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BAB II 

 

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Prima et al., (2018) menyatakan bahwa 

utang berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini dapat diartikan 

semakin tinggi utang perusahaan, maka semakin meningkatkan pembagian 

dividen kepada para pemegang saham. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan 

sampel. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa utang berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. Dan free cash flow tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen (Kevin et al., 2019) dimana penelitian ini dilakukan pada pada 

perusahaan property real and estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013-2016 dengan menggunakan purposive sampling . 

Penelitian pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

periode 2008-2017 membukikan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dengan menggunakan teknik 

purposive sampling (Rahayu dan Rusliati, 2019). Artinya 

semakin besar kepemilikan institusional yang diukur dari 

kepemilikan saham institusi, maka semakin meningkat pembagian 

dividen kepada para pemegang saham. Hal ini  sesuai dengan 

teori bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh institusi, 
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semakin mampu perusahaan untuk mengawasi kinerja manajemen, 

sehingga akan meningkatkan pembagian dividen. Namun, 

berdasarkan penelitian Sari 
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dan Budiasih, (2016) yang menggunakan teknik purposive sampling  

pada lembaga go public yang masuk ke kategori manufaktur dan terdata pada 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. Temuannya menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

menurut Huda (2018) menunjukkan bahwa profitabilias berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi 

profitabilitas, maka semakin meningkatkan pembagian dividen. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia tahun 

2012-2017 dengan menggunakan metode purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sari dan 

Budiasih (2016) profitabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia mengenai pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen 

menurut Wulandari dan Suardana, (2017) mengindikasi bahwa free cash flow 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi free cash flow 

perusahaan maka semakin meningkatkan pembagian dividen kepada investor. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011-2014. Tetapi bedasarkan penelitian 

Sari dan Budiasih, (2016) yang menggunakan teknik purposive sampling 

pada suatu lembaga usaha go public yang masuk ke kategori manufaktur dan 
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terdata pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 menunjukkan hasil yang 

berbeda. Temuannya menunjukkan bahwa free cash flow tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

 

B. Teori dan Tinjauan Pustaka 
 

1. Agency Theory (Teori Agensi) 
 

Agency theory menjelaskan bahwa terdapat berbagai pihak dalam 

sebuah perusahaan yakni manajer, pemilik perusahaan, dan kreditor yang 

saling bertentangan dan pada dasarnya memiliki kepentingan yang 

berbeda, manajer mempunyai kewajiban untuk memperhatikan 

kesejahteraan para pemegang saham, tetapi pihak manajemen pun 

mempunyai kepentingan untuk mensejahterahkan diri sendiri dengan 

memenuhi kepentingannya juga (Bansaleng et al., 2014). Teori Keagenan 

menjelaskan bahwa kepentingan management dan kepentingan 

pemegang saham sering kali bertentangan (Dewi, 2008). Teori ini 

menekankan pada perancangan pengukuran prestasi dan imbalan yang 

diberikan agar para manajer berperilaku positif atau 

menguntungkan perusahaan secara keseluruhan (Raharjo, 2007). 

Menurut Widayanti, (2009) perbedaan antara kepentingan pemilik atau 

pemegang saham dan kepentingan manajer tersebut menjadi pemicu 

masalah keagenan (agency prolem) .  
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2. Kebijakan Dividen  

Kebijakan   dividen   pada   hakikatnya   adalah   untuk menentukan  

seberapa  besar  porsi  keuntungan  yang  akan  dibagikan  perusahaan 

bagi para pemegang saham atau yang akan ditahan sebagai laba. Proporsi 

dividen biasanya  tergantung  dari  kemampuan  dari  suatu  perusahaan  

untuk  menghasilkan laba  serta  bentuk  kebijakan  dividen  perusahaan  

yang  bersangkutan (Pramana  & Sukartha, 2015). Menurut Sartono 

(2010), kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau 

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi 

dimasa yang akan datang. Jadi, jika dividen yang dibagikan oleh 

perusahaan kepada investor semakin tinggi maka akan menyebabkan 

semakin rendahnya laba ditahan. Tetapi apabila perusahaan lebih 

mementingkan pertumbuhan perusahaannya maka laba ditahan akan 

semakin tinggi sehingga pembagian dividen akan semakin rendah. 

Kebijakan dividen perusahaan diukur dengan Dividend Payout 

Ratio (DPR). Rasio ini dipilih karena lebih dapat menggambarkan 

perilaku opportunistic manajerial perusahaan yaitu dengan melihat 

berapa besar keuntungan yang dibagikan kepada shareholders sebagai 

dividen dan berapa yang disimpan perusahaan dalam bentuk laba ditahan. 

Semakin besar laba ditahan maka akan menjadikan semakin sedikit laba 

yang digunakan untuk pembayaran dividen, begitupun sebaliknya (Palupi 

dan Hendiarto, 2018). 
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3. Utang 

Menurut FASB, kewajiban atau utang dinyatakan sebagai suatu 

pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang 

timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer 

aset atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai 

akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Suwardjono 2014:305). Maka 

dapat disimpulkan bahwa utang adalah kewajiban perusahaan kepada 

pihak lain yang belum terlaksanakan. Penggunaan utang yang tinggi akan 

menyebabkan penurunan dividen karena sebagian besar keuntungan 

dialokasikan sebagai cadangan pelunasan utang. Sebaliknya pada tingkat 

penggunaan utang yang rendah, perusahaan mengalokasikan dividen 

tinggi sehingga sebagian besar keuntungan digunakan untuk 

kesejahteraan pemegang saham (Dewi, 2008). 

Tingkat utang perusahaan digunakan alat ukur debt to asset ratio 

(DAR). Rasio DAR ini yaitu membagi total utang perusahaan dengan 

total aset perusahaan. Debt to total assets merupakan rasio perbandingan 

antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang terhadap jumlah 

seluruh aktiva (Helmina dan Hidayah, 2017). Debt to total assets 

dihitung dengan cara membagi total liabilities dengan total assets. Rasio 

ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh 

kekayaan yang dimiliki, semakin tinggi hasil persentasenya cenderung 

semakin besar risiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang 

saham (Siswantini, 2014) dan menunjukan sebagian aktivitas operasi 
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perusahaan didanai dari pinjaman utang dimana ketika utang perusahaan 

tinggi akan menyebabkan beban bunga atas utang tersebut juga semakin 

besar sehingga berdampak pada laba perusahaan yang semakin rendah. 

Oleh karena itu laba yang rendah akan mengakibatkan pembayaran 

dividen yang berkurang. 

 

4. Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional adalah adalah persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan 

asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain). Menurut pendapat lain 

menyebutkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan 

oleh investor institusi oleh perusahaan investasi seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen (Prabowo & Salim, 2013). Pengawasan dari semua institusi 

pemilik dengan latar belakang yang berbeda-beda membuat obyek 

pengawasan menjadi lebih luas dan dilakukan dari sudut pandang yang 

berbeda-beda sehingga akan membuat manajemen untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan tersebut (Simanjutak, 2015). Dengan tingginya 

tingkat kepemilikan saham oleh institusional akan berdampak pada 

semakin besarnya pengawasan oleh pihak institusional yang dapat 

mengurangi masalah keagenan (Wahyudi, 2019). Dengan usaha 

pengawasan yang lebih besar dan efisien dalam pemanfaatan aktiva 
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perusahaan sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer 

(Wiranta dan Nugrahanti, 2013). Dengan kepemilikan instiusional yang 

tinggi akan mengurangi biaya agensi karena kepemilikan institusional 

akan mendorong usaha pengawasan terhadap kinerja manajerial yang 

lebih besar  (Dewi, 2008).  

 

5. Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi (Ferina 

et al., 2015). Profitabilitas dapat menjadi daya tarik bagi para pemegang 

saham karena profitabilitas merupakan hasil yang diperoleh melalui 

usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan oleh para pemegang 

saham (Wijaya & Sedana, 2015). Maka dari itu, pastilah perusahaan akan 

memaksimalkan kinerja para karyawan dan manajemen juga akan 

dituntut untuk dapat mecapai target yang sudah ditentukan agar bisa 

mendapatkan laba semaksimal mungkin (Rachmawati dan Pinem, 2015). 

Semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakinbesar kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividennya (Nurhayati 2013, dalam 

Rachmawati dan Pinem, 2015).  

Menurut Harahap (2011:304), rasio profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan 

dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Menurut Fahmi (2012:54) 
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rasio profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

aktiva perusahaan . 

Profitabilitas perusahaan diukur menggunakan Return On Asset 

(ROA). ROA merupakan suatu indikator keuangan yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang 

dimiliki perusahaan (Putri dan Christiawan, 2014). Semakin besar rasio 

ini semakin baik, karena manajemen perusahaan mampu menghasilkan 

laba sebaik mungkin atas aset yang dimiliki. 

 

6. Free cash flow 

Free cash flow atau arus kas bebas didefinisikan sebagai dana yang 

berlebih atau kas yang menganggur yang seharusnya dibagikan kepada 

para pemegang saham sebagai dividen, namun keputusan tersebut 

dipengaruhi kembali oleh kebijakan manajemen perusahaan (Wulandari 

& Suardana, 2017). Menurut Fatmawati  (2018), dalam menghadapi 

permasalahan permodalan, perusahaan dapat menggunakan aliran kas 

bebas untuk menambah modal inti. Keberadaan arus kas bebas dalam 

perusahaan berpotensi untuk menimbulkan konflik keagenan antara 

pemegang saham dan manajer (Fitriyah dan Hidayat, 2016).  Padahal 

manajer lebih menginginkan dana tersebut diinvestasikan kembali pada 

proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan (Pujiastuti, 2008). 

Seperti halnya diinvestasikan kembali pada aset-aset perusahaan untuk 

meningkatkan insentif yang diterima dan meningkatkan omzet penjualan, 
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sedangkan pemegang saham lebih menginginkan kas tersebut dibagikan 

sebagai dividen (Arilaha, 2009). Free cash flow perusahaan yang 

semakin tinggi dalam suatu perusahaan maka akan semakin sehat 

perusahaan tersebut karena akan memberikan peluang bagi perusahaan 

untuk membayar dividen atau menahannya sebagai laba ditahan 

(Paramita, 2015). 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

Pengujian hipotesis  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  variabel 

independen (X)  berupa pengaruh utang, kepemilikan  manajerial, dan free 

cash flow terhadap variabel dependen (Y) yaitu kebijakan dividen pada 

perusahan yang terdaftar di Indeks JII70. 

1. Pengaruh utang terhadap kebijakan dividen 

 Utang (DAR) merupakan rasio yang mengukur antara kewajiban yang 

dimiliki dengan seluruh kekayaan yang dimiliki (Siswantini, 2014). Jika 

nilai DAR semakin meningkat maka semakin meningat pula kemungkinan 

perusahan dalam membayar dividen. Artinya dividen yang tinggi berarti 

perusahaan akan lebih banyak menggunakan utang dalam membiayai 

investasinya sehingga untuk memberikan kompensasi tambahan akibat 

naiknya risiko bisnis perusahaan karena tingginya utang maka perusahaan 

akan membagikan return berupa dividen kepada pemegang saham 

(Widhianningrum, 2013). 
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Penelitian Wulandari & Suardana (2017) menyatakan bahwa utang 

berpengaruh  negatif terhadap kebijakan dividen , dimana penggunaan utang 

yang terlalu tinggi akan menyebabkan beban utang semakin tinggi maka 

kemampuan perusahaan untuk membagi dividen akan semakin rendah. (Putri, 

2013). 

Prima (2018) yang menemukan bahwa utang mempunyai pengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen, sejalan dengan penelitian Hadianto dan 

Herlina (2010) rasio utang terhadap aset sebagai proksi kebijakan utang 

menunjukkan hasil yang signifikan dalam memprediksi kemungkinan 

perusahaan dalam membayarkan dividen dengan arah positif. Berdasarkan 

tinjauan teoritis dan hasil temuan empiris diatas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

  H1 : Utang berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen 

   Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

institusi seperti perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dll. 

Institusi tersebut biasanya dapat menguasai mayoritas saham perusahaan 

karena memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan para 

pemegang saham lainnya (Sari dan Budiasih, 2016).   

Teori Keagenan menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan 

kepentingan pemegang saham sering kali bertentangan sehingga dapat terjadi 

konflik di antaranya, dengan meningkatnya kepemilikan institusional dapat 

meningkatkan kontrol terhadap kinerja manajer sehingga akan mengurangi 
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masalah keagenan (Dewi, 2008). Kepemilikan institusional sebagai 

pemegang saham mayoritas dapat berperan sebagai kontrol dan pengawas 

terhadap kinerja manajemen perusahaan (Rahayu dan Rusliati, 2019). Dengan 

adanya kepemilikan oleh institutional investor, diharapkan keputusan atau 

kebijakan manajemen dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaan, 

sekaligus meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Sugiarto, 2011). 

Secara teori, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hal ini terbukti pada penelitian Rahayu dan Rusliati (2019) 

memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh 

positif pada kebijakan dividen. Penelitian tersebut didukung oleh Kurniawati 

et al., (2015) yang juga memperoleh hasil kepemilikan instituional 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Semakin besar kepemilikan 

saham institusional maka kebijakan dividen yang ditetapkan semakin besar. 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil temuan empiris diatas, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan   

dividen 

3.  Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

 Penelitian oleh Wulandari & Suardana (2017) menyatakan bahwa 

profitabilitas memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan yang dijadikan sebagai determinan utama 

pertimbangan untuk membagikan dividen. Kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan. Semakin tinggi laba 
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dalam suatu perusahaan maka semakin lancar pembagian dividen bagi para 

investor yang menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan (Haryetti dan 

Ekayanti, 2012). 

 Penelitian Huda (2018) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan kebijakan utang berpengaruh 

negatif signfikan terhadap kebijakan dividen. Temuan ini sesuai dengan 

penelitian Pangestuti (2014), Haryetti dan Ekayanti (2012) hasil penelitian 

menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Sehingga berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu di 

atas, maka dapat dikembangan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

4. Pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen 

  Arus kas bebas merupakan kas yang diperoleh dari operasi perusahaan 

yang ditujukan untuk dibagikan ke pada pemegang saham (Huda, 2018). Arus 

kas bebas perusahaan yang tinggi dalam suatu perusahaan maka akan 

semakin sehat perusahaan tersebut karena akan memberikan peluang bagi 

perusahaan untuk membayar dividen atau menahannya sebagai laba ditahan 

(Paramita, 2015).  Perusahaan yang menahan kelebihan kasnya (tidak 

dibagikan sebagai dividen), justru harga saham cenderung turun, karena 

pemegang saham menganggap kelebihan kas perusahaan bersangkutan akan 

digunakan untuk membiayai proyek yang kurang menguntungkan. Pada 

posisi inilah yang sering menimbulkan konflik antara manajemen perusahaan 

dengan para pemegang saham (Huda, 2018). Aliran kas bebas membuat 
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perbedaan kepentingan antara principal dan agent dimana principal 

menginginkan return atas hasil investasinya sedangkan agent menginginkan 

perusahaan menahan labanya demi ekspansi perusahaan (Victory, 2015). 

Dengan demikian tingkat FCF yang relatif rendah akan mengurangi biaya 

agen sehingga kebutuhan dividen untuk membayar biaya agen menjadi 

berkurang (Hikmah, 2010). 

Penelitian Sari dan Budiasih (2016), Wulandari dan Suardana (2017)  

menemukan bahwa free cash flow memiliki pengaruh pada kebijakan dividen 

dan berarah positif. Penelitian ini sesuai dengan penelitiuan Huda (2018) 

diperoleh hasil yaitu Free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Budiasih (2016) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi free cash flow maka dividen yang 

dibagikan semakin besar. Hal ini sesuai dengan teori residual dividend policy 

dimana ketika ada sisa kas berlebih maka perusahaan akan membagikan 

dividen kepada para pemegang saham. Dengan demikian berdasarkan 

tinjauan teoritis dan hasil temuan empiris diatas, dihipotesiskan bahwa: 

  H4 : Free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 
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D. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil-hasil penelitian maka kerangka 

pemikiran  dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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