

yang besar. Sinyal ini dapat berupa promosi dan informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain terutama 

perusahaan yang berskala kecil. Perusahaan berskala kecil akan membagikan 

deviden yang rendah. Hal ini dikarenakan profit dialokasikan pada laba ditahan 

yang digunakan untuk menambah asset. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:  

H5 =  size berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan deviden 

5 Model Penelitian 
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 Adapun model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Variabel Independen (X) 

     Variabel Dependen(Y) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 
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