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BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan dividen sudah pernah dilakukan 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2013) yang 

melakukan penelitian di BEI dengan sampel 37 perusahaan Sektor Non Jasa tahun 

2007-2010 yang membuktikan bahwa variabel yang diteliti yaitu ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Likuiditas perusahaan (Current ratio) memiliki koefisien negative. 

Profitabilitas perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa investor 

mempertimbangkan likuiditas perusahaan (Current ratio) tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sedangkan Pasadena (2013) dengan 124 sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2011 

menemukan bahwa likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Sementara itu, profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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Darma dan Segoro (2014) dengan sampel penelitian 19 perusahaan non 

bank LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2012, 

menemukan bahwa secara simultan variabel Debt to equity ratio (DER), Return 

on Asset (ROA), Current ratio (CR) dan Growth berpengaruh signifikan terhadap 

DPR perusahaan nonbank LQ45 di BEI, hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat 

signifikansi dibawah 5%. Namun secara parsial hanya variabel ROA dan DER 

yang mempunyai pengaruh signifikan, sedangkan variabel CR dan Growth tidak 

berpengaruh terhadap DPR.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Idawati dan Sudiartha (2014) dengan 

sampel penelitian sebanyak 31 perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2009-

2011, menemukan bahwa secara simultan, seluruh variabel bebas (profitabilitas, 

likuiditas, ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Uji secara 

parsial menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan likuiditas berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Hasil berbeda ditunjukkan oleh variabel ukuran 

perusahaan, yakni ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen.

Prawira dkk (2014) dengan sampel penelitian sebanyak 18 perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2013, 

menemukan bahwa debt to equity ratio dan size tidak berpengaruh dan signifikan 

terhadap dividend payout ratio. Current ratio berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap dividend payout ratio, sedangkan return on equity memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout ratio.
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Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan 

beberapa persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari 

hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya adalah pada variabel yang digunakan dalam membahas pokok 

permasalahan, yaitu variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan 

leverage. Perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya adalah 

pada objek penelitian yang digunakan yaitu seluruh perusahaan yang listing BEI 

dengan tahun terbaru yaitu tahun 2014 hingga tahun 2016. Penelitian ini 

diharapkan mampu menghasilkan gambaran tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan dividen.

B. Tinjauan Pustaka

1. Dividend Signalling Theory

Teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam kebijakan dividen adalah 

teori signalling. Teori signalling dikembangkan untuk memperhitungkan 

kenyataan bahwa orang dalam (insider) perusahaan pada umumnya memiliki 

informasi yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi terbaru dari 

perusahaan, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan 

dengan investor luar. Dividend Signalling Theory pertama kali dicetuskan oleh 

Bhattacharya pada tahun 1979 dalam Pramastuti (2007:8). Teori ini mendasari 

dugaan bahwa perubahan cash dividend mempunyai kandungan informasi yang 

mengakibatkan munculnya reaksi harga saham.
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Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang cash dividend yang dibayarkan 

dianggap investor sebagai sinyal prospek perusahaan di masa mendatang. Adanya 

anggapan ini disebabkan terjadinya asymmetric information antara manajer dan 

investor, sehingga para investor menggunakan kebijakan dividen sebagai sinyal 

tentang prospek perusahaan. Apabila terjadi peningkatan dividen akan dianggap 

sebagai positif yang berarti perusahaan mempunyai prospek yang baik, sehingga 

menimbulkan reaksi harga saham yang positif. Sebaliknya, jika terjadi penurunan 

dividen akan dianggap sebagai sinyal negatif yang berarti perusahaan mempunyai 

prospek yang tidak begitu baik, sehingga menimbulkan harga saham yang negatif 

(Pramastuti, 2007:8).

2. Dividen

a. Pengertian dividen

Dividen merupakan pembayaran kepada pemilik perusahaan yang diambil dari 

keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk saham maupun tunai (Liu & Hu, 

2005). Dividen dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai 

dengan jumlah lembar saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik. Dapat 

disimpulkan bahwa dividen merupakan distribusi atas hasil kinerja operasional 

perusahaan dalam bentuk kas, saham, atau dalam bentuk lainnya kepada 

pemegang saham sebesar proporsi dari jumlah saham yang dimilikinya (Hery, 

2013).

Perusahaan yang memiliki tingkat akumulasi laba bersih yang cukup baik dari 

satu periode ke periode lain berikutnya biasanya memiliki potensi untuk dapat 

membagikan sebagian dari laba bersih tersebut kepada pemilik perusahaan 
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(pemegang saham). Laba bersih yang dibagikan tersebut merupakan dividen. 

Umumnya, dividen yang diberikan dalam bentuk saham biasa maupun berupa 

uang kas. Dividen merupakan salah satu daya tarik yang membuat investor mau 

menginvestasikan uangnya kedalam saham perseroan.

Keputusan mengenai jumlah laba yang ditahan dan dividen yang akan 

dibagikan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan 

dividen merupakan kebijakan yang berkaitan dengan penentuan pembagian 

pendapatan (earning) antara untuk dibayarkan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau laba yang tidak dibagikan sebagai laba ditahan oleh perusahaan 

diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan (Sabar, 2003:242).

b. Jenis-jenis dividen

Terdapat beberapa jenis dividen yang dapat dibayarkan kepada para 

pemegang saham, tergantung pada posisi dan kemampuan perusahaan 

bersangkutan. Berikut ini adalah jenis-jenis dividen menurut Brigham (2006;95):

a. Cash Dividend (Dividen Tunai)

Cash dividend adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada 

umumnya cash dividend lebih disukai oleh para pemegang saham dan lebih sering 

dipakai perseroan jika dibandingkan dengan jenis dividen yang lain.  

b. Stock Dividend (dividen saham) 

Stock dividend adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham,  bukan 

dalam bentuk uang tunai. Pembayaran stock dividend juga harus disarankan 

adanya laba atau surplus yang tersedia, dengan adanya pembayaran dividen saham 

ini maka jumlah saham yang beredar meningkat, namun pembayaran dividen 
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saham ini tidak akan merubah posisi likuiditas perusahaan karena yang 

dibayarkan oleh perusahaan bukan merupakan bagian dari arus kas perusahaan.  

c. Property dividend (dividen barang) 

Property dividend adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang 

(aktiva selain kas). Property dividend yang dibagikan ini haruslah merupakan 

barang yang dapat dibagi-bagi atau bagian-bagian yang homogeny serta 

penyerahannya kepada pemegang saham tidak akan mengganggu kontinuitas 

perusahaan.  

d. Scrip Dividend 

Scrip dividend adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat (scrip) 

janji hutang. Perseroan akan membayar sejumlah tertentu dan pada waku tertentu, 

sesuai dengan yang tercantum dalam scrip tersebut.  Pembayaran dalam bentuk ini 

akan menyebabkan perseroan mempunyai hutang jangka pendek kepada 

pemegang scrip.  

e. Liquidating dividend 

Liquidating dividend adalah dividen yang dibagikan berdasarkan pengurangan 

modal perusahaan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan.  

4. Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan pendanaan perusahaan untuk 

menentukan berapa besar bagiandari laba perusahaan yang akan dibagikan kepada 

para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau ditahan di dalam 

perusahaan. Semakin besar laba yang ditahan, maka kan semakin kecil jumlah 

laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen.alokasi penentuan laba sebagai 
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laba ditahan dan pembayaran dividen merupakan aspek utama dalam kebijakan 

dividen (Robinson, 2006) (dalam Hery, 2013).

Kebijakan dividen harus didasarkan pada pertimbangan atas kepentingan 

pemegang saham dan juga kepentingan perusahaan. Kebijakan dividen penting 

karena pembayaran dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan juga 

meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham (El-Sady, Hamdy, Al-

Mawazini, &Alshammari, 2012) (dalam Hery, 2013).

Kebijakan dividen diformulasikan untuk dua dasar tujuan dengan 

memperhatikan maksimalisasi kekayaan dari pemilik perusahaan dan pembiayaan 

yang cukup. Kedua tujuan tersebut saling berhubungan dan harus memenuhi 

berbagai faktor hukum, perjanjian, internal, pertumbuhan, hubungan dengan 

pemilik, hubungan dengan pasar yang membatasi alternatif kebijakan (Sundjaja 

dan Barlin, 2010:388).

a. Teori kebijakan dividen

Menurut Brigham dan Houston (2001:14) menyebutkan ada tiga teori dari 

preferensi investor yaitu:

1. Dividend irrelevance theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh, baik terhadap nilai perusahaan 

maupun biaya modalnya. Teori ini mengikuti pendapat Modigliani dan Miller 

(MM) yang menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh 

besar kecilnya Dividend Payout Ratio (DPR) tetapi ditentukan oleh laba bersih 

sebelum pajak (EBIT) dan risiko bisnis. Dengan demikian kebijakan dividen 

sebenarnya tidak relevan untuk dipersoalkan.
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2. Bird in the hand Theory. Menurut Gordon dan Litner (1956), tingkat 

keuntungan yang disyaratkan akan naik apabila pembagian dividen dikurangi 

karena investor lebih yakin terhadap penerimaan dividen daripada kenaikan 

nilai modal (capital gain) yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Pendapat 

Gordon dan Litner (1956) oleh MM diberi nama bird in the hand fallacy. 

Gordon dan Litner beranggapan investor memandang bahwa satu burung di 

tangan lebih berharga daripada seribu burung di udara. Namun, MM 

berpendapat bahwa tidak semua investor berkepentingan untuk 

menginvestasikan kembali dividen mereka di perusahaan yang sama dengan 

memiliki resiko yang sama, oleh sebab itu tingkat resiko pendapatan mereka 

di masa yang akan datang bukannya ditentukan oleh DPR tetapi ditentukan 

oleh tingkat resiko investasi baru.

3. Tax preference theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena 

adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains maka para 

investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran 

pajak.

b. Macam-macam kebijakan dividen menurut Sundjaja dan Barlin (2010:388), 

yaitu:

1. Kebijakan Dividen Rasio Pembayaran Konstan

Kebijakan ini didasarkan dengan persentase tertentu dari pendapatan. Dimana 

rasio pembayaran dividen adalah persentase dari setiap rupiah yang dihasilkan 

dibagikan kepada pemilik dalam bentuk tunai, dihitung dengan membagi dividen 

kas per saham dengan laba per saham. Masalah dengan kebijakan ini adalah jika 
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pendapatan perusahaan turun atau rugi pada suatu periode tertentu, maka dividen 

menjadi rendah atau tidak ada. Karena dividen merupakan indikator dari kondisi 

perusahaan yang akan datang maka mungkin dapat berdampak buruk terhadap 

harga saham.

2. Kebijakan Dividen Teratur

Kebijakan dividen yang didasarkan atas pembayaran dividen dengan rupiah 

yang tetap dalam setiap periode. Kebijakan yang teratur seringkali digunakan 

dalam memakai target rasio pembayaran dividen. Dimana target rasio pembayaran 

dividen adalah kebijakan dimana perusahaan mencoba membayar dividen dalam 

persentase tertentu seperti dividen yang dinyatakan dalam rupiah serta disesuaikan 

terhadap target pembayaran yang membuktikan terjadinya peningkatan hasil.

3. Kebijakan Dividen Rendah Teratur dan Ditambah Ekstra

Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen rendah yang teratur, 

ditambah dengan dividen ekstra jika ada jaminan pendapatan. Jika pendapatannya 

lebih tinggi dari biasanya pada periode tertentu, perusahaan boleh membayar 

tambahan dividen yang disebut dividen ekstra.

c. Menurut Rodoni dan Ali (2010:123) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembayaran dividen suatu perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Posisi likuiditas, yaitu apabila laba yang ditahan diinvestasikan dalam bentuk 

aktiva tetap, seperti mesin dan peralatan, bahan dan persediaan dan barang-

barang lainnya, maka hal tersebut dapat menunjukkan posisi likuiditas 

perusahaan yang rendah dan terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu 

lagi membayarkan dividennya.
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2. Profitabilitas, adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat 

keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Faktor 

profitabilitas juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dividen 

adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan, oleh karena itu dividen akan 

dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang 

layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah 

perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban tetapnya yaitu bunga dan pajak.

3. Leverage, faktor ini mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini menunjukkan 

semakin besar kewajibannya. Dan semakin rendah rasio ini akan menunjukkan 

semakin tingginya kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.

d. Dividend Payout Ratio (DPR)

Pengukuran kebijakan dividen yang diproksi oleh dividend payout ratio. 

Dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang dibayarkan 

dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam bentuk 

persentase. Semakin tinggi dividend payout ratio akan menguntungkan pihak 

investasi, tetapi pada pihak perusahaan akan memperlemah internal financial, 

karena memperkecil laba ditahan. Namun sebaliknya dividend payout ratio 
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semakin kecil akan merugikan para pemegang saham (investor) tetapi internal 

financial perusahaan semakin kuat (Parica dkk, 2013). Rumusnya:

Dividen Payout Ratio (DPR) =  
Dividen Persaham

Laba Persaham

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat diukur dari besarnya nilai asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. 

Ketiga variabel ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena 

dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut (Sudarmadji dan Sularto, 

2007). 

Perusahaan besar harus mampu menyampaikan laporan keuangan yang 

lengkap kepada shareholders sebagai pertanggungjawaban manajemen. Oleh 

karena itu, semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, 

semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin 

besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. 

Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan kepada total 

aktiva perusahaan karena nilai total aktiva yang disajikan secara historis dianggap 

lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan. Definisi dari total 

aktiva menurut SAK 2009 adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan 

memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaaan di masa yang akan datang. Jadi 

ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat 
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dari besar kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki atau total 

penjualan yang diperoleh. Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan 

sebagai suatu perbandingan besar/kecilnya suatu objek.

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh hasil 

laba yang dihasilkan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Pandia (2012) 

mendefenisikan rasio profitabilitas adalah alat ukur yang digunakan dalam 

mengukur efektivitas perusahaan memperoleh laba. Dapat disimpulkan bahwa 

rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan 

mencari keuntungan, juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada 

suatu perusahaan. Kasmir (2012) menyatakan, jenis-jenis rasio Profitabilitas yang 

dapat digunakan adalah:

a. Return on Assets (ROA): Return on Assets mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba.

b. Return on equity (ROE): hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau 

rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur lalu bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri.

c. Rasio Beban Operasional (BOPO)

d. Net profit margin (NPM)

7. Likuiditas

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan melunasi seluruh 

kewajiban jangka pendeknya dan mendanai operasional usaha (Suharli, 2006). 
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Hanya perusahaan yang memiliki likuiditas baik yang akan membagikan labanya 

kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Sebaliknya, pihak manajemen 

perusahaan akan menggunakan potensi likuiditas yang ada untuk melunasi 

kewajiban jangka pendek atau mendanai operasi perusahaannya. Penelitian ini 

memproksikan likuiditas perusahaan dengan Current Ratio. Current Ratio 

merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas yang dihitung dengan membagi 

aktiva lancar (current assets) dengan hutang atau kewajiban lancar (current 

liability). Semakin besar current ratio menunjukkan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan tingginya current 

ratio menunjukkan keyakinan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan dividen yang dijanjikan (Marlina dan Danica, 2009). Dengan kata 

lain, ada pengaruh signifikan positif antara current ratio terhadap pembayaran 

dividen.

8. Leverage

Leverage merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal 

sendiri dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini Leverage menggunakan 

rasio Debt to Equity Ratio (DER). Rasio hutang perusahaan berupa DER 

mencerminkan penggunaan dana perusahaan dengan mengeluarkan beban tetap 

yang ditunjukkan oleh perimbangan penggunaan hutang dengan beberapa bagian 

modal sendiri. Semakin besar rasio ini, menunjukkan semakin besar kewajibannya 

dan begitu juga sebaliknya. Peningkatan hutang ini akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang sahan, artinya tingginya 

kewajiban perusahaan akan semakin menurunkan kemampuan perusahaan dalam 
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membayar dividen. Perusahaan dengan tingkat solvabilitas permodalan yang 

tinggi cenderung memiliki rasio pembayaran rendah untuk mengurangi biaya yang 

berkaitan dengan transaksi pembiayaan eksternal. Selain itu, ada beberapa 

perjanjian hutang yang membatasi pembayaran dividen.

Faktor ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini menunjukkan 

semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin rendah akan menunjukkan 

semakin tinggi kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Apabila 

perusahaan menentukan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba 

ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya 

untuk keperluan tersebut, yang ini berarti berarti hanya sebagian kecil saja yang 

pendapatan yang dapat dibayarkan sebagai dividen (Riyanto 2001). Peningkatan 

utang ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi 

pemegang saham, artinya semakin tinggi kewajiban perusahaan, akan semakin 

menurunkan kemampuan perusahaan membayar dividen (Sudarsi 2002).

Prihantoro (2003) menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio mencerminkan 

kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh 

berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh 

karena itu, semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajibannya. Semakin besar proporsi utang yang 

digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar 

jumlah kewajiban (Prihantoro, 2003). Peningkatan hutang pada gilirannya akan 
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mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang 

saham termasuk dividen yang akan diterima, karena kewajiban tersebut lebih 

diprioritaskan daripada pembagian dividen (Prihantoro, 2003). Jika beban hutang 

tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk membagi dividen akan semakin 

rendah, sehingga DER mempunyai hubungan negatif dengan Dividend Payout 

Ratio (Prihantoro, 2003).

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Variabel Independen Variabel Dependen

D. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) dalam Pasadena (2013) hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan 

masalah penelitian biasanya disusun dalam kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

Leverage (X4)

Ukuran Perusahaan (X1)

Likuiditas (X3)

Profitabilitas (X2)
Kebijakan Dividen (Y)



25

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Berdasarkan 

uraian dan hasil temuan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan (Size) dan Kebijakan Dividen (Dividend Payout 

Ratio/DPR)

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 yang lebih besar terutama dari hutang. Ukuran perusahaan 

merupakan simbol ukuran perusahaan yang berhubungan dengan peluang dan 

kemampuan untuk masuk ke pasar modal dan jenis pembiayaan eksternal lainnya 

yang menunjukkan kemampuan meminjam. Oleh karena itu, perusahaan dengan 

ukuran yang lebih besar akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba 

yang lebih besar, sehingga akan mampu membayar dividen yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan kecil (Hatta, 2002).  Hal ini menunjukkaan 

hubungan, bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula 

dividen yang akan dibagikan.
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Ha1: Ukuran perusahaan yang diproksi oleh size berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen

2. Profitabilitas (Return On Assets/ROA) dan Kebijakan Dividen (Dividend 

Payout Ratio/DPR)

Menurut Rodoni dan Ali (2010:123) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal 

sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham 

akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. 

Faktor profitabilitas juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dividen 

adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan, oleh karena itu dividen akan 

dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak 

dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban tetapnya yaitu bunga dan pajak. Penelitian 

Arilaha (2009) dan Parica, dkk (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen karena profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan dividen akan 

dibagi apabila perusahaan tersebut memperoleh laba. Dari laba setelah pajak 

tersebut sebagian dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham dan 

sebagian lain ditahan di perusahaan (laba ditahan). Jika laba yang diperoleh kecil, 

maka dividen yang akan dibagikan juga kecil.
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Ha2: Profitabilitas yang diproksi oleh return on assets berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen

3.  Likuiditas (Current Ratio/CR) dan Kebijakan Dividend (Dividend Payout 

Ratio/DPR)

Menurut Keown et. al (2001:621) likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka 

pendeknya. Posisi likuiditas perusahaan pada kemampuan pembayaran dividen 

sangat berpengaruh karena dividen dibayarkan dengan kas dan tidak dengan laba 

ditahan, perusahaan harus memiliki kas tersedia untuk pembayaran dividen. Oleh 

karena itu perusahaan yang memiliki likuiditas baik maka kemungkinan 

pembayaran dividen lebih baik pula. Likuiditas perusahaan dapat diukur melalui 

rasio keuangan seperti: current ratio, quick ratio dan cash ratio. Likuiditas 

perusahaan diasumsikan dalam penelitian ini mampu menjadi alat prediksi tingkat 

pengembalian investasi berupa dividen bagi investor. Current ratio seringkali 

dijadikan sebagai ukuran likuiditas, termasuk dalam persyaratan kontrak kredit. 

Hasil penelitian Karami (2013) dan Parica, dkk (2013) menunjukkan bahwa 

likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen karena 

ketersediaan aset menunjukkan tingkat pembayaran dividen sehingga posisi 

current ratio merupakan variabel penting yang dipertimbangkan oleh manajemen 

ketika memutuskan suatu kebijakan dividen. Semakin tinggi current ratio, maka 

semakin mudah bagi pemegang saham untuk mendapatkan dividen dalam bentuk 

tunai.
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Ha3: Likuiditas yang diproksi oleh current ratio berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen

4. Leverage (Debt to Equity Ratio/DER) dan Kebijakan Dividen (Dividend 

Payout Ratio/DPR)

Menurut Suharli dalam Arilaha (2009) perusahaan yang leverage operasi atau 

keuangannya tinggi akan memberikan dividen yang rendah. Struktur permodalan 

yang lebih tinggi dimiliki oleh hutang menyebabkan pihak manjemen akan 

memprioritaskan pelunasan kewajiban terlebih dahulu sebelum membagikan 

dividen. Perusahaan yang memiliki rasio hutang lebih besar akan membagikan 

dividen lebih kecil karena laba yang diperoleh digunakan untuk melunasi 

kewajiban. Hutang jangka panjang diikat oleh sebuah perjanjian hutang untuk 

melindungi kepentingan kreditor. Kreditor biasanya membatasi pembayaran 

dividen, pembelian saham beredar, dan penambahan hutang untuk menjamin 

pembayaran pokok hutang dan bunga. Untuk itu semakin tinggi rasio hutang maka 

semakin ketatnya perusahaan terhadap perjanjian hutang. Hasil penelitian Karami 

(2013) dan Asif et. al (2011) menyatakan bahwa rasio hutang dengan modal (debt 

to equity ratio) memiliki hubungan yang signifikan terhadap dividend payout 

ratio.

Ha4: Leverage yang diproksi oleh debt to equity ratio berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen.


