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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen diartikan secara umum sebagai pembayaran laba 

perusahaan kepada pemegang sahamnya. Kebijakan dividen adalah keputusan 

keuangan, yaitu dengan mempertimbangkan apakah pembayaran dividen akan 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Ahmad, 2004). Kebijakan dividen 

merupakan kebijakan yang sangan penting, karena berhubungan dengan investor 

dan nasib perusahaan kedepannya. Apabila perusahaan terlalu besar dalam 

memberikan dividen kepada investor, hal ini akan mensejahterakan investor yang 

nantinya akan berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Namun di lain 

sisi, terlalu besarnya dividen yang diberikan kepada pemegang saham juga akan 

mengurangi dana yang tersedia untuk diinvestasikan kembali. Hal ini akan 

menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas dan pertumbuhan perusahaan di 

masa yang akan datang yang mana nantinya juga akan menurunkan harga saham. 

Menurut Sari (2016) Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan penting 

dalam perusahaan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara 

seksama. Dalam kebijakan dividen ditentukan jumlah alokasi laba yang dapat 

dibagikan kepada pemegang saham (dividen) dan alokasi laba yang harus ditahan 

perusahaan. Sedangkan menurut Purnami (2016), Kebijakan dividen menyangkut 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk kas dividen dan pembelian kembali saham atau 

laba tersebut sebaiknya ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembelanjaan 

investasi di masa datang. 
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2.1.1.1 Teori Kebijakan Dividen 

Sehubungan dengan preferensi investor, menurut Halim (2015) ada tiga 

teori kebijakan dividen antara lain : 

1. Teori Irelevansi Dividen (Dividend Irrelevan Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Fanco Modigliani 

(MM) bahwa nilai perusahaan akan bergantung hanya pada laba yang 

diproduksi oleh aset-asetnya, bukan pada bagaimana laba tersebut akan 

dibagi menjadi dividen dan laba tersebut akan ditahan di perusahaan. Jadi 

kebijakan dividen adalah tidak relevan, karena tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dan biaya modal perusahaan, dengan asumsi tidak ada 

pajak dan tidak ada biaya pialang. 

MM membuat sebuah asumsi bahwa tidak ada pajak dan tidak ada 

biaya pialang, jelas bahwa pajak dan biaya pialang memang benar-benar 

ada, sehingga teori irelevansi MM mungkin menjadi tidak benar. Akan 

tetapi, MM berpendapat (dengan benar) bahwa seluruh teori ekonomi 

didasarkan atas asumsi asumsi yang disederhanakan dan bahwa validitas 

dari suatu teori harus diuji dengan uji-uji empiris, bukannya oleh realism 

dari asumsi-asumsinya. 

2. Teori Burung di Tangan (Bird In the Hand Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lintner bahwa 

nilai perusahaan akan dapat dimaksimalkan oleh target payout ratio yang 

tinggi, karena investor akan memandang dividen tunai (sudah pasti di 

tangan) sebagai hal yang resikonya rendah dibandingkan dengan potensi 

keuntungan atas modal yang diinvestasikan (belum tentu di tangan). 

3. Teori Preferensi Pajak (Tax Preference Theory) 
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Teori ini menyatakan bahwa investor lebih suka laba yang diperoleh 

ditahan dalam perusahaan dari pada membayarkan laba tersebut sebagai 

dividen. Karena keuntungan atas modal yang diinvestasikan dalam jangka 

panjang akan dikenakan pajak lebih rendah dari pada pajak yang akan 

dikenakan terhadap dividen yang dibayarkan. 

2.1.1.2 Jenis Kebijakan Dividen 

 Menurut Ahmad (2004) Ada 4 jenis Kebijakan Dividen antara lain: 

1. Dividen Per Saham yang Stabil 

Meskipun perusahaan mengalami kerugian, jumlah dividen yang dibayar 

misalnya Rp 1.500 per saham, maka jumlah ini tetap dibayarkan kepada 

pemegang saham. Investor akan aman dengan jumlah yang tetap 

diterimanya sesuai dengan motivasi mereka. 

2. DPO (Dividen pay out) yang stabil 

Dividen yang dibayarkan berfluktuasi tergantung besarnya keuntungan 

bagi pemegang saham. Misalnya DPO 60% dari keuntungan. Jika 

keuntungan Rp 1 miliar, maka dividen yang dibayarkan sebesar 60% x 1 

miliar = Rp 600 juta. 

3. Kombinasi 

Disamping jumlah rupiah yang tetap, perusahaan membayar dividen 

tambahan (ekstra) jika perusahaan memperoleh keuntungan atau 

mengalami situasi yang baik. 

4. Dividen Residual 

Dividen dibayarkan jika kesempatan investasi perusahaan atau dana yang 

dibutuhkan telah terpenuhi. Perusahaan Akan memperkirakan laba bersih 

dan rencana investasi 5 tahun mendatang. 
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2.1.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Kebijakan Dividen 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan dividen pada 

perusahaan, menurut Weston dan brigham dalam Ali (2014) adalah sebagai 

berikut : 

1. Peraturan Hukum. 

Terdapat tiga hal yang ditekankan berkaitan dengan pembayaran 

dividen yaitu:  

a) Peraturan mengenai laba bersih yaitu menentukan bahwa 

dividen dapat dibayar dari laba dahulu dan laba sekarang 

b) Peraturan mengenai tindakan yang merugikan pemodal. 

Peraturan tersebut akan melindungi para kreditur, caranya 

dengan melarang pembayaran dividen dari dana modal 

yang berarti membagikan investasinya bukan membagikan 

keuntungan 

c) Peraturan mengenai hak mampu bayar (insolvency) yaitu 

menentukan bahwa perusahaan tidak membayar dividen 

jika tidak mampu (perusahaan bangkrut). 

2. Posisi likuiditas 

Yaitu apabila laba yang ditahan telah diinvestasikan dalam bentuk 

aktiva tetap, seperti mesin dan peralatan, bahan dan persediaan 

dan barang-barang lainnya, dan bukan disimpan dalam bentuk 

uang tunai, maka hal tersebut dapat menunjukkan posisi likuiditas 

perusahaan yang rendah dan terdapat kemungkinan perusahaan 

tidak mampu lagi membayarkan dividen. 
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3. Perlunya membayar kembali pinjaman.  

Di sini perusahaan perlu menyisihkan laba sebelum jatuh tempo 

utang, agar keuntungan perusahaan pada saat jatuh temponya 

utang dibebani dengan pembayaran seluruh utang. 

4. Keterbatasan karena kontrak utang. 

Dalam perjanjian utang terdapat larangan-larangan bagi debitur 

sehubungan dengan pembayaran dividen. Hal ini dilakukan untuk 

melindungi pihak kreditur sehubungan dengan dana yang 

dipinjamkan. Pembatasan tersebut dilakukan dengan cara dividen 

yang akan datang hanya boleh dibayar dari keuntungan yang 

diperoleh sesudah ditandatanganinya. Kontrak utang/ dividen tidak 

dibayarkan jika modal kerja bersih jumlahnya lebih kecil dari suatu 

jumlah tertentu. 

5. Tingkat perluasan perusahaan.  

Semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan semakin besar 

kebutuhannya untuk membiayai pengembangan harta perusahaan 

tersebut, dan semakin banyak dana yang dibutuhkan di kemudian 

hari, semakin banyak pula keuntungan yang harus ditahan dan 

bukan untuk dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen (dividen relative kecil) 

6. Tingkat keuntungan (tingkat hasil pengembalian atas aktiva yang 

diharapkan).  

Hal ini menentukan perusahaan untuk membayar dividen atau 

menggunakannya di dalam perusahaan. 

7. Stabilitas perusahaan. 

Perusahaan yang keuntungannya relatif stabil dapat 

memperkirakan bagaimana keuntungan dimasa depan, sehingga 
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kemungkinan besar perusahaan akan membagikan keuntungannya 

dalam presentase yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang keuntunganya berfluktuasi. 

8. Kemampuan memasuki pasar modal.  

Perusahaan besar yang sudah mempunyai profitabilitas yang tinggi 

dan keuntungan yang stabil akan akan lebih mudah memasuki 

pasar modal atau memperoleh dana dari luar untuk 

pembiayaannya. Karena itu perusahaan yang sudah mantap akan 

mempunyai tingkat dividen yang lebih tinggi dibanding dengan 

perusahaan kecil atau masih baru. 

9. Kontrol.  

Kekhawatiran berkurangnya kekuasaan kelompok dominan dalam 

mengendalikan perusahaan cenderung mendorong perusahaan 

untuk memperbesar laba ditahan demi keperluan ekspansinya, 

yang berarti akan memperkecil pembayaran dividennya. 

10. Kedudukan pajak para pemegang saham.  

Pada umumnya para pemilik perusahaan yang memegang 

sebagian besar sahamnya tergolong kelompok berpendapatan 

tinggi dan merupakan pembayaran pajak yang tinggi, sehingga 

menyebabkan perusahaan akan membayar dividen yang rendah. 

11. Pajak atas penghasilan yang di peroleh dengan tidak wajar.  

Seringkali perusahaan menahan keuntungan hanya untuk 

menghindari tarif pajak perusahaan yang tinggi, maka dikeluarkan 

peraturan yang membebani pajak tambahan terhadap keuntungan 

atas penghasilan yang diperoleh dengan tidak wajar. 

 

 



14 
 

 
 

12. Tingkat inflasi. 

Kecenderungan kenaikan harga termasuk harga aktiva tetap 

menyebabkan akumulasi penyusutan tidak lagi mencukupi untuk 

mengganti aktiva tetap. Oleh karena itu, perusahaan memperbesar 

porsi laba ditahan sehingga porsi untuk dividen menjadi berkurang. 

2.1.2 Dividen 

2.1.2.1 Pengertian Dividen 

Dividen merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan 

para investor atau pemegang saham. Dan pada dasarnya tujuan utama investor 

dalam menanamkan dananya dalam sebuah perusahaan adalah untuk 

mendapatkan tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkanya yaitu 

berupa dividen atau capital gain. Dua opsi yang perlu diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan atas laba bersih yang mereka miliki adalah apakah laba 

yang mereka hasilkan akan dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen 

ataukah disimpan sebagai laba ditahan. Manajemen perusahaan wajib 

memperhatikan dua hal ini karena menyangkut kesejahteraan investor dan juga 

pertumbuhan perusahaan. 

Menurut Sari (2016), Dividen adalah pembagian laba dari perusahaan 

kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. 

Pengertian dividen sendiri adalah semua keuntungan atau kerugian yang 

diperoleh perusahaan selama berusaha dalam satu periode tentunya yang 

dilaporkan oleh direksi kepada pemegang saham atau dalam suatu Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

 Menurut Hanafi dalam Sunaryo (2014), menyatakan bahwa dividen 

merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang saham, di samping capital 



15 
 

 
 

gain. Dividen ini untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebagai 

keuntungan dari laba perusahaan; dan dividen ditentukan berdasarkan rapat 

umum anggota pemegang saham serta jenis pembayarannya, tergantung pada 

kebijakan pimpinan. 

 Sedangkan Laba ditahan (retairned earning) menurut Muhammadinah & 

Jamil (2015) 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. 

2.1.2.2 Jenis Dividen 

 Menurut Fahmi (2015) Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk 

uang tunai (cash), namun ada juga pembayaran dividen yang dilakukan dalam 

bentuk pemberian saham, bahkan barang. Beberapa realisasi dari bentuk 

pembayaran dividen antara lain:  

1. Dividen tunai (cash dividend),  

yaitu “declared and paid at regular intervals from legally 

available funds”. Dividen tunai dinyatakan dan dibayarkan pada 

jangka waktu tertentu dan berasal dari dana yang diperoleh 

secara legal. Jumlah dividen yang dibayarkan dapat bervariasi, 

tergantung keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

2. Dividen Barang (property dividend),  

yaitu “.. a distribution of earnings in the form of property. “ 

dividen berupa barang merupakan distribusi keuntungan 

perusahaan dalam bentuk barang. 

3. Dividen likuidasi (liquidating dividend),  

yaitu “ adistribution of capital assets to shareholder is referred 

to as liquidating dividends.” Dividen likudasi merupakan 



16 
 

 
 

distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham 

ketika perusahaan tersebut dilikuidasi.  

Dari ketiga bentuk pembayaran dividen diatas, para investor lebih cenderung 

menyukai pembayaran dividen dalam bentuk tunai, karena hal ini lebih 

meyakinkan investor dan lebih mengurangi ketidak pastian atas dana yang 

investor tanamkan pada sebuah perusahaan. 

2.1.2.3 Prosedur Pembayaran Dividen 

Menurut Ali (2014) Prosedur dalam pembayaran dividen adalah sebagai 

berikut: 

1. Tanggal pengumuman (date of declaration) 

Tanggal pengumuman adalah tanggal dimana direksi secara formal 

mengumumkan dibagikannya kepada para pemegang saham bahwa 

dividen akan di bagikan, suatu utang dividen harus diakui dan laba yang 

ditahan berkurang. Dengan demikian kewajiban membayar dividen 

timbul pada saat direksi mengumumkan pembagian dividen. 

2. Cum Dividen date 

Tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak 

untuk mendapatkan dividen. 

3. Tanggal pencatatan pemegang saham (date of record) 

Tanggal pencatatan adalah tanggal dimana pemilikan saham 

ditentukan, sehingga dapat diketahui kepada siapa dividen dibagikan. 

Pemegang saham yang mencatatkan dirinya pada tanggal ini adalah 

pemegang saham yang memperoleh dividen pada saat pembayaran. 

Tidak ada entry yang diperlukan pada tanggal pencatatan. Tanggal ini 

hanya digunakan sebagai titik batas, kepada dividen dibagikan. 

Penentuan titik batas tidak perlu dilakukan karena saham perusahaan 
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diperdagangkan di bursa, sehingga pemiliknya dapat setiap saat 

berubah. Tentang sejumlah saham yang beredar, perusahaan sudah 

mengetahuinya sejak dividen diumumkan. Pada saat dividen 

dibayarkan, utang dan kas akan berkurang sehingga perusahaan akan 

mencatatnya sebagai pengurangan kedua perkiraan tersebut diatas. 

4. Tanggal pemisahan dividen (ex-dividend date)  

Sebelum tanggal pencatatan, perusahaan sudah harus diberitahukan 

apabila terjadi transaksi jual beli atas saham tersebut. oleh sebab itu 

pada bursa internasional disepakati adanya ex-dividend date yaitu 3 

hari sebelum tanggal pencatatan (date of record). Setelah tanggal 

pencatatan, saham tersebut tidak lagi memiliki hak atas dividen pada 

tanggal pembayaran. 

5. Tanggal pembayaran  

Pada tanggal ini, dividen dibayarkan kepada para pemegang saham. 

Setelah memegang dividen, kas didebet dan piutang dieliminasi. 

Pembayaran dividen akan dikenakan potongan pajak penghasilan. 

2.1.2.4 Dividend Payout Ratio 

Menurut Sunaryo (2014), Dividen merupakan distribusi laba bersih setelah 

pajak kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah lembar saham 

yang dimiliki. Dividend payout ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan 

untuk menentukan seberapa besar laba bersih setelah pajak yang akan dibagikan 

kepada para pemegang saham, khususnya dividen kas. 

Penetapan besarnya dividend payout ratio harus dapat dirasakan 

manfaatnya bagi kepentingan perusahaan maupun pemegang saham. Bagi 

perusahaan, informasi yang terkandung dalam dividend payout ratio akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan jumlah pembagian 
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dividen dan besarnya laba ditahan untuk mendukung kegiatan operasional dan 

perkembangan usahanya. Bagi pihak pemegang saham, informasi yang 

terkandung dalam dividend payout ratio akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Apakah akan 

menanamkan dananya atau tidak pada suatu perusahaan sehubungan dengan 

harapannya untuk mendapatkan keuntungan investasi Chang dalam (Yanti, 2014). 

Menurut Samrotun (2015), Dividend payout ratio merupakan perbandingan 

antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan perusahaan. 

Semakin tinggi rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) akan 

menguntungkan untuk pihak investor, tetapi tidak berlaku untuk perusahaan 

karena akan memperlemah keuangan perusahaan, tetapi sebaliknya semakin 

rendah dividend payout ratio akan memperkuat keuangan perusahaan dan akan 

merugikan para investor, karena dividen yang diharapkan investor tidak sesuai 

yang diharapkan. 

Singkatnya, Dividend Payout Ratio merupakan paremeter untuk mengukur 

besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen, atau persentase dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. 

Dengan membandingkan dividen perlembar saham dengan laba perlembar saham 

yang didapatkan oleh perusahaan. 

Rumus untuk menghitung Rasio ini adalah 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

2.1.3 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kebijakan Dividen 

 Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan salah satunya dengan 

analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu alat untuk 

mengukur kondisi dan efisiensi operasi perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan yaitu laba bersih, dimana laba perusahaan merupakan unsur dasar 
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dari kebijakan dividen. Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan 

analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Untuk melakukan analisis rasio 

keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan 

aspek-aspek tertentu (Yumia, 2014).  

Kinerja Keuangan erat kaitannya dengan laba perusahaan, hal ini tentunya 

akan berdampak pada kebijakan dividen, di mana semakin baik kinerja keuangan 

maka laba yang dihasilkan juga akan tinggi yang mana nantinya tingginya laba 

yang dihasilkan mampu menjadi pendorong untuk meningkatkan nilai dividen yang 

dibayarkan. Pada penelitian ini Rasio keuangan yang digunakan adalah Return on 

Asset, dan Debt to Equity Ratio. 

2.1.3.1 Pengaruh Return On Asset terhadap Kebijakan Dividen 

 Return On asset (ROA) merupakan salah satu rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perbankan. Menurut Wira (2014) 

Return On Asset menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan 

asetnya untuk menghasilkan laba. Return On Asset adalah Rasio yang dihitung 

dengan membagi laba dengan total asset perusahaan. Semakin Besar ROA suatu 

perusahaan mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba 

juga semakin baik. 

 Return on Asset (ROA) yang positif menunjukan bahwa dari total aktiva 

yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukan total aktiva yang 

dipergunakan tidak memberikan keuntungan. Dengan kata lain, semakin tinggi 

rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan 

bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan dan dapat 

meningkatkan pembagian dividen kepada investor (Muhammadinah & Jamil, 

2015) 
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Besarnya Return On Asset yang dimiliki perusahaan bisa menjadi indikator 

untuk menarik minat investor agar menanamkan dananya pada perusahaan 

tersebut. karena ROA yang besar membuat investor beranggapan bahwa 

perusahaan telah menghasilkan laba yang tinggi yang nantinya akan berdampak 

pada pemberian dividen yang tinggi pula. Hal inilah yang selalu di harapkan oleh 

seorang investor yaitu mendapatkan dividen yang tinggi dari investasi yang di 

tanamkannya. 

Tingginya nilai Return On Asset tidak hanya mempengaruhi besarnya 

dividen yang akan dibagikan namun tingginya nilai ROA  yang dimiliki perusahaan 

juga bisa menjadi penggerak untuk meningkatkan nilai perusahaan, seperti teori 

dividen irrelevan dalam teori kebijakan dividen yang sudah dipaparkan oleh Halim 

(2015) dimana nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya dividen, 

namun nilai perusahaan hanya akan dipengaruhi dari laba perusahaan yang 

dihasilkan dari asset-asetnya.  

Menurut Fahmi (2015) Return On Asset di gunakan untuk melihat sejauh 

mana investasi yang telah di tanamkan mampu memberikan pengembalian berupa 

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Investasi tersebut sebenarnya sama 

dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Rumus untuk 

menghitung ROA adalah Earning After Tax dibagi dengan Total Aset. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

2.1.3.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Kebijakan Dividen 

  Debt to Equity Ratio merupakan salah satu dari rasio leverage yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahan dalam memenuhi 

kewajibannya menggunakan modal sendiri. Apabila perusahaan memiliki 

kewajiban atau hutang yang tinggi maka hal ini akan berpengaruh terhadap laba 

yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Semakin besar kewajiban atau hutang 



21 
 

 
 

yang dimiliki perusahaan maka kemampuan perusahaan dalam membagikan 

dividen akan semakin kecil, karena perusahaan harus mengutamakan dalam 

pemenuhan kewajibannya dari  pada memberikan dividen. 

 Hutang memiliki dampak yang kurang baik terhadap kinerja perusahaan, 

besarnya hutang yang dimiliki perusahaan menunjukkan ketergantungan 

perusahaan tersebut terhadap pihak luar sangat tinggi, sehingga dalam 

operasinya akan mengganggu kinerja keuangan dalam menghasilkan laba karena 

perusahaan harus memikirkan besarnya biaya hutang yang harus dibayar oleh 

perusahaan. Walaupun kinerja keuangan dalam menghasilkan laba sudah sangat 

baik, tingginya nilai DER akan berdampak di beberapa tempat seperti menurunnya 

dividen yang akan dibayarkan, bahkan juga dapat melemahkan pertumbuhan 

perusahaan, karena laba akan dilokasikan untuk memenuhi kewajiban hutangnya, 

sehingga laba yang dialokasikan untuk laba ditahan dan yang akan dibayarkan 

untuk dividen akan menurun. 

Menurut Hardinugroho dalam Muhammadinah & Jamil (2015) Debt to 

equity ratio merupakan rasio untuk mengukur jumlah utang atau dana dari luar 

perusahaan terhadap modal sendiri (shareholder equity). Semakin besar rasio ini 

menujukkan semakin besar pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap 

pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban biaya hutang yang harus 

dibayar perusahaan. Semakin meningkat rasio maka hal tersebut berdampak pada 

menurunnya profit yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk 

membayar hutang perusahaan. 

Debt to Equity Ratio adalah Rasio yang dihitung dengan membagi total hutang 

dengan total ekuitas (modal). : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
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2.1.4 Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen 

 Karakteristik perusahaan pada penelitian ini lebih berfokus pada karakter 

pertumbuhan perusahaan. Dimana untuk mengukur pertumbuhan perusahaan 

ada beberapa indikator antara lain dengan melihat pertumbuhan aktiva dan 

pertumbuhan investasi perusahaaan.  Aset merupakan aktiva yang paling sering 

digunakan untuk operasional perusahaan. Tingginya operasional perusahaan 

dalam suatu usaha menunjukkan cepatnya pertumbuhan perusahaan tesebut, dan 

memungkinkan perusahaan untuk membutuhkan dana yang banyak sehingga hal 

ini akan berpengaruh terhadap pengalokasian laba yang akan dibagikan untuk 

dividen. 

Selain itu tumbuhnya investasi perusahaan juga bisa menjadi tolak ukur 

untuk melihat tumbuh tidaknya suatu perusahaan. Perusahaan yang  cenderung 

menggunakan labanya untuk diinvestasikan kembali bisa dikatakan perusahaan 

tersebut sedang mengejar pertumbuhan perusahaan, dimana pertumbuhan 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan cenderung menggunakan labanya 

untuk kepentingan perusahaan dan akan menurunkan laba yang akan dibagikan 

kepada investor sebagai dividen. Karakteristik perusahaan pada penelitian ini 

diwakili oleh Asset Growth dan Investment opportunity set.  

2.1.4.1 Pengaruh Asset Growth terhadap Kebijakan Dividen 

 Aset adalah aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan, semakin besar aset maka diharapkan semakin besar pula hasil 

operasional yang dihasilkan oleh suatu perusahaan (Janifairus, Hidayat, & 

Husaini, 2010). Menurut Samrotun (2015) Growth menunjukkan pertumbuhan 

aktiva dimana aktiva merupakan yang paling sering digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan. Semakin cepat pertumbuhan perusahaan membuat 

perusahaan membutuhkan banyak biaya untuk membiayai pertumbuhannya 
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tersebut. Biasanya perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang cepat, 

cenderung memberikan dividen yang kecil kepada investor. Karena laba bersih 

yang mereka miliki diinvestasikan kembali untuk menunjang pertumbuhan 

perusahaan. 

Menurut Marietta (2013), Tingkat pertumbuhan yang tinggi 

mengindikasikan adanya kesempatan investasi yang tinggi serta membutuhkan 

dana dari investor. sehingga jika perusahaan harus membayarkan dividen, 

perusahaan harus mencari dana dari pihak eksternal. Usaha mendapatkan 

tambahan dana dari pihak eksternal ini akan menimbulkan biaya transaksi. Biaya 

transaksi yang tinggi menyebabkan perusahaan harus berpikir kembali untuk 

membayarkan dividen apabila masih ada peluang investasi yang bisa diambil dan 

lebih baik menggunakan dana dari aliran kas internal untuk membiayai investasi 

tersebut. 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡 − 1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑡 − 1
 

2.1.4.2 Pengaruh Investment Opportunity Set terhadap Kebijakan dividen 

Investment opportunity set sebagai salah satu indikator bagi investor untuk 

mengetahui kemungkinan tumbuh atau tidaknya suatu perusahaan. Investment 

opportunity set berpengaruh bagi keputusan perusahaan dalam berinvestasi. 

Semakin banyak proksi investment opportunity set yang menentukan kelompok 

atau karakteristik perusahaan, semakin mengurangi kesalahan dalam penentuan 

klasifikasi tingkat pertumbuhan perusahaan, oleh karena itu investment 

opportunity set memerlukan proksi yang mengimplikasikan nilai aset berupa nilai 

buku aset maupun ekuitas dan nilai kesempatan untuk perusahaan dimasa 

depan.(Sumarni, Yusniar, & Juniar, 2014). 
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Menurut Pradana dan Sanjaya dalam Budiawan (2015) Perusahaan yang 

memiliki investment opportunity set tinggi cenderung membagikan dividen lebih 

rendah dibandingkan perusahaan yang memiliki investment opportunity set rendah 

atau dengan kata lain investment opportunity set yang tinggi di masa depan 

membuat perusahaan dikatakan mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, 

sehingga laba yang dimiliki perusahaan akan dialokasikan untuk menunjang 

pertumbuhan perusahaan tersebut. 

Menurunnya nilai dividen terkadang bukan menjadi permasalahan bagi 

investor karena tidak semua investor menginginkan laba yang didapatkan dari 

investasinya berupa dividen, beberapa investor justru memilih  laba yang 

dihasilkan perusahaan diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Karena investasi 

jangka panjang akan dikenakan pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan pajak 

yang dikenakan untuk investasi jangka pendek, atau dalam hal ini pajak yang 

dikenakan untuk dividen. Sesuai dengan teori preferensi pajak dalam teori kebijkan 

dividen yang dikemukakan oleh Halim (2015) dimana investor akan lebih memilih 

laba yang dihasilkan perusahaan untuk diinvestasikan kembali. Analisis 

investment opportunity set dalam penelitian ini menggunakan salah satu bentuk 

proksi IOS yaitu menggunakan sebuah rasio sebagai proksi Harga. 

Rumus  

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑦 𝑠𝑒𝑡

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:  

Table 2.1 Penelitian Terdahulu. 

No Judul Author Variabel 

Penelitian 

Hasil 

1 Analisis Pengaruh 

Cash Position, 

Firm Size, Growth 

Opportunity, 

Ownership, Dan 

Return On Asset 

Terhadap 

Dividend Payout 

Ratio (Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI 

Tahun 2008-2011) 

Anggit 

Satria 

Pribadi,  

(2012) 

Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

 

Independent =  

X1 =Cash Position 

X2 = Firm Size 

X3 = Growth 

Opportunity 

X4 = Ownership 

X5= Return On 

asset 

-Variabel Cash 

Position,Dan Firm 

Size Berpengaruh 

Negatif Dan Signifikan 

-Variabel Growth 

Berpengaruh Negatif 

Dan Tidak Signifikan 

-Variabel Ownership, 

Dan ROA  

Berpengaruh Positif 

Dan Signifikan 

2 Pengaruh 

Leverage, 

Likuiditas, 

Profitabilitas Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Kebijakan Dividen 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2010-2013) 

Ismawan 

Yudi 

Prawira,  

Moh 

Dzulkirom 

AR, 

Maria 

Goretti Wi, 

Endang NP 

(2014) 

Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

 

-Independent =  

X1 = Debt TO 

Equity Ratio(DER) 

X2= Current Ratio 

X3= Return On 

Equity (ROE) 

X4= Size 

 

Secara Parsial Yang 

Berpengaruh 

Signifikan Hanyalah 

ROE. Variable CR 

Berpengaruh Namun 

Tidak Signifikan, 

Sedangkan DER Dan 

Size Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

 



26 
 

 
 

No Judul Author Variabel 

Penelitian 

Hasil 

3 Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Memengaruhi 

Dividend 

Payout Ratio Pada 

Perusahaan 

Sektor Industri 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Sunaryo 

(2014) 

-Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio 

-Independent =  

X1 = Return On 

Asset (ROA) 

X2= Current Ratio 

(CR) 

X3 = Debt TO 

Equity Ratio(DER) 

X4= Debt To Total 

Asset (DTA) 

X5= Net Income 

After Tax (NIAT) 

 

Return On Asset Dan 

Net Income After Tax 

Secara signifikan 

Berpengaruh 

Terhadap Dividend 

Payout Ratio 

Sedangkan Current 

Ratio, Debt To Equity 

Ratio, Debt To Total 

Assets Secara 

Signifikan Tidak 

Berpengaruh 

Terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

 

4 Analisis Faktor 

Yang Berpengaruh 

Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Payout Ratio Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Yanti 

(2014) 

-Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

 

-Independent =  

X1 = Return On 

Asset (ROA) 

X2= Leverage 

X3= Current Ratio  

X4= Return On 

Equity 

(ROE) 

X5= Size/Ukuran 

Perusahaan 

 

ROA Dan Leverage 

Berpengaruh Negatif 

Terhadap DPR 

 

Current Ratio, ROE , 

Dan Size Tidak 

Berpengaruh 

Terhadap DPR 
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No Judul Author Variabel 

Penelitian 

Hasil 

5 Analisis faktor- 

faktor yang 

mempengaruhi 

kebijakan dividen 

payout ratio yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Made 

Wiradharma 

Awastyastu, 

Gede adi 

Yuniarta, 

Anantawikra

ma tungga 

atmaja 

(2014) 

-Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

-Independent =  

X1 = Cash Ratio 

(CR) 

X2= Growth 

X3= Firm Size 

X4= Return On 

Asset (ROA) 

X5= Debt to Total 

Asset (DTA) 

X6= Debt to Equity 

Ratio (DER) 

 

Secara parsial dan 

simultan variabel 

independent tidak 

bepengaruh terhadap 

dividend payout ratio. 

6 Pengaruh Current 

Ratio, Debt To 

Equity Ratio, Total 

Asset Turn Over, 

Dan Return On 

Asset Terhadap 

Dividen Payout 

Ratio Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi Yang 

Terdafatar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Muhammadi

nah, 

Mahmud 

Alfan Jamil 

(2015) 

-Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

-Independent =  

X1 = Current Ratio 

X2= Debt To Equity 

Ratio 

X3= Total Asset 

Turnover 

X4= Return On 

Asset 

 

Variable Current Ratio 

Dan Debt To Equity 

Ratio Tidak 

Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

DPR 

-Variabel Total Aet 

Turnover Dan Return 

On Asset 

Berpengaruh 

Signifikan Terhadap 

DPR 
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No Judul Author Variabel 

Penelitian 

Hasil 

7 Pengaruh 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Earning Per 

Share, Current 

Ratio, Return On 

Equity Dan Debt 

To Equity Ratio 

Terhadap 

Kebijakan Dividen 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Di BEI 

Tahun 2011 – 

2014) 

Marvita 

Renika Sari, 

Abrar 

Oemar, 

Rita Andini 

(2016) 

Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

 

Independent =  

X1 =Pertumbuhan 

Perusahaan 

X2 = Ukuran 

Perusahaan 

X3 = Earning Per 

Share 

X4 = Current Ratio 

X5= Return On 

Equity 

X6= Debt To Equity 

Ratio 

-Variable 

Pertumbuhan 

Perusahaan, Current 

Ratio  Dan Return On 

Asset Berpengaruh 

Positif Dan Signifikan 

Terhadap DPR 

-Variable Ukuran 

Perusahaan, Dan 

Earning Per Share, 

Berpengaruh Negatif 

Dan Tidak Signifikan 

-Sedangkan Variable 

DER Berpengaruh 

Negative Dan 

Signifikan Terhadap 

DPR 

8 Pengaruh 

Investment 

Opportunity Set, 

Total Asset Turn 

Over Dan Sales 

Growth Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Kadek Diah 

Arie 

Purnami,  

Luh Gede 

Sri Artini 

(2106) 

Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

 

-Independent =  

X1 = Investment 

Opportunity Set 

X2= Total Asset 

Turn Over 

X3= Sales Growth 

 

Variabel Invesment 

Opportunity Set Dan 

Sales Growth 

Berpengaruh Negatif 

Tidak Signifikan 

Terhadap Dividend 

Payout Ratio 

 

Variable Total Asset 

Turnover Berpengaruh 

Positif dan Signifikan 

terhadap Dividen 

payout Ratio 
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No Judul Author Variabel 

Penelitian 

Hasil 

9. Pengaruh 

Profitability Dan 

Investment 

Opportunity 

Set Terhadap 

Kebijakan dividen 

Dengan  

Likuiditas Sebagai 

variabel Moderasi 

 

Fransh 

Harismansy

ah  

(2016) 

Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio (DPR) 

 

Independent= 

X1= profitabilitas 

X2=Investment 

Opportunity set 

X3= likuiditas 

sebagai Variabel 

moderasi  

Secara parsial 

variabel profitabilitas 

berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan 

dividen,  

variabel investment 

opportunity set 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kebijkan 

dividen. 

Sedangkan variabel 

likuiditas tidak mampu 

memoderasi pengaruh 

investment opportunity 

set terhadap kebijakan 

dividen. 

10 Life Cycle Theory 

And Dividend 

Payout Policy: 

Evidence From 

Tehran Stock 

Exchange 

Mohammad 

Hassani, 

Fatemeh 

Kazem Pour 

Dizaji 

(2013) 

Dependent = 

Dividend Payout 

Policy 

Independent  

X1 = RETE 

(Retained Earnings 

To Total Equity) 

X2 = RETA 

(Retained Earnings 

To Total Assets) 

 

Tidak Ada Hubungan 

Yang Berarti Antara 

Retained Earnings To 

Total Equity dan 

Dividend Payout. 

Sebaliknya, Ada 

Pengaruh Yang Positif 

Antara Retained 

Earnings To Assets 

Ratio terhadap 

Dividend Payout 

Policy. 
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No Judul Author Variabel 

Penelitian 

Hasil 

11 A Study On The 

Effect Of Free 

Cash Flow And 

Profitability 

Current Ratio On 

Dividend Payout 

Ratio: 

Evidence From 

Tehran Stock 

Exchange 

Hosein 

Parsian  

Amir Shams 

Koloukhi 

(2014) 

Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio 

 

Independent  

X1 = Laverage 

Ratio 

X2 = Free Cash 

Flow 

X3 =Growth 

Opportunity 

X4 = Systematic 

Risk 

X5 = Profitability 

Current Ratio 

X6 = Firm Size 

 

-Variabel Free Cash 

Flow Dan Rasio 

Profitabilitas Memiliki 

Pengaruh Negatif Dan 

Signifikan Terhadap 

Dividend Payout 

Ratio.  

-Variabel Rasio 

Leverage Memiliki 

Pengaruh Positif Dan 

Signifikan. Sedangkan 

variabel firm size, 

growth opportunity, 

dan systemic risk 

Tidak Memiliki 

Pengaruh Yang 

Signifikan Terhadap 

Dividend Payout Ratio 

12 Determinants Of 

Dividend Payout: 

Evidence From 

Financial 

Sector Of Pakistan 

Lamia 

Fahim, 

Muhammad 

Kashif 

Khurshid, 

Hina Tahir 

(2015) 

Dependent = 

Dividend Payout 

Ratio 

 

Independent = 

X1 = Financial 

Leverage Ratio 

X2 = Investment 

X3 = Liquidity 

X4 = Profitability 

X5 = Size 

Variable Financial 

Leverage Memiliki 

Pengaruh Yang 

Negatif Dan Signifikan 

Terhadap Dividend 

Payout, Sedangkan 

profitabiitas, Return 

On Equity, Investment 

Dan size Memiliki 

Pengaruh Yang Positif 

Dan Signifikan 

Terhadap Dividen 

Payout 

 



31 
 

 
 

2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu 

yang di kemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

1. H1 = Diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara Return 

On Asset terhadap Dividen Payout Ratio 

2. H2 = Diduga adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara Debt to 

Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio 

3. H3 = Diduga adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara Asset 

Growth terhadap Dividend Payout Ratio 

4. H4 = Diduga adanya pengaruh yang negatif dan signifikan antara 

Investment Opportunity Set terhadap Dividend Payout Ratio 

Kinerja 

keuangan 

Return On 

Asset 

Kebijakan 

Dividen 

Debt To 

Equity Ratio 

Asset 

Growth 

Investment 

Opportunity 

Set 

Laba  
Perusahaan 

Karakteristik 

perusahaan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 


