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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

(Yudiana & Yadnyana, 2016) melakukan penelitian untuk menguji 

pengaruh kepemilikan manajerial, leverage, investment opportunity set dan 

profitabilitas pada kebijakan dividen perusahaan manufaktur pada tahun 2011-

2013. Peneilitian ini menggunakan data yang bersumber dari Bursa Efek 

Indonesia (idx.co.id) dan ICMD, mengunduh data dan informasi dari situs-situs 

internet yang relevan, serta berbagai jurnal akuntansi yang berkaitan dengan 

penelitian ini, baik nasional maupun internasional. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kebijakan 

dividen, pada variabel leverage dan investment opportunity set secara parsial 

berpengaruh negative pada kebijakan dividen, dan secara parsial profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

(Deitiana, 2009) melakukan penelitian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kebijakan Pembayaran Dividen Kas. Pada penelitian ini seluruhnya menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

dapat diunduh  di  Bursa  Efek  Indonesia  (www.idx.co.id).  Berdasarkan  hasil  

pengujian diperoleh kesimppulan dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Debt Equity Ratio terhadap Dividend Payout ratio, terdapat pengaruh 

signifikan antara Price  Earning Ratio  terhadap  Dividend Payout  Ratio, tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan Return On Investment terhadap Dividend 

http://www.idx.co.id/
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Payout Ratio, tidak terdapat pengaruh yang signifikan Current Ratio terhadap 

Dividend Payout Ratio, tidak terdapat pengaruh signifikan antara Net Profit 

Margin terhadap Dividend Payout Ratio tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Inventory Turnover terhadap Dividend Payout Ratio, tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan Return On Equity terhadap Dividend Payout Ratio. 

(Sendow, Nangoi, & Pontoh, 2017) melakukan penelitian tentang Faktor- 

Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016. Metode 

penelitian ini menggunakan analisis data bersifat kuantitatif/statistic. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil yaitu, harga saham yang 

diproksikan Closing Price tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Profitabilitas diproksikan dengan  ROA berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Retained Earning to Total Assets tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Likuiditas diproksikan dengan Current Ratio tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Hutang yang diproksikan dengan Debt to Assets Ratio tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

(Idawati & Sudiartha, 2014) meneliti Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, 

Ukuran Perusahaan Terhadap kebijakan Dividen Perusahaan manufaktur Di BEI. 

Data penelitian ini bersumber dari publikasi laporan keuangan perusahaan 

manufaktur  oleh  BEI  (www.idx.co.id)  periode  2009  hingga  2011.  Penelitian  

ini menggunakan   regresi   linier   berganda  sebagai   teknik  analisis   data.   

Dari  hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa hasil tersebut menyatakan 

variabel independen (profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan) bersama-

http://www.idx.co.id/
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sama mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen. Variabel profitabilitas 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Likuiditas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

(Devi & Erawati, 2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Kebijakan 

Dividen Perusahaan Manufaktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang berbentuk kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. 

Analisis penelitian menggunakan uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh pada kebijakan dividen, leverage berpengaruh negatif pada 

kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada kebijakan 

dividen. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suryani, 2013) dengan judul 

Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance Terhadap Kebijakan Dividen 

pada perusahaan LQ45 periode tahun 2009-2012. Berdasarkan uji hipotesis yang 

dilakukan, memperoleh hasil jika dewan komisaris, komisaris independen dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, 

sedangkan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kebijkan dividen. 

(Setiowati & Sari, 2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2015. 
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Penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan jika kepemilikan manajerial, komite 

audit, komisaris independen dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Dan kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Agency 

Kebijakan dividen dalam perusahaan akan melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu manajer yang mengharapkan laba 

ditahan sebagai dana internal perusahaan dan pemegang saham yang 

mengharapkan pembagian laba dalam bentuk dividen. Berdasarkan agency theory, 

konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan 

kepentingan antara prinsipal dan agen. Agency Theory mendasarkan hubungan 

kontrak antar anggota- anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen 

sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat 

kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan 

pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen 

berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh 

prinsipal kepadanya (Arifin, 2005).  

Dalam teori keagenan (Agency Theory), hubungan agensi akan muncul 

ketika satu orang atau lebih (Principal) memberikan kepercayaan kepada orang 

lain (Agen) untuk mengelola suatu bisnis dan kemudian mendelegasikan 

wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Oleh karena itu sebagai 
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pengelola, agen(manajemen) berkewajiban memberikan informasi mengenai 

kondisi perusahaan kepada principal (pemilik). Salah satu bentuk informasi yang 

diberikan adalah pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Akan tetapi pada kenyataannya, hubungan antara pemilik dan pihak manajemen 

dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (Asymmetrical 

Information) karena biasanya manjemen cenderung pada posisi yang memiliki 

informasi lebih banyak tentang perusahaan daripada pemilik. Manajemen yang 

cenderung memaksimalkan kepentingannya, sehingga hal tersebut mendorong 

mereka untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh 

pemilik (Nurbuana, 2011). Salah satu cara membangun sistem pengendalian 

internal adalah membentuk dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi 

kinerja manajer. Dewan komisaris ini adalah ‘mata dan telinga’ bagi pemegang 

saham sehingga asimetri informasi dapat direduksi dan pemegang saham dapat 

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap dan benar. 

Independensi dewan komisaris diperlukan untuk menghasilkan pengawasan yang 

efektif (Ginting, 2015). 

2. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan keputusan mengenai bagaimana cara 

perusahaan menggunakan laba yang diperoleh apakah akan diinvestasikan 

kembali atau dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen (Octavia, 2013). 

Kebijakan dividen atau kebijakan distribusi adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen 

atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi dimasa 
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mendatang (Sartono, 2001) Kebijakan dividen diukur dengan Dividen Payout 

Ratio (DPR). Dividend Payout Ratio membandingkan antara dividen yang 

dibayarkan dengan laba bersih yang didapat perusahaan. Besarnya dividen 

tergantung kebijakan dividen masing-masing perusahaan. (Brigham & Houston, 

2001) mengatakan ada tiga teori mengenai kebijakan dividen yaitu sebagai 

berikut: 

1.1. Teori Ketidakrelevanan Dividen 

Teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 

Modigliani dan Miller (MM) berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan hanya 

ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan risiko 

bisnisnya. Menurut Modigliani dan Miller (MM) setiap pemegang saham dapat 

menentukan atau menyusun kebijakan dividennya sendiri. 

1.2. Teori Bird-In-The-Hand 

Teori yang menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan 

dengan menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi karena investor 

menganggap bahwa dividen tunai memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan 

dengan keuntungan modal potensial. Gordon dan Lintner menyatakan bahwa ada 

hubungan antara nilai perusahaan dengan kebijakan dividen. Apabila perusahaan 

membayarkan dividen yang tinggi, maka harga saham perusahaan juga akan 

tinggi dan akan bardampak pada nilai perusahaan. 
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1.3. Teori Preferensi Pajak 

 Menyatakan bahwa karena keuntungan modal jangka panjang yang 

terkena pajak adalah lebih kecil daripada dividen, maka investor lebih suka 

perusahaan menahan laba daripada membayarkannya sebagai dividen. Ada tiga 

alasan yang berkaitan dengan pajak bahwa investor lebih menyukai pembagian 

dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu: 

a. Keuntungan modal dikenakan pajak dengan tarif maksimum 28%, 

sedangkan pendapatan dividen dikenakan pajak dengan tarif efektif mencapai 

39,6%. Oleh karena itu, pemegang saham mayoritas mungkin lebih suka laba 

ditahan pada perusahaan. 

b. Pajak atas keuntungan tersebut tidak dibayarkan sampai saham terjual. 

Karena adanya efek nilai waktu, satu dolar pajak yang dibayarkan pada masa 

mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada satu dolar yang 

dibayarkan saat ini. 

c. Jika selembar saham dimiliki oleh seorang 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. 

3. Komisaris Independen 

Menurut World Bank dalam (Effendi M. A., 2009) Good Corporate 

Governance adalah sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang 

wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk 
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berfungsi secara efisien guna menghasilkan ekonomi yang berkesinambungan 

bagi para  pemegang  saham  maupun   masyarakat   sekitar   secara   keseluruhan.   

Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan (stakeholders)”. Prinsip-prinsip utama dari GCG yang 

menjadi indikator menurut OECD (2004:3) dalam (Hermanto, 2011) adalah : 

a. Transparency/Disclosure (Transparansi/Keterbukaan) 

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada 

waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga objektivitas dalam 

menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan 

relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak 

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang - undangan, tetapi juga 

hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur 

dan pemangku kepentingan lainnya. 

b. Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan 

yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan 

pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap 

manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
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dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

 

c. Responsibility (Responsibilitas) 

Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus 

dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada 

perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran 

bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, 

menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan 

wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara 

bisnis yang sehat. 

d. Independency (Independensi) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diinter-vensi oleh pihak lain. Independen diperlukan 

untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh 

para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang 

kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar 

seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif 

tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu. Prinsip-prinsip transparansi, 

keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan independen GCG dalam mengurus 

perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan good faith (bertindak atas itikad baik) 
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dan kode etik perusahaan serta pedoman GCG, agar visi dan misi perusahaan 

yang berwawasan internasional dapat terwujud. 

e. Fairness (Keadilan) 

Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi 

seluruh pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan 

pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam 

melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan 

asas kewajaran dan kesetaraan (OECD, 2004:22). Corporate governance 

merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai 

partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 

2008 dalam (Annisa & Kurniasih, 2012).  

Menurut (Effendi M. A., 2016), tata kelola perusahaan atau corporate 

governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan 

pengelolaan perusahaan secara professional berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan 

kesetaraan. Mekanisme corporate governance terdiri dari mekanisme internal dan 

eksternal. Mekanisme internal berkaitan dengan proses pengendalian dari dalam 

perusahaan seperti rapat umum pemegang saham, dewan direksi, dewan 

komisaris. Sedangkan mekanisme eksternal berkaitan dengan proses pengendalian 

dari luar perusahaan seperti mekanisme pasar, regulasi, takeovers. (Chaterine, 

2017).Menurut (Surya & Yustiavandana, 2006) menyatakan ada dua pengertian 

independen terkait dengan komisaris, yaitu: 
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Pertama, komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk 

mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). 

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan bahwa anggota 

direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan 

keputusan yang diambil dalam RUPS tidak didasarkan pada satu orang suara, 

tetapi didasarkan pada jumlah saham yang dimilikinya. Kedua, komisaris 

independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak 

manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, 

pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas 

demi kepentingan perusahaan. 

Menurut (Susanti & Riharj0, 2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen mempunyai 

tanggung jawab yang sama dengan dewan komisaris yakni mengawasi kebijakan 

dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasehat kepada 

direksi jika memang diperlukan. 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 
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penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Sudarmadji & Sularto, 

2007). Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti : laba operasi, laba 

bersih, tingkat pengembalian investasi atau aktiva, dan tingkat pengembalian 

ekuitas pemilik. Investor memiliki harapan akan sejumlah pengembalian atas 

investasinya selama ini. Pengembalian ini tentunya tergambar jelas pada performa 

perusahaan. Apabila laba yang dihasilkan oleh perusahaan tinggi, maka hal 

tersebut dapat menarik minat investor untuk berinvestasi, dimana permintaan yang 

tinggi akan saham perusahaan dapat meningkatkan harga jual saham tersebut, 

sehingga dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan juga tinggi.  

Angg (1997) dalam (Nafi'ah, 2011) mengungkapkan bahwa rasio 

profitabilitas atau rasio rentabilitas menunjukkan keberhasilan dalam 

menghasilkan keuntungan. (Pontoh, Pelleng, & Mukuan, 2016) mengatakan 

bahwa, rasio profitabilitas terdiri atas beberapa jenis yaitu, rasio yang 

menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan (margin laba kotor 

dan margin laba bersih), dan profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi yaitu 

return on asset (ROA), return on equity (ROE) dan return on investment (ROI). 

5. Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Bagi perusahaan, dividen 

adalah arus kas keluar, dan hal tersebut mempengaruhi posisi dari kas perusahaan. 

Hal tersebut mengakibatkan kesempatan perusahaan dalam melakukan investasi 

menggunakan kas yang dibagikan dalam bentuk dividen tersebut berkurang 

(Suharli M. , 2007). Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan berarti perusahaan 
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tersebut mampu mendanai operasionalnya dengan baik dan mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, hal tersebut tetntu dapat menarik minat investor 

untuk berinvestasi, sehingga permintaan akan saham yang naik juga dapat 

meningkatkan harga saham tersebut. Semakin likuid sebuah perusahaan, 

kemungkinan pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan tersebut akan 

semakin besar. 

6. Leverage 

Menurut (Kusumawati & Sudento, 2005) menggambarkan leverage 

sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan 

menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Leverage dapat dipahami sebagai 

penaksir dari resiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya, leverage yang 

semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. Perusahan 

dengan rasio leverage yang rendah memiliki risiko leverage yang lebih kecil. 

Keputusan manajemen untuk berusaha menjaga agar rasio leverage tidak 

bertambah tinggi mengacu pada teori pecking order teory menyatakan bahwa 

perusahaan menyukai internal financing dan apabila pendanaan dari luar 

(eksternal financing) diperlukan. Maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas 

yang paling aman terlebih dahulu, yaitu obligasi kemudian diikuti sekuritas yang 

berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya apabila belum 

mencukupi, perusahaan akan menerbitkan saham. Pada intinya apabila perusahaan 

masih bisa mengusahakan sumber pendanaan internal maka sumber pendanaan 

eksternal tidak akan diusahakan. Maka dapat disimpulkan rasio leverage yang 

tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan (Weston dan Copeland, 1992 
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dalam (Primadanti & Eko P, 2013)). 

Leverage merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang 

disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang 

terhadap total aset dalam suatu perusahaan, maka apabila investor melihat sebuah 

perusahaan dengan aset yang tinggi namun resiko leverage nya juga tinggi, maka 

akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Karena 

dikhawatirkan jika aset tinggi tersebut diperoleh dari hutang yang dapat 

meningkatkan risiko investasi apabila perusahaan tersebut tidak dapat melunasi 

kewajibanya tepat waktu. Dan dapat menurunkan tingkat kebijakan dividen dalam 

perusahaan. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kebijakan Dividen 

Dewan komisaris independen diukur dengan prosentase jumlah dari 

komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris 

independen memegang peranan penting dalam implementasi corporate governace 

karena dewan komisaris independen merupakan inti dari corporate governace 

yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. (Setiowati & Sari, 2017) dan (Suryani, 2013) Keberadaan dewan 

komisaris independen dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen 

dalam operasional perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan yaitu: 

H1 = Komisaris Independen berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 
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2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan, sedangkan dividen merupakan sebagian dari  laba  bersih  yang  

dibagikan oleh perusahaan. Oleh karena dividen diambil dari  keuntungan  bersih 

yang diperoleh perusahaan, maka keuntungan  tersebut  akan  mempengaruhi 

besarnya dividend payout ratio. Return on equity (ROE) merupakan tingkat 

pengembalian atas ekuitas pemilik perusahaan (Suharli M. , Studi Empiris 

Mengenai Profitability dan Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan 

Dividen Tunai dengan Likuiditas Sebagai Variabel Penguat, 2007) 

(Idawati & Sudiartha, 2014) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen, hal tersebut juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh (Arilaha M. A., 2009) mengungkapkan dimana 

profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Deitiana, 2009) menunjukkan jika 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan Debt Equity Ratio dengan kebijakan 

dividen. 

H2 = Profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

 

3. Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Likuiditas (liquidity ratio) yang merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (current liability) melalui sejumlah kas 

dan setara kas, semakin tinggi current ratio menunjukkan kemampuan kas 

perusahaan untuk memenuhi (membayar) kewajiban jangka pendeknya (Brigham, 
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1983 dalam (Puspita, 2009)). 

(Idawati & Sudiartha, 2014) mengatakan bahwa likuiditas yang 

diproksikan dengan Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 

begitupun penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2015) mengungkapkan 

dimana likuiditas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap besaran 

dividen. 

H3 = Likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

 

4. Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

Stuktur permodalan yang lebih tinggi dimiliki oleh utang menyebabkan 

pihak manajemen akan memprioritaskan pelunasan kewajiban terlebih dahulu 

sebelum membagikan dividen kepada pemegang saham. Perusahaan yang 

memiliki rasio utang lebih besar akan membagikan dividen lebih rendah karena 

laba yang diperoleh digunakan untuk melunasi kewajiban perusahaan (Pasadena, 

2013). Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Permana & Hidayati, 2015) menunjukkan jika leverage yang ditunjukkan 

oleh proksi Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen perusahaan. Penelitian tersebut juga didukung oleh 

hasil penelitian yang dilakukan (Prawira, Dzulkirom, & Goretti, 2014) hasil 

pengujian menunjukkan jika leverage berpengaruh secara signifikan. 

H4 = Leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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Gambar 2.1. Kerangka Teoritis 
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