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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Sunarso pada tahun 2006, meneliti 

tentang analisis faktor-faktor yang mempegaruhi kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ, menyatakan bahwa Likuiditas 

(CR), Biaya Pengembangan, Pengendalian (DER), Stabilitas Keuntungan dan 

Kebangkrutan (NPM), Biaya Transaksi dan Kebutuhan Modal (ROI) secara 

bersama-sama kelima variabel berpegaruh postif terhadap DPR. Sedangkan 

secara sendiri-sendiri CR berpengaruh negatif , biaya pengembangan 

berpengaruh negative, DER berpengaruh negatif, NPM berpengaruh positif, 

dan ROI berpengaruh positif. Faktor yang paling dominan adalah biaya 

pengembangan, untuk itu investor disarankan untuk berinvestasi pada 

perusahaan yang memiliki biaya pengembangan yang baik. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  Yuliana Rianti pada tahun 

2008, meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen pada perusahaan LQ 45 yang listing di BEJ, menyatakan bahwa CR, 

Ks, DER, NPM, dan ROI secara simultan tidak berpengaruh terhadap DPR. 

Sedangkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap DPR, dan variable 

lain seperti CR, Ks, NPM, dan ROI tidak berpengaruh signifikan terhadap 

DPR. 

 

B. Tinjauan Teori 

Adapun teori yang diungkapkan adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan Dividen. 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen 

dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan 
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datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai 

dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya 

mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya 

jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka 

kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. (Sunyoto dan 

Susanti; 2015: 153).   

Kebijakan dividen memiliki arti penting bagi perusahaan karena 

alasan-alasan berikut ini (Warsono; 1999: 236) : 

a. Kebijakan itu berpengaruh pada sikap para investor. Pemotongan

dividen bisa dianggap negatif oleh para investor, karena pemotongan

seperti itu sering dikaitkan dengan kesulitan keuangan.

b. Kebijakan itu berdampak pada program pendanaan dan anggaran

perusahaan.

c. Kebijakan itu mempengaruhi arus kas perusahaan. Perusahaan dengan

likuiditas yang buruk dapat dipaksa untuk membatasi pembayaran

dividennya.

d. Kebijakan itu menentukan ekuitas pemegang saham karena dividen

dibayar dari laba yang ditahan. Hal ini mengakibatkan rasio hutang

terhadap ekuitas menajdi lebih tinggi.

2. Pendekatan dalam Kebijakan Dividen

Kebijaksanaan perusahaan untuk membagi keuntungan kepada 

pemegang saham membawa arti dalam dua hal (Gitosudarmo dan Basri; 

2002: 227): 

a. Dana yang dibagikan kepada para pemegang saham. Hal ini

ditunjukkan oleh pembayaran kepada para pemegang saham.

b. Dana untuk membelanjai kebutuhan perkembangan usaha. Hal ini

tercermin dalam rencana pada pos laba yang ditahan.

Oleh karena politik dividen mempengaruhi baik pada jangka 

panjang maupun bagian yang dibagikan kepada para pemegang saham 
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maka dalam hal ini terdapat dua pendekatan dalam membahas masalah 

dividen, yaitu (Gitosudarmo dan Basri; 2002: 227-228):.  

a. Sebagai kebijaksanaan pembelanjaan jangka pendek. 

Dalam pendekatan ini berpandangan bahwa semua laba 

sesudah pajak yang diperoleh perusahaan adalah merupakan sumber 

dana jangka panjang. Pengumuman atas pembagian laba sebagai 

dividen berarti pengurangan terhadap sumber dana jangka panjang 

yang dapat dipergunakan terhadap sumber dana jangka panjang yang 

dapat dipergunakan untuk membelanjai kebutuhan penekanan terhadap 

perkembangan usaha ataupun paksaan terhadap pencairan dana 

ekstern. Apabila perusahaan memiliki suatu rencana pengembangan 

usaha yang cukup menggembrakan di masa depan maka perlulah 

dipupuk sumber dana dari dalam perusahaan tersebut. Di samping itu 

apabila atas dasar pertimbangan biaya capital yang dituntut untuk 

membentuk struktur capital yang dikehendaki diperbesarnya sumber 

dana modal sendiri. 

b. Sebagai kebijaksanaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. 

Dalam pendekatan ini berpandangan bahwa kebijaksanaan 

dividen mempunyai pengaruh yang kuat terhadap harga pasar dari 

saham yang beredar. Oleh karena itu maka manajer dalam hal ini 

dituntut untuk membagikan dividen sebagai realisasi dari harapan hasil 

yang didambakan oleh seorang investor dalam mengeluarkan uangnya 

untuk membeli saham tersebut. Keberatan dalam pendekatan itu telah 

dikemukakan oleh adanya teori Modigliani dan Miller (MM teori) 

yang mengatakan bahwa dividen tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Akan tetapi meskipun terdapat hal ini masalah itu tetap 

harus diperhitungkan oleh manajer keuangan di dalam pengambilan 

keputusan. 

Masalah yang timbul dalam poliyi dividen adalah apakah 

dividen itu akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Apabila 

perusahaan sedang mengalami perkembangan yang pesat dan banyak 
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proyek-proyek investasi yang harus diperhitungkan mka laba harus 

banyak seperti dikemukakan oleh MM tori. Akan tetapi apabila tidak 

dapat kemungkinan investasi yang terbuka maka akan lebih baik laba 

tersebut dibagikan kepada pemegang saham.  

 

3. Kebijakan dividen yang optimal 

Kebanyakan investor mengharapkan diperolehnya hasil dari 

perkembangan saham terhadap dua hal yaitu (Gitosudarmo dan Basri; 

2002: 228-230): 

a. Kenaikan Modal  

Para investor mengharapkan adanya kenaikan modal dalam bentuk 

kenaikan harga saham yang diterbitkan. 

b. Dividen 

Di samping itu tentu saja para investor, sampai pada tingkat tertentu 

akan mengharapkan adanya pembagian laba yang diperoleh 

perusahaan. 

  

4. Kebijaksanaan Pembayara Dividen 

Dalam kebijakan pembayaran dividen pada garis besarnya adalah 

sebagai berikut (Gitosudarmo dan Basri; 2002: 230-232): 

a. Stabel Dividend Policy (Kebijaksanaan Pembayaran Dividen yang 

Stabil) 

Pada kebijaksanaan ini besarnya dividen yang dibayarkan 

selalu stabil dalam jumlah yang tetap, stabil yang makin naik dan stabil 

yang semakin menurun. Jadi besarnya dividen yang dibayarkan dalam 

julah yang selalu stabil walaupun terjadi fluktuasi dalam net income.  

Apabila pada suatu saat kondisi perusahaan mengalami 

kerugian, pembayaran dividen akan diambilkan dari cadangan 

stabilitas dividen. Keuntungan pembayaran yang stabil adalah sebagai 

berikut: 
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a. Harga saham pada umunya naik, maka saham-saham yang 

diterbitkan oleh perusahaan yang menganut kebijaksanaan 

pembayaran dividen stabil tingkat kenaikannya akan lebih tajam. 

b. Jika harga saham pada umumnya turun, maka penurunan harga 

saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menganut 

kebijaksanaan pembayaran dividen stabil tingkat penurunannya 

lebih lambat. 

c. Lebih mudah diakui oleh Badan Pembinaan Pasar Modal sebagai 

go public, sehingga penjualan sahamnya akan lebih mudah dan 

mudah untuk masuk legal list.  

b. Fluctuating Dividend Policy (Kebijaksanaan Pembayaran Dividen 

yang Berfluktuasi). 

Pada kebijaksanaan ini besarnya dividen yang dibayarkan 

mendasarkan pada tingkat keuntungan pada setiap akhir periode. 

Apabila tingkat keuntungannya tinggi maka besarnya dividen yang 

dibayarkan relatif tinggi, dan sebaliknya bila tingkat keuntungan 

relative rendah maka besarnya dividen yang dibayarkan juga rendah, 

atau dapat dikatakan besarnya selalu proposional dengan tingkat 

keuntungan.  

c. Kombinasi Stable Dividend Policy dan Fluctuating Dividend Policy 

Pada kebijakan ini besarnya dividen yang dibayarkan sebagian 

ada yang bersifat stabil atau tetap , tetapi sebagian yang lain bersifat 

proposional dengan tingkat keuntungan yang dicapai. Apabila 

perusahaan tidak mendapatkan laba para pemegang saham masih 

mendapatan dividen tetap dan apabila didapatkan keuntungan dari 

hasil operasinya didapatkan bagian dari keuntungan. Bagian dividen 

yang menggunakan kebijakan fluktuatif. Apabila digambarkan adalah 

sebagai berikut: 
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5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen (Warsono; 1999: 237): 

a. Faktor Likuiditas 

Jika asset lancar/ aktiva lancar perusahaan lebih rendah dari 

kewajiban lancarnya, biasanya dividen yang diberikan dalam bentuk 

dividen per share juga rendah, kecuali bagi perusahaan yang 

menggunakan kebijakan dividen yang stabil. Hal ini dilakukan karena 

untuk menjaga kestabilan likuiditas perusahaan sehingga tidak 

menganggu jalannya perusahaan. 

Pengukuran dalam likuiditas dilakukan dengan menggunakan 

Current Ratio (CR), menurut (Hery: 2016; 142) CR merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan asset 

lancar yang tersedia.  

b. Biaya pengeluaran saham baru 

Emisi saham baru akan mempunyai biaya modal yang lebih 

besar, karena adanya unsur biaya pengembangan. Jadi disini perlu 

dipertimbangkan apakah untuk mendanai proyek investasi baru lebih 

baik dengan emisi saham baru, dengan konsekuensi biaya modalnya 

lebih tinggi atau menggunakan laba ditahan yang biaya modalnya lebih 

rendah. 

(Warsono; 1999: 90), apabila dana yang akan digunakan untuk 

membiayai investasi baru, dengan sumber modal sendiri yang berasal 

dari laba ditahan dan hutang tidak mencukupi, perusahaan dapat 

menerbitkan saham baru sebagai sumber dana alternatif. Biaya saham 

baru (    ini lebih tinggi dibandingkan biaya laba ditahan, karena 

adanya biaya pengembangan yang timbul pada saat penerbitan/ 

penjualan emisi saham baru. Oleh karena itu dalam prakteknya, emisi 

saham baru ditempuh jika sumber modal dari laba ditahan sudah tidak 

mencukupi.  
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c. Pengendalian 

Apabila untuk mendapatkan dana baru perusahaan harus 

mengeluarkan saham baru, maka di samping biaya modal perusahaan 

meningkat, maka proporsi kepemilikan pemegang saham lama juga 

berkurang. Konsekuensinya pengendalian perusahaan oleh pemilik 

saham lama juga akan berkurang. 

(Warsono; 1999: 61-62), suatu perusahaan bisa tumbuh dan 

besar karena beberapa cara, salah satunya adalah menebitkan saham 

baru sebagai sumber dana ekspansinya. Hal ini menyebabkan 

peusahaan tumbuh berkat digunakaannya sumber pembiayaan baru, 

baik dengan menarik pinjaman atau menerbitkan saham baru. Pihak 

manajemen tidak salah bila mereka mengatakan bahwa perusahaan 

telah tumbuh, namun para pemegang saham lama bisa turut menikmati 

atau bisa jadi juga tidak. Ukuran perusahaan memang tumbuh, tetapi 

porsi saham para pemegang saham lama makin kecil (kecuali jika 

mereka membeli lebih banyak lagi saham baru). 

Pengendalian yang dilakukan perusahaan adalah dengan 

pengembangan perusahaan secara internal atau memanfaatkan dan 

yang sudah ada. Cara ini dilakukan dengan menahan laba yang 

sebelumnya diperoleh dan memakainya untuk mengembangkan 

perusahaan, dengan harapan tingkat hasil yang akan diberikannya 

semakin besar dan harga saham biasanyapun meningkat (Warsono: 

1999; 62).  

Perusahaan dapat membelanjai investasinya dengan dana yang 

berasal dari dalam perusahaan, yang berupa laba ditahan. Secara teori, 

biaya modal laba ditahan sama dengan biaya modal saham biasa. 

Perbedaannya hanya pada biaya emisi. Kalau perusahaan menerbitkan 

saham biasa baru, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya emisi, 

sementara untuk dana yang berasal dari laba ditahan, perusahaan tidak 

perlu mengeluarkan biaya emisi (Sudana : 2011;137). 

d. Stabilitas keuntungan dan kebangkrutan 
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Semakin stabil keuntungan yang diperoleh perusahaan, 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

Apabila keuntungan perusahaan sangat berfluktuasi, maka resiko 

terjadinya kebangkrutan semakin besar. Dengan adanya risiko 

terjadinya kecenderungan untuk menahan labanya semakin besar. 

(Hery: 2016; 198) Rasio stabilitas keuntungan dan kebangrutan 

ini adalah Margin Laba Bersih (Net Profit Margin/NPM). Margin laba 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Besarnya rasio perhitungan ini menunjukkan seberapa besar laba 

setelah pajak yang diperoleh perusahaan untuk tingkat penjualan 

tetentu. Semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin besar 

dividen yang akan diperoleh oleh pemegang saham. 

Ratio net profit margin mengukur rupiah laba yang dihasilkan 

oleh setiap satu rupiah penjualan. Rasio ono memberi gambaran 

tentang laba untuk para pemegang saham sebagai presentase dari 

penjualan (Prastowo dan Julianti: 2008;97). 

e. Biaya transaksi dan kebutuhan modal 

Secara teoritis kenaikan harga saham akan sama dengan jumlah 

dividen yang dibagikan (penilaian saham biasa). Tetapi, hal ini bisa 

menyulitkan pemilik saham kalau tiba-tiba perusahaan memperkecil 

pembayaran dividennya, kalau hal ini dihubungkan dengan pola 

kebutuhan dana dari pemodal tersebut. 

Indikator yang digunakan adalah rasio utang terhadap ekuitas 

(debt equity ratio/ DER). (Hery: 2016; 168) Besarnya perhitungan 

rasio ini menunjukkan seberapa besar utang jangka panjang yang dapat 

dijamin dengan ekuitas saham. Semakin tinggi utang terhadap ekuitas, 

maka akan semakin besar resiko keuangan yang ditanggung 

perusahaan. Peningkatan hutang ini akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin 

tinggi kewajiban perusahaan, akan semakin menurunkan kemampuan 

perusahaan dalam membayarkan dividen. 
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C. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka piker pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagan 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Teori pendukung yang diungkapkan oleh Warsono 

(1999: 237) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen adalah Faktor Likuiditas, Biaya Penerbitan Saham Baru, 

Pengendalian, Stabilitas Keuntungan dan Kebangkrutan, serta Biaya 

Transaksi dan Kebutuhan Modal maka penelitian ini mengambil kerangka 

pikir seperti teori yang telah diungkapkan tersebut. 

  

D. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Sunarso (2006), yang 

menjelaskan hasil variabel faktor likuiditas, biaya pengeluaran saham baru, 

pengendalian, stabilitas keuntungan dan kebangkrutan, serta biaya transaksi 

dan kebutuhan modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Selain itu, 

variabel yang bepengaruh paling dominan adalah variabel stabilitas 

keuntungan dan kebangkrutan atau NPM. Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini, adapun hipotesisnya 

adalah sebagai berikut: 

Likuiditas (𝑋1  

Biaya Penerbitan Saham 

Baru (𝑋2  

Biaya Transaksi dan 

Kebutuhan Modal (𝑋4  

Kebijakan 

Dividen/ DPR 

(𝑌)  Stabiltas Keuntungan dan 

Kebangkrutan (𝑋3  
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1. Ada pengaruh faktor likuiditas, biaya penerbitan saham baru, stabilitas 

keuntungan dan kebangkrutan, dan biaya transaksi dan kebutuhan modal 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Faktor yang berpengaruh paling dominan adalah stabilitas keuntungan dan 

kebangkrutan. 

 

 

 


