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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Andriyani tahun 2008 dalam 

penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Insider Ownership, Investment Opportunity Set, dan Profitability 

Terhadap Kebijakan Dividen Studi Empiris pada perusahaan Automotive di 

Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2004-2006 menyimpulkan bahwa CR 

dan IO menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap DPR, IOS dan ROA 

menunjukkan berpengaruh signifikan positif terhadap DPR, sedangkan DER 

menunjukkan berpengaruh signifikan negative terhadap DPR.  

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani tahun 2010 berjudul Analisis 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dividen Payout Ratio Pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI (2005 – 2007). Dengan menggunakan variabel  curremt 

ratio (CR), return on assets (ROA), dan debt to equity ratio (DER) 

menyimpulkan dari hasil analisis uji F, semua variabel ROA, DER, dan CR 

berpengaruh signifikan secara bersama – sama terhadap variabel DPR, 

sedangkan hasil uji t, hanya variabel ROA dan DER yang signifikan 

berpengaruh kepada DPR, sedangkan variabel CR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli tahun 2008 berjudul 

Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Dividen Payout Ratio Pada 
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Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar pada BEJ (2008), dengan 

cash position (CP), return on assets (ROA), debt to equity ratio (DER), 

Growth Potential dan firm size dapat disimpulkan hasil dari uji serempak (Uji-

F) yang menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh  signifikan terhadap 

variabel dependen (dividend payout ratio). Sedangkan hasil uji t menunjukkan 

hanya variabel CP, DER, dan ROA saja yang signifikan, variabel GP dan 

Firm Size tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

B. Tinjauan Teori 

1. Kebijakan Dividen 

Dividen merupakan balas jasa pada pemegang saham. Namun 

demikian, pembagian dividen merupakan keputusan residual (sisa). Jika 

perusahaan memperoleh laba, pertimbangan penggunaan laba adalah : laba 

ditahan (retained earning/RE) sebagai tambahan modal, diinvestasikan 

lagi, serta sebagian diberikan sebagai dividen. (Asnawi & Wijaya 

2005:131) 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau 

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembayaran investasi di 

masa datang. (Sartono 2008:281).  

Salah satu dari komponen kebijakan dividen perusahaan adalah 

rasio pembayaran dividen atau Dividen Payout Ratio (DPR). Rasio 

pembayaran dividen menunjukkan jumlah dividen yang dibayarkan relatif 

terhadap pendapatan perusahaan. Dengan meningkatnya kesempatam 
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investasi perusahaan, rasio pembayaran dividen harus menurun. Dengan 

kata lain, harus ada hubungan terbalik antara jumlah investasi dengan 

tingkat pengembalian yang diharapkan yang melebihi biaya modal dan 

dividen yang diberikan kepada investor. (Keown, 2000:620) 

2. Teori Kebijakan Dividen 

Ada tiga teori kebijakan dividen : (Brigham & Houston 2001:66) 

a. Teori Ketidakrelevanan Dividen 

Teori ketidakrelevenan dividen adalah teori yang menyatakan 

bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Pendukung utama 

teori ini adalah Merton Miller dan Franco Modigliani. Mereka 

berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh 

kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. 

Dengan perkataan lai, MM berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan 

tergantung semata-mata pada pendapatan yang dihasilkan oleh 

aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan tersebut dibagi di antara  

dividen dan laba yang ditahan.  

Dalam mengembangkan teori dividen mereka, MM membuat 

sejumlah asumsi, khususnya tentang ketiadaan biaya pajak dan 

pialang. Jelas biaya pajak dan pialang memang ada, jadi teori 

ketidakrelevanan dari MM mungkin tidak benar. Akan tetapi MM 

menyanggah (dengan benar) bahwa semua teori ekonomi didasarkan 

pada asumsi – asumsi yang sifatnya menyederhanakan, dan bahwa 
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keabsahan suatu teori harus dinilai berdasarkan pengujian empiris, 

tidak berdasarkan realisme dari asumsi – asumsi tersebut. 

b. Teori Bird In The Hand 

Myron Gordon dan John Lintner berpendapat bahwa tingkat 

keuntungan yang disyaratkan dengan atas ekuitas (ks) akan turun 

apabila rasio pembagian dividen dinaikkan karena para investor kurang 

yakin terhadap penerimaan keuntungan modal (capital gains) yang 

akan dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan dengan 

seandainya mereka menerima deviden. Gordon dan Lintner berkata 

bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai pendapatan yang 

diharapkan dari dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari 

keuntungan modal. 

MM tidak setuju. Mereka berpendapat ks tidak tergantung pada 

kebijakan dividen, yang menyiratkan bahwa investor tidak peduli 

antara dividen dengan keuntungan modal. Mereka menanamkan 

pendapat Gordon – Lintner sebagai kekeliruan bird-in-the-hand karena 

menurut pandangan MM, kebanyakan investor merencanakan untuk 

menginvestasikan kembali dividen mereka dalam saham dari 

perusahaan bersangkutan atau perusahaan sejenis, dan dalam banyak 

kasus, tingkat risiko dari arus kas perusahaan bagi investor dalam 

jangka panjang hanya ditentukan oleh tingkat risiko arus kas 

operasinya, bukan oleh kebijakan pembagian dividennya. 
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c. Teori Preferensi Pajak 

Ada tiga alasan yang berkaitan dengan pajak untuk 

beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian 

dividen yang rendah daripada yang tinggi  : (1) investor yang kaya 

(yang memiliki sebagian besar saham dan menerima sebagian besar 

dividen yang dibayarkan) mungkin lebih suka perusahaan menahan 

dan menanamkan kembali laba ke dalam perusahaan. Pertumbuhan 

laba mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga saham, dan 

keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen 

yang pajaknya lebih tinggi. (2) Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan 

smapai saham terjual. Karena adanya efek nilai waktu, satu dolar pajak 

yang dibayarkan di masa mendatang mempunyai biaya efektif yang 

lebih rendah daripada satu dolar yang dibayarkan hari ini. (3) Jika 

selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama 

sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang-ahli waris yang 

menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham pada hari 

kematian sebagai dasar biaya mereka, dengan demikian mereka 

terhindar dari pajak keuntungan modal. 

Karena adanya keuntungan-keuntungan pajak ini, para 

investor mungkin lebih suka perusahaan menahan sebagaian besar laba 

perusahaan. Jika demikian, para investor akan mau membayar lebih 

tinggi untuk perusahaan yang pembagian dividennya rendah daripada 

untuk perusahaan yang pembagian dividennya tinggi. 
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3. Aspek Kebijakan Dividen 

Beberapa aspek kebijakan dividen adalah sebagai berikut : (Sudana, 

2011:171) 

a. Stabilitas Dividen 

Perusahaan yang membayar dividen secara stabil dari waktu ke 

waktu kemungkinan dinilai lebih baik daripada perusahaan yang 

membayar dividen secara berfluktuasi. Hal ini karena perusahaan yang 

membayar dividen secara stabil mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan yang kurang baik. 

Pada perusahaan yang menerapkan kebijakan dividen tidak 

stabil, besar kecilnya dividen akan berfluktuasi sejalan dengan 

fluktuasi Earning Per Share  (EPS). Penerapan kebijakan dividen 

stabil dilakukan melalui penetapan dividen absolut yang tetap, 

meskipun besarnya EPS berfluktuasi dari waktu ke waktu, besarnya 

dividen tidak berubah. 

Perubahan besarnya dividen baru dilakukan jika terjadi 

kenaikan atau penurunan Earning Per Share  (EPS) yang cukup berarti 

dan diperkirakan akan berlangsung lama. Dengan demikian penerapak 

kebijakan dividen yang stabil akan mengakibatkan dividend payout 

ratio yang berfluktuasi. 

b. Target Payout Ratio 

Sejumlah perusahaan mengikuti kebijakan target dividend 

payout ratio jangka panjang. Hal ini akan mengakibatkan besarnya 
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jumlah dividen yang dibayarkan berfluktuasi atau dividennya tidak 

stabil. Perusahaan hanya akan meningkatkan dividend payout ratio, 

jika pendapatan perusahaan meningkat dan perusahaan merasa mampu 

mempertahankan kenaikan pendapatan tersebut dalam jangka panjang. 

c. Dividen Reguler dan Dividen Ekstra 

Salah satu cara perusahaan meningkatkan dividen kas adalah 

dengan memberikan dividen ekstra di samping dividen regular. Hal ini 

biasanya dilakukan jika pendapatan perusahaan meningkat cukup 

besar, tetapi sifatnya sementara. Apabila tidak terjadi peningkatan 

perusahaan, dividen yang dibagikan hanya dividen regular. 

4. Prosedur Pembayaran Dividen 

Prosedur pembayaran dividen yang sebenarnya adalah sebagai 

berikut : (Brigham & Houston, 2001:66) 

a. Tanggal pengumuman. Dimana pada tanggal pengumuman 

(declaration date) adalah tanggal pada saat direksi perusahaan 

mengeluarkan pernyataan berisi pengumuman pembagian dividen. 

b. Tanggal pencatatan pemegang saham. Jika perusahaan mencatat 

sebagai pemilik pada tanggal ini, pemegang saham tersebut berhak 

menerima dividen. 

c. Tanggal ex-dividen. Tanggal pada saat hak atas dividen periode 

berjalan tidak lagi menyertai saham tersebut, biasanya jangka 

waktunya adalah empat hari kerja sebelum tanggal pencatatan saham. 
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d. Tanggal pembayaran. Tanggal pada saat perusahaan benar-benar 

mengirimkan cek dividen. 

5. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen  

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dividen 

yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham antara 

lain : (Sutrisno , 2001:304) 

a. Posisi solvabilitas perusahaan. Apabila perusahaan dalam kondisi 

insolvensi atau solvabilitasnya kurang menguntungkan, biasanya 

perusahaan tidak membagikan laba. Hal ini disebabkan laba yang 

diperoleh lebih banyak digunakan untuk memperbaiki posisi struktur 

modalnya. 

b. Posisi likuiditas perusahaan. Cash dividend merupakan arus kas keluar 

bagi perusahaan, oleh karena itu bila perusahaan membayarkan 

dividen berarti harus bisa menyediakan uang kas yang cukup banyak 

dan ini aakan menurunkan tingkat likuiditas perusahaan. Bagi 

perusahaan yang kondisi likuiditasnya kurang baik, biasanya dividend 

payot rationya kecil, sebab sebagian besar laba digunakna untuk 

menambah likuiditas. Namun perusahaan yang sudah mapan dengan 

likuiditas yang baik cenderung memberikan dividen lebih besar. 

c. Kebutuhan untuk melunasi hutang. Salah satu sumber dana perusahaan 

adalah dari kreditor berupa hutang baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Hutang ini harus segera dibayar pada saat jatuh tempo, dan 

untuk membayar hutang – hutang tersebut harus dissediakan dana. 
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Semakin bnayak hutang yang harus dibayar semakin besar dana yang 

harus disediakan sehingga akan mengurangi jumlah dividen yang akan 

dibayarkan. 

d. Rencana perluasan. Perusahaan yang berkembang ditandai dengan 

semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan, dan hal ini bisa dilihat dari 

perluasan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin pesat 

pertumbuhan perusahaan, juga semakin pesat perluasan yang 

dilakukan. Konsekuensinya semakin besar juga kebutuhan dana untuk 

membiayai perluasan tersebut. Kebutuhan dana dalam rangka ekspansi 

tersebut bisa dipenuhi baik dari hutang, menambah modal sendiri yang 

berasal dari pemilik, dan salah satunya juga bida diperoleh dari 

internal resources berupa memperbesar laba yang ditahan. Dengan 

demikian semakin pesat perluasan yang dilakukan perusahaan semakin 

kecil dividend payout ratio nya. 

e. Kesempatan investasi. Kesempatan investasi juga merupakan faktor 

yang mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagi. Semakin 

terbuka kesempatan investasi semakin kecil dividen yang dibayarkan 

sebab dananya digunakan untuk memperoleh kesempatan  invesatasi. 

Namun bila kesempatan investasi kurang baik, maka dananya lebih 

banyak akan digunakan untuk membayar dividen. 

f. Stabilitas pendapatan. Bagi perusahaan yang pendapatannya stabil, 

dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham lebih besar 

dibanding dengan perusahaan yang pendapatannya tidak stabil. 
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Perusahaan yang pendapatannya stabil tidak perlu meneyediakan kas 

yang banyak untuk berjaga – jaga, sedangkan perusahaan yang 

pendapatannya tidak stabil harus menyediakan uang kas yang cukup 

besar untuk berjaga – jaga. 

g. Pengawasan terhadap perusahaan. Kadang – kadang pemilik tidak mau 

kehilangan kendali terhadap perusahaan. Apabila perusahaan mencari 

sumber dana dari modal sendiri, kemungkinan akan masuk investor 

baru dan ini tentunya akan mengurangi kekuasaan pemilik lama dalam 

mengendalikan perusahaan. Jika dibelanjai dari hutang risikonya 

cukup besar. Oleh karena itu perusahaan cenderung tidak membagi 

dividennya agar pengendalian tetap berada ditangannya. 

Faktor – faktor lain yang perlu di pertimbangkan dalam pengambilan 

kebijakan dividen adalah : (Sudana, 2011 : 170) 

a. Dana yang dibutuhkan perusahaan. Apabila di masa yang akan dating 

perusahaan berencana melakukan investasi yang membutuhkan dana 

yang besar, maka perusahaan dapat memperolehnya melalui 

penyisihan laba ditahan. Semakin besar kebutuhan dana di masa yang 

akan datang, semakin besar pula bagian laba yang ditahan di 

perusahaan atau semakin kecil dividen yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham. 

b. Likuiditas. Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau 

dividen saham. Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika 

tingkat likuiditas yang dimiliki perusahaan mencukupi. Semakin tinggi 
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tingkat likuiditas perusahaan, semakin besar dividen tunai yang 

mampu dibayar perusahaan kepada pemegang saham, dan sebaliknya. 

c. Kemampuan perusahaan untuk meminjam. Salah satu sumber dana 

perusahaan adalah berasal dari pinjaman. Perusahaan dimungkinkan 

untuk membayar dividen yang besar, karena perusahaan masih 

memiliki perluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dari 

pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan 

perusahaan. Dengan demikian , semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk meminjam semakin besar dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham. 

d. Nilai informasi dividen. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

harga pasar saham perusahaan meningkat ketika perusahaan 

mengumumkan dividen, dan harga pasar saham perusahaan turun 

ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen. Salah satu 

alasan dari reaksi pasar terhadap informasi pengumuman dividen 

tersebut adalah karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan 

sekarang, sehingga dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar 

saham. Selain itu, dividen yang meningkat dianggap memberikan 

sinyal bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, dan sebaliknya 

dividen turun memberikan sinyal kondisi keuangan perusahaan yang 

memburuk. 

e. Pengendalian perusahaan. Jika perusahaan membayar dividen yang 

besar, kemungkinan perusahaan memeroleh dana dengan menjual 
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saham baru untuk membiayai peluang investasi yang dinilai 

menguntungkan. Dalam kondisi demikian kendali pemegang saham 

lama atas perusahaan kemungkinan akan berkurang, jika pemegang 

saham lama tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang 

diterbitkan perusahaan. Pemegang saham mungkin lebih suka 

membayar dividen yang rendah dan membiayai kebutuhan dana untuk 

investasi dengan laba ditahan, sehingga tidak menurunkan kendali 

pemegang saham atas perusahaan. 

f. Pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak 

kreditor. Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditor, 

perjanjian pinjaman tersebut sering disertai dengan persyaratan – 

persyaratan tertentu. Salah satu bentuk persyratan di antaranya adalah 

pembatasan pembayaran dividen yang tidak boleh melampaui jumlah 

tertentu yang disepakati. Tujuannya adalah melindungi kepentingan 

pihak kreditor, yaitu kelancaran pelunasan pokok pinjaman dan 

bunganya. 

g. Inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin turun daya beli mata 

uang. Hal ini berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana yang 

lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusahaan 

pada masa yang akan datang. Apabila peluang untuk mendapatkan 

dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, salah satu cara untuk 

memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui sumber dana 
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internal, yaitu laba ditahan. Dengan demikian, jika inflasi meningkat, 

dividen yang dibayarkan akan berkurang, dan sebaliknya. 

C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menggunakan beberapa variabel yang telah dikemukakan di 

atas, dan menganalisis variabel tersebut dengan menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda, maka akan diketahui faktor yang berpengaruh dan 

dominan berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  

D. Hipotesis 

Dari rumusan masalah dan dari hasil penelitian terdahulu yang telah 

dikemukakan diatas, maka diperoleh sebuah hipotesis : 

Perusahaan Semen di BEI 

(Semen Gresik, Holcim Indonesia, Indocement Tunggal Prakarsa) 

 

Laporan Keuangan 
(L/R, Neraca) 

 

Menganalisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap DPR Curent Ratio (CR), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Growth Potential dengan menggunakan Metode Analisis Regresi 

Berganda 

 
 

 

Faktor yang berpengaruh dominan terhadap  kebijakan dividen 
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1. Diduga faktor-faktor yang mempengaruhi DPR adalah Curent Ratio (CR), 

Debt to Equity Ratio (DER), dan Growth Potential (GP). 

2. Diduga faktor yang paling dominan mempengaruhi kebijakan dividen 

berdasarkan penelitian terdahulu adalah Debt to Equity Ratio (DER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


