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BAB II 

KERANGA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Seiring dengan meningkatnya masyarakat serta pengusaha dalam 

berinvestasi, pasar saham di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan 

yang signifikan, pada umunya, investor yang bertujuan untuk mendapatkan laba 

dalam bentuk dividen dan perbedaan antara harga jual dari harga pembelian 

saham (capital gain). Investor sebagai pemegang saham mengharapkan 

keuntungan besar atau dividen minimum relatif stabil setiap tahun, dividen 

tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. 

Menurut Modigliani dan Miller (1961) menyatakan nilai suatu perusahaan 

tidak dapat ditentukan dalam pembayaran dividen, tetapi ditentukan oleh kekuatan 

dalam mendatangkan pendapatan dari aset perusahaan. Keputusan mengenai laba 

yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen ataupun ditahan dalam 

bentuk laba ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan, Modigliani dan Miller 

membuktikan pendapatnya secara matematis dengan berbagai asumsi berikut: 

a. Pasar modal sempurna dimana semua investor adalah rasional.

b. Tidak adanya biaya saham emisi saham baru, jika perusahaan menerbitkan

saham baru.

c. Tidak adanya pajak.

d. Kebijakan investasi perusahaan tidak berubah.

e. Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya modal sendiri.

Hal penting dari pendapat Modigliani dan Miller adalah pengaruh

pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan diimbangi 
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dengan jumlah yang sama dengan cara pendanaan yang lain, jika perusahaan 

membayarkan dividen, maka perusahaan harus mengeluarkan saham baru sebagai 

pengganti sejumlah pembayaran dividen tersebut, dengan demikian kenaikan 

pendapatan dari pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga 

saham sebagai akibat penjualan saham baru. 

Gordon (1956) dan Lintner (1962) tidak sependapat dengan pendapat 

Modigliani dan Miller bahwa kebijakan dividen tidak dapat mempengaruhi 

tingkat keuntungan yang disepakati oleh investor, menurut Gordon dan Lintner, 

biaya modal sendiri perusahaan akan naik sebagai akibat penurunan pembayaran 

dividen, investor merasa lebih aman untuk memperoleh pendapatan berupa 

pembayaran dividen yang lebih pasti daripada menunggu capital gains yang lebih 

berisiko. Pendapat Gordon – Lintner oleh MM diberi istilah “The Bird in the 

Hand Fallacy”, bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga 

daripada seribu burung di udara. 

Teori yang diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy (1979) adalah Tax 

Preference Theory, semakin besar jumlah dividen yang dibayarkan oleh suatu 

perusahaan maka semakin rendah harga pasar saham perusahaan yang 

bersangkutan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara tarif pajak personal 

atas pendapatan dividen dan capital gain, apabila tarif pajak dividen lebih tinggi 

daripada pajak capital gain, maka investor akan lebih senang jika laba yang 

diperoleh perusahaan tetap ditahan di perusahaan, untuk membelanjai investasi 

yang dilakukan perusahaan, dengan demikian di masa yang akan datang 

diharapkan terjadi peningkatan capital gain yang tarif pajaknya lebih rendah. 
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Fitri et al. (2016) melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menguji 

tingkat pengembalian asset, Debt to Equity Ratio, pertumbuhan aset dan dividen 

tahun sebelumnya terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index pada periode 2009-2014. 

 

 

Gambar 1 Analysis of Factors that Impact Dividend Payout Ratio on Listed 

Companies at Jakarta Islamic Index, sumber: Fitri et al. (2016). 

Abdella et al. (2016) melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengindentifikasi faktor-faktor penentu kebijakan dividen pada bank umum yang 

ada di Arab Saudi, penelitian ini dilakukan pada 12 bank umum yang terdaftar di 

Bursa Efek Saudi Arabia (Tadawul) pada periode 2011-2015. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, variabel 

independen yang digunakan adalah profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, arus 

kas, dan dividen tahun sebelumnya. 

 

 

 

Gambar 2 a Study on the Determinants of Dividend Policies of Commercial Banks 

in Saudi Arabia, sumber: Abdella et al. (2016). 
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Ahmed dan Murtaza (2015) melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

menyoroti faktor-faktor penentu kebijakan dividen dan menganalisis pengaruh 

perubahan dividen atas pertumbuhan perusahaan di masa depan di negara Pakistan. 

Penelitian ini menggunakan 38 perusahaan yang dipilih dari 4 sektor yang 

berbeda dari tahun 2003 sampai dengan 2011, variabel dependen yang digunakan 

adalah kebijakan dividen, variabel independen yang digunakan adalah leverage, 

likuiditas, pendapatan per saham, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 

ukuran perusahaan. 

 

 

 

Gambar 3 Critical Analysis of the Factors Affecting the Dividend Payout: 

Evidence from Pakistan, sumber: Ahmed dan Murtaza (2015). 

Devanadhen dan Karthik (2015) melakukan penelitian tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang ada di bank India, studi ini 

dilakukan di 19 bank sektor publik dan 10 bank swasta selama periode 2007-2014. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, 

variabel indipenden yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, 

likuiditas, risiko, leverage dan kesempatan pertumbuhan. 
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Gambar 4 Determinants of Dividend Policy of Public and Private Commercial 

Banks in India: A Panel Data Approach, sumber: Devanadhen dan Karthik (2015). 

Saeed et al. (2014) melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengetahui faktor penentu pembayaran dividen, penelitian ini menggunakan 

perusahaan sektor keuangan yang tercatat di Bursa Efek Karachi, data 

dikumpulkan dari 21 perusahaan pada tahun 2013. Variabel dependen yang 

digunakan adalah kebijakan dividen, variabel independen yang digunakan adalah 

profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, pendapatan per saham, arus kas dan 

aset yang dapat dilihat. 

 

 

 

 

Gambar 5 Determinants of Dividend Payouts in Financial Sector of Pakistan, 

sumber: Saeed et al. (2014). 
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Leon dan Putra (2014) melakukan penelitian ini pada perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006 sampai 

dengan 2009, variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan dividen, 

variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, arus kas, pajak, 

pertumbuhan penjualan, market to book ratio, dan debt equity ratio. 

 

 

 

 

Gambar 6 the Determinant Factor of Dividend Policy at Non Finance Listed 

Companies, sumber: Leon dan Putra (2014). 

Mui dan Mustapha (2016) dan Fahim et al. (2015) melakukan penelitian 

dengan tujuan untuk menguji faktor penentu kebijakan dividen, sampel yang 

digunakan oleh Mui dan Mustapa (2016) adalah perusahaan publik yang terdaftar 

di Malaysia dalam jangka waktu lima tahun, sedangkan sampel yang digunakan 

oleh Fahim et al. (2015) adalah perusahaan sektor keuangan yang ada di Pakistan, 

data yang dikumpulkan adalah data dari tahun 2007 sampai dengan 2013. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, 

variabel independen yang digunakan oleh Mui dan Mustapha (2016) adalah 

kesempatan investasi, likuiditas, ukuran perusahaan, leverage, dan organisasional, 

sedangkan Fahim et al. (2015) menggunakan variabel leverage, investasi, 

likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. 
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Manneh dan Naser (2015) dan Issa (2015) melakukan penelitian dengan 

tujuan untuk menyelidiki faktor penentu kebijakan dividen, sampel yang 

digunakan oleh Manneh dan Naser (2015) adalah perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Abu Dhabi (ADX) dari tahun 2010-2012, sedangan Issa 

(2015) menggunakan 284 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Kuala Lumpur. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, 

dan variabel indpenden yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kesempatan bertumbuh, kepemilikan institusi, leverage, arus kas, risiko, dan 

masih terdapat 1 variabel yang berbeda antara kedua peneliti tersebut adalah 

Manneh dan Naser (2015) menggunakan variabel industri, sedangkan Issa (2015) 

menggunakan variabel market to book ratio. 

Waswa et al. (2015) dan Maladjian dan Khoury (2014) melakukan 

penelitian dengan tujuan untuk menyelidiki faktor yang menentukan kebijakan 

dividen, variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan dividen, variabel 

independen yang digunakan Waswa et al. (2015) adalah ukuran perusahaan, 

likuiditas, kesempatan untuk bertumbuh, profitabilitas, dan leverage. Sedangkan 

Maladjian dan Khoury (2014) menggunakan variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas, kesempatan pertumbuhan, leverage, risiko dan dividen 

tahun sebelumnya sebagai variabel independen. 

Yusuf dan Muhammed (2015) dan Asad dan Yousaf (2014) melakukan 

penelitian ini dengan tujuan untuk menyelidiki faktor penentu kebijakan dividen, 

Yusuf dan Muhammed (2015) menggunakan sampel 5 bank dari 14 bank yang 

terdaftar di Bursa Saham Nigeria per Desember 2012, sedangkan Asad dan 

Yousaf (2014) menggunakan sampel 44 perusahaan pada Pakistan yang membagi 

Desi Winawati, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan, Likuiditas, Leverage, Risiko dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2012



17 
 

dividen setiap tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, dan 

variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan, dan leverage, tetapi pada penelitian oleh Asad dan Yousaf (2014) 

tidak menggunakan variabel likuiditas. 

Utami et al. (2015) dan Baah et al (2014) melakukan penelitian ini dengan 

tujuan untuk menyelidiki faktor penentu kebijakan dividen, Utami et al. (2015) 

menganalisis data perusahaan di Indonesia selama periode sampel 2009 sampai 

dengan 2013, sednagkan Baah et al (2014) menggunakan perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Ghana dari tahun 2006 sampai 2011. Variabel dependen 

adalah kebijakan dividen, dan variabel independen yang digunakan oleh Utami et 

al. (2015) adalah profitabilitas, return on assets (ROA), kesempatan untuk 

bertumbuh, dan total pendapatan, Baah et al (2014) menggunakan variabel price 

volatility, laba setelah pajak, pendapatan per saham, return on equity (ROE), 

pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan likuiditas sebagai variabel independen. 

Khan dan Ashraf (2014) dan Thu et al. (2013) melakukan penelitian 

tentang kebijakan dividen, Khan dan Ashraf (2014) menggunakan 26 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Karachi sebagai sampel penelitian, sedangkan Thu et 

al. (2013) menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Ho Chi Minh (HOSE) pada periode 2007 hingga 2012. Variabel dependen yang 

digunakan adalah kebijakan dividen, dan variabel independen yang digunakan 

adalah profitabilitas, arus kas, pertumbuhan, dan masih terdapat 2 variabel yang 

berbeda antara 2 peneliti tersebut yaitu Khan dan Ashraf (2014) menggunakan 
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variabel pajak dan debt to equity ratio, sedangkan Thu et al. (2013) menggunakan 

variabel ukuran perusahaan dan risiko. 

Zameer et al. (2014) dan AL-Shubiri (2011) melakaukan penelitian ini 

dengan tujuan untuk menyelidiki faktor penentu kebijakan dividen, Zameer et al. 

(2014) menggunakan sampel dari 27 bank pada Negara Pakistan, sedangkan AL-

Shubiri (2011) menggunakan 60 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Amman. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, 

dan variabel independen yang digunakan adalah likuiditas, profitabilitas, dan 

kepemilikan institusi, namun masih terdapat beberapa variabel yang berbeda 

antara kedua peneliti tersebut, yaitu Zameer et al. (2014) masih ada menggunakan 

variabel dividen tahun sebelumnya, sedangkan AL-Shubiri (2011) menggunakan 

variabel leverage, risiko, struktur aset, kesempatan pertumbuhan, ukuran 

perusahaan dan arus kas perusahaan sebagai variabel independen. 

Malik et al. (2013) dan Rafique (2012) melakukan penelitian dengan 

tujuan menyelidiki faktor penentu kebijakan dividen, kedua peneliti tersebut 

menggunakan perusahaan non-keuangan dan keuangan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Karachi, Malik et al. (2013) menggunakan data panel dari tahun 2007 

sampai 2009, sedangkan Rafique (2012) menggunakan data panel 6dari tahun 

2005 hingga 2010. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kebijakan dividen, variabel independen yang digunakan adalah leverage, 

pendapatan per saham, ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan profitabilitas, tetapi 

masih terdapat 1 variabel yang berbeda antara peneliti tersebut, yaitu Malik et al. 

(2013) menggunakan variabel likuiditas, dan Rafique (2012) menggunakan 

variabel pajak. 
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Hossain et al. (2013) dan Imran (2011) melakukan penelitian ini dengan 

tujuan untuk menyelidiki faktor penentu kebujakan dividen, Hossain et al. (2013) 

menggunakan sampel 41 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Bangladesh dari tahun 2007 sampai 2011, sedangkan Imran (2011) menggunakan 

perusahaan yang tercatat di KSE dari tahun 1996 sampai 2008. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, dan variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, likuiditas, petumbuhan, 

namun masih terdapat 3 variabel yang berbeda antara kedua peneliti tersebut, 

yaitu Hossain et al. (2013) masih menggunakan variabel profitabilitas, earning 

volatility, dan kepemilikan institusi, sedangan Imran (2011) menggunakan 

variabel dividen per saham, pendapatan per saham dan tingkat keuntungan. 

Badu (2013) dan Gupta dan Banga (2010) melakukan penelitian dengan 

tujuan untuk menyelidiki faktor penentu kebijakan, sampel yang digunakan Badu 

(2013) adalah perusahaan lembaga keuangan yang terdapat di Ghana pada periode 

2005-2009, sedangkan Gupta dan Banga (2010) menggunakan 500 sampel 

perusahaan yang tercatat di index BSE mulai dari periode 2001 sampai dengan 

2007. Variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan dividen, dan variabel 

independen yang digunakan adalah profitabilitas, likuiditas, kesempatan 

pertumbuhan, leverage, namun masi terdapat beberapa variabel yang berbeda 

antara kedua peneliti tersebut, yaitu Badu (2013) masih ada menggunakan 

variabel umur perusahaan dan collateral capacity, sedangkan Gupta dan Bunga 

(2010) menggunakan variabel struktur kepemilikkan. 

Ehsan et al. (2013) melaukan penelitian pada 100 perusahaan non-

keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Karachi dari tahun 2007 sampai 2011, 
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variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan dividen, variabel indpenden 

yang digunakan adalah kepemilikan institusi, dan adapun variabel kontrol dalam 

penelitian ini yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. 

Rehman dan Takumi (2012) melakukan penelitian tentang kebijakan 

dividen pada 50 perusahaan di Pakistan yang membagikan dividen pada tahun 

2009, variabel dependen yang digunakan dalam adalah kebijakan dividen, dan 

variabel independen yang digunakan adalah debt equity ratio, profitabilitas, 

leverage, pajak, arus kas, dan market to book ratio.  

Gill dan Obradovich (2013) melakukan penelitian pada 296 perusahaan 

yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) pada periode 2009-2011, dan 

menemukan bahwa terdapat beberapa variabel yang paling mempengaruhi 

kebijakan dividen sebuah perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah 

kebijakan dividen, variabel independen yang digunakan untuk mengukur adalah 

dualitas CEO, ukuran komisaris, dan pertumbuhan, variabel kontrol yang 

digunakan untuk mengukur kebijakan dividen dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan, ROA, leverage, pertumbuhan perusahaan. 

Ramachandran dan Packkirisamy (2010) melakukan penelitian pada 

perusahaan 73 industri  yang terdaftar pada National Stock Exchange (NSE) India 

dari periode 1996 sampai dengan 2007, variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kebijakan dividen, variabel independen yang digunakan 

adalah keuntungan yang diperoleh setelah dipotong pajak, arus kas, ukuran 

perusahaan, hutang jangka panjang, dan hutang jangka pendek. 
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2.2 Variabel Dependen 

Dividen merupakan suatu upaya dimana perusahaan mambagikan 

pembagian laba kepada pemegang saham yang dimiliki, pembagian ini akan 

mengurangi kas dan laba ditahan yang tersedia oleh perusahaan, tetapi distribusi 

keuntunga kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. 

Dividen dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: 

1. Dividen Tunai: Pembagian keuntungan yang paling umum, dividen ini 

dibayarkan secara tunai dan dikenakan pajak pada tahun pengeluarannya. 

2. Dividen Saham: Dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, biasanya 

dihitung berdasarkan proporsi jumlah saham yang dimiliki. Contohnya, 

setiap memiliki 20 lembar saham akan dibagikan 5 lembar saham 

tambahan.  

3. Dividen Properti: Dividen ini dibayarkan dalam bentuk aset, namun 

pembagian dividen dengan cara ini sangat jarang dilakukan. 

4. Dividen Interim: Bentuk dividen seperti ini biasanya dibagi sebelum tahun 

buku perseroan berakhir. 

Perusahaan harus memutuskan berapa banyak dividen yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham, dan berapa banyak laba yang akan ditahan 

sebagai laba ditahan, keputusan ini sangat penting karena menyangkut tanggung 

jawab terhadap pemegang saham yang telah menanamkan dananya dan juga 

terhadap pertumbuhan perusahaan. Ada tiga macam alternatif pembayaran 

dividen: 
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1. Dividend payout yang konstan 

Kebijakan ini merupakan penetapan pembagian rasio yang tetap terhadap 

keuntungan yang didapat perusahaan, berapapun keuntungan yang 

diperoleh persentase keuntungan yang dibagikan akan selalu sama. 

Sebagai akibat maka jumlah uang yang dibayarkan akan berbeda 

tergantung pada keuntungan yang diperoleh. 

2. Jumlah yang stabil 

Kebijakan ini akan menyebabkan perusahaan membayarkan dividen dalam 

jumlah yang tetap untuk beberapa periode, pembayaran ini akan dinaikkan 

apabila perusahaan merasa yakin bahwa kenaikan itu dapat dipertahankan 

untuk periode selanjutnya.  

3. Jumlah yang kecil ditambah dividen extra 

Perusahaan membayarkan dividen dalam jumlah yang kecil dan apabila 

ada keuntungan yang melonjak maka pada akhir periode perusahaan akan 

menambahkan dividen extra, tujuan manajemen melakukan hal ini adalah 

untuk menghindari konotasi dividen permanen. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antar Profitabilitas dengan Kebijakan Dividen 

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang akan dicapai oleh sebuah 

perusahaan dalam suatu periode tertentu, dasar penilaian profitabilitas bisa dilihat 

dari laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan neraca. 

Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis 
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sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini akan digunakan untuk menilai beberapa 

aspek tertentu dari operasi perusahaan. 

Analisis profitabilitas ini bertujuan untuk mengukur seberapa kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan, jadi hasil profitabilitas dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektifitas kinerja 

manajemen yang bisa dilihat dari keuntungan yang diperoleh dan dibandingkan 

dengan hasil jual perusahaan dan investasi perusahaan.  

Labhane dan Das (2015) melakukan penelitian antara profitabilitas dan 

kebijakan dividen pada 239 perusahaan, yang memiliki data terus menerus selama 

periode 1994-1995 untuk 2012-2013, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas mempunyai hubungan yang positif terhadap kebijakan dividen. 

Perusahaan yang semakin besar keuntungannya akan membayar dividen yang 

lebih besar, semakin besar keuntungan yang diperoleh maka akan semakin besar 

kemampuan bagi perusahaan untuk membagikan dividen. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. (2016), Aqel (2016), 

Ahmed dan Murtaza (2015), Fahim et al. (2015), Utami et al. (2015), Waswa et 

al. (2015), Issa (2015), Yusuf dan Muhammed (2015), Leon dan Putra (2014), 

Saeed et al. (2014), Zameer et al. (2013), Hossain et al. (2013), Fran et al. (2013), 

Malik et al. (2013), AL-Malkawi et al. (2013), Thu et al. (2013), Ehsan et al. 

(2013), AL-Shubiri (2011), Imran (2011), AL-Kuwari (2010). 

Demirgüneş (2015) melakukan penelitian antara profitabilitas dan 

kebijakan dividen pada peusahaan yang beroperasi di produk non-logam (semen) 

industri manufaktur pada periode 2002 sampai dengan 2012, hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan yang negatif terhadap 
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kebijakan dividen. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung 

memilih untuk melakukan laba ditahan agar laba tersebut digunakan untuk 

melakukan invetasi ulang namun dengan keputusan tersebut mengakibatkan 

jumlah pembayaran yang dilakukan kepada para investor menjadi berkurang. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devanadhen dan 

Karthik (2015), Maladjian dan Khoury (2014), Asad dan Yousaf (2014), Musiega 

et al. (2013), Komrattanapanya dan Suntrauk (2013), Mehta (2012), Gupta dan 

Bunga (2010), Gill et al. (2010). 

Abdella et al. (2016) melakukan penelitian pada 12 bank umum yang 

terdaftar di Bursa Efek Saudi Arabia (Tadawul) pada periode 2011 sampai dengan 

2015, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Pada perusahaan mapan 

yang sudah beroperasi dalam waktu yang lama, tingat profitabilitas tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk membagikan dividen, perusahaan akan 

membagikan dividen apabila perusahaan merasa perlu diadakan pembayaran 

tersebut. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaman 

(2014), Khan dan Ashraf (2014), Badu (2013), Rafique (2012), Rehman dan 

Takumi (2012). 

2.3.2 Hubungan antar Pertumbuhan dengan Kebijakan Dividen 

Tignkat pertumbuhan dapat ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan 

suatu perusahaan, tingkat pertumbuhan seperti ini dapat dibagikan menjadi dua, 

yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri dan tingkat pertumbuhan 

berkesinambungan. Tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri merupakan tingkat 

pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa membutuhkan dana 
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eksternal atau tingkat pertumbuhan yang hanya dipicu oleh tambahan atas laba 

ditahan, tingkat pertumbuhan berkesinambungan adalah tingkat pertumbuhan 

maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal 

tetapi dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal. 

Ahmed dan Murtaza (2015) melakukan penelitian antara pertumbuhan dan 

kebijakan dividen terhadap perusahaan yang ada di negara Pakistan, hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan 

dan kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan dengan adanya pertumbuhan 

penjualan yang berjalan dengan baik perusahaan akan mendapatkan tingkat 

keuntungan yang besar, maka perusahaan akan mampu untuk membagikan 

dividen kepada para investor. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Utami et al. (2015), Issa (2015), Manneh dan Naser (2015), 

Musiega et al. (2013), Islam et al. (2012), AL-Shubiri (2011), Imran (2011), 

Gupta dan Bunga (2010). 

Demirgüneş (2015) melakukan penelitian antara pertumbuhan dan 

kebijakan dividen pada perusahaan yang beroperasi di produk non-logam (semen) 

industri manufaktur pada periode 2002 sampai dengan 2012, hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa pertumbuhan memiliki hubungan yang negatif terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini bisa dilihat dari perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung akan membutuhkan dana yang 

lebih banyak dalam operasionalnya, sehingga dana yang digunakan untuk 

membayar dividen akan berkurang, sehingga perusahaan akan lebih memilih 

menahan labanya untuk membayar biaya ekspansi daripada dibagikan dalam 

bentuk dividen kepada para investor. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 
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oleh Fitri et al. (2016), Aqel (2016), Waswa et al. (2015), Maladjian dan Khoury 

(2014), Khan dan Ashraf (2014), Leon dan Putra (2014), Badu (2013), Malik et 

al. (2013), Thu et al. (2013), Gill dan Obradovich (2013), Komrattanapanya dan 

Suntrauk (2013), Gill et al. ( 2010), AL-Kuwari (2010). 

Abdella et al. (2016) melakukan penelitian antara pertumbuhan dan 

kebijakan dividen terhadap 12 bank yang terdaftar di Bursa Efek Saudi Arabia, 

hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

pertumbuhan dan kebijakan dividen. Hal ini terjadi karena pertumbuhan 

perusahaan yang semakin tinggi merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut 

akan akan membutuhkan dana yang besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dana yang digunakan untuk ekspansi dan investasi tersebut bukan dari dana 

internal perusahaan, melainkan berasal dari utang pihak eksternal, sehingga hal 

tersebut tidak berpengaruh terhadap pembayaran dividen. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian oleh Devanadhen dan Karthik (2015), Zaman (2014), 

Baah et al. (2014), Zameer et al. (2013), Hossain et al. (2013), Frank et al. 

(2013), Badu (2013), AL-Malkawi (2013), Rafique (2012), Rehman dan Takumi 

(2012). 

2.3.3 Hubungan Antara Likuiditas dengan Kebijakan Dividen 

Saeed et al. (2014) mengungkapkan bahwa semakin besar likuiditas suatu 

perusahaan maka semakin besar kemampuan suatu perusahaan untuk 

membayarkan dividen, semakin tinggi current ratio maka semakin tinggi 

keyakinan investor terhadap kemampuan perusahaan membayar dividen. Saeed et 

al. (2014) menemukan bahwa current ratio mempunyai pengaruh yang signifikan 

positif terhadap dividend payout ratio karena semakin tinggi current ratio 
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semakin banyak juga kas yang tersedia untuk membayar para investor.  Hasil ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mui dan Mustapha (2016), 

Ahmed dan Murtaza (2015), Fahim et al. (2015), Wawa et al. (2015), Yusuf dan 

Muhammed (2015), Maladjian dan Khoury (2014), Baah et al. (2014), Malik et al. 

(2013), Badu (2013), Gupta dan Bunga (2010), Ahmed dan Javid (2008). 

Demirgüneş (2015) melakukan penelitian di peusahaan yang beroperasi di 

produk non-logam (semen) industri manufaktur pada periode 2002 sampai dengan 

2012, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang negatif antara 

likuiditas dan kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki 

likuiditas yang tinggi akan menahan laba untuk melakukan investasi pada masa 

yang akan datang, sehingga dividen yang akan dibayarkan kepada para investor 

menjadi rendah. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Aqel (2016), 

Devanadhen dan Karthik (2015), Zameer et al. (2013), Musiega et al. (2013), 

Komrattanapanya dan Suntrauk (2013), Imran (2011). 

Hossain et al. (2013) melakukan penelitian pada 41 perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di bursa efek Bangladesh dari tahun 2007 sampai 2011, 

dalam penelitian ini Hossain et al. (2015), menggunakan likuiditas sebagai 

variabel independen dan menemukan hasil bahwa likuiditas memiliki hubungan 

yang tidak signifikan terhadap kebijakan pembagian dividen, penelitian 

menunjukkan bahwa hubungan negatif antara likuiditas dan kebijakan dividen. 

Hal ini dikarenakan likuiditas bisa dikatakan sebagai alat untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam pembayaran dividen, namun bukan berarti 

kelancaran pembayaran hutang jangka pendeknya bisa memberikan kesimpulan 

bahwa perusahaan pasti akan membayar dividen kepada para investornya. Hal 
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tersebut bisa disebabkan karena adanya pertimbangan lain, seperti peluang 

investasi, pembatasan pembayaran dividen atau dampak jika melakukan 

pembayaran dividen pada kinerja perusahaan selanjutnya. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian oleh Frank et al. (2013), Mehta (2012), AL-Shubiri 

(2011). 

2.3.4 Hubungan Antara Leverage dengan Kebijakan Dividen 

Leverage adalah faktor penting dalam mempengaruhi kebijakan dividen 

pada suatu perusahaan, perusahaan yang bijaksana akan lebih mementigkan dalam 

membayarkan hutang dibanding dengan membayarkan dividen, semakin tinggi 

leverage, maka risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan juga lebih tinggi. 

Perusahaan yang memiliki leverage tinggi akan cenderung mengundurkan waktu 

untuk membayarkan dividen dengan tujuan untuk menghindari biaya lain dari 

pengumpulan dana dari luar perusahaan. Dari sisi lain, para investor pastinya 

mengharapkan pembagian dividen yang jauh lebih tinggi, maka pihak manajemen 

harus menyeimbangi pelunasan atas kewajiban hak yang seharusnya diterima oleh 

pemegang saham.  

Ahmed dan Murtaza (2015) melakukan penelitian pada perusahaan yang 

ada di Pakistan, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa adanya hubungan 

positif antara leverage dan kebijakan dividen, hal ini bisa dilihat dari dimana 

perusahaan menaikkan nilai divden yang akan diberikan untuk mempertahankan 

reputasi perusahaan untuk menarik investor lainnya dengan tujuan untuk 

menanamkan modal pada perusahaan. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 

oleh Gill dan Obradovich (2013). 
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Fitri et al. (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan laporan 

keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 sampai dengan 

2014, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa hubungan negatif antara 

leverage dengan kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya 

hutang maka semakin besar juga kewajibannya, selain itu dengan adanya 

peningkatan hutang sehingga akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam 

membayarkan dividen. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Aqel et al. 

(2016), Fahim et al. (2015), Waswa et al. (2015), Yusuf dan Muhammed (2015), 

Labhane dan Das (2015), Manneh dan Naser (2015), Asad dan Yousaf (2014), 

Maladjian dan Khoury (2014), Badu (2013), Malik et al. (2013), AL-Malkawi et 

al. (2013), Thu et al. (2013), Ehsan et al. (2013), Komrattanapanya dan Suntrauk 

(2013), AL-Shubiri (2011), Gupta dan Bunga (2010), Ahmed dan Javid (2008). 

Mui dan Mustapha (2016) melakukan penelitian pada perusahaan publik 

yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia dalam jangka waktu lima tahun. Hasil dari 

penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

leverage dengan kebijakan dividen. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 

oleh Devanadhen dan Karthik (2015), Zameer et al. (2013), Badu (2013), Gill et 

al. (2013), Rafique (2012), Rehman dan Takumi (2012), Mehta (2012), AL-

Kuwari (2010). 

2.3.5 Hubungan Antara Risko Perusahaan dengan Kebijakan Dividen 

Risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya hutang, semakin tinggi rasio hutang terhadap toal aset 

menunjukkan bahwa semakin besar juga risiko yang dihadapi oleh sebuah 

perusahaan. Meningkatnya hutang bisa menjadi penyebab terjadinya kesulitan 
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keuangan, pembayaran dividen juga merupakan salah satu sumber konflik antara 

pemegang saham dan pemberi pinjaman yang selanjutnya dapat mendorong 

munculnya biaya keagenan hutang.  

Aqel (2016) melakukan penelitian antara risiko dan kebijakan dividen 

pada perusahaan yang terdafar di Bursa Efek Palestina, hasil dari penelitian 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang positif antara risiko dan kebijakan 

dividen. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat risiko dengan 

volatilitas yang tinggi, akan mengalami kesulitan dalam arus kas untuk 

merencanakan investasi dimasa yang akan datang, dimana kebutuhan perusahaan 

akan meningkat untuk pendanaan eksternal, sehingga rasio pembayaran dividen 

akan lebih rendah. Menurut Pecking Order Theory, karena pendanaan eksternal 

akan lebih tinggi, maka perusahaan memilih untuk menurunkan pembayaran 

dividen untuk menghindari pembiayaan yang lebih tinggi. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian oleh Mui dan Mustapha (2016), Fahim et al. (2015), 

Waswa et al. (2015), Issa (2015), Yusuf dan Muhammed (2015), Manneh dan 

Naser (2015), Devanadhen dan Karthik (2015), Maladjian dan Khoury (2014), 

Hossain et al. (2013), Frank et al. (2013), Malik et al. (2013), AL-Malkawi et al. 

(2013), Thu et al. (2013), Gill dan Obradovich (2013), Komrattanapanya dan 

Suntrauk (2013), Rafique (2012), Rehman dan Takumi (2012), Mehta (2012), AL-

Shubiri (2011), Imran (2011), Ramachandran dan Packkirisamy (2010), AL-

Kuwari (2010) 

Issa (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 284 

perusahaan dari 7 sektor yang tedaftar di bursa saham Kuala Lumpur, hasil dari 

penelitian menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang negatif antara risiko dan 
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kebijakan dividen. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai beta yang 

tinggi cenderung lebih berisiko, sehingga biaya transaksi untuk pendanaan 

eksternal akan lebih tinggi juga, perusahaan dengan beta ekuitas yang tinggi akan 

menurunkan pembayaran dividennya dengan tujuan untuk menurunkan biaya 

pendaanaa eksternal. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Labhane dan 

Das (2015), Maladjian dan Khoury (2014), AL-Malkawi et al. (2013), Musiega et 

al. (2013), AL-Shubiri (2011), AL-Kuwari (2010). 

 Komrattanapanya dan Suntrauk (2013) melakukan penelitian antara risiko 

dan kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Thailand 

pada periode 2006-2010, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara risiko dan kebijakan dividen. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian oleh Zameer et al. (2013), AL-Kuwari (2010). 

2.3.6 Hubungan Antara Ukuran Perusahaan  dengan Kebijakan Dividen 

Ehsan et al. (2013) menyimpulkan bahwa perusahaan besar cenderung 

akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, 

oleh karena itu, kemungkinan kebangkrutan suatu usaha akan lebih kecil dan juga 

perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar biasanya akan memiliki dana 

yang cukup besar untuk membagikan dividen. 

Frank et al. (2013) melakukan penelitian antara ukuran perusahaan dan 

kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar pada Ghana Stock Exchange 

(GSE), dengan menggunakan variabel tingkat pengembalian aktiva dan 

menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan signifikan positif 

terhadap pembayaran dividen perusahaan di negara Ghana. Signifikan positif ini 

karena perusahaan yang memiliki aktiva yang lebih besar memiliki dana yang 
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lebih cukup untuk membagikan dividen kepada para pemgang saham. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Mui dan Mustapha (2016), 

Aqel (2016), Fahim et al. (2015), Waswa et al. (2015), Issa (2015), Yusuf dan 

Muhammed (2015), Manneh dan Naser (2015), AL-Malkawi et al. (2013), Ehsan 

et al. (2013), Hossain et al. (2013), Malik et al. (2013), Obrodoyich dan Gill 

(2013), Thu et al. (2013), Komrattanapanya dan Suntrauk (2013), Rafique (2012), 

Rehman dan Takumi (2012), Mehta (2012), AL-Shubiri (2011), Imran (2011), 

Ramachandran dan Pacckirisamy (2010), AL-Kuwari (2010) 

Thu et al (2013) melakukan penelitian antara ukuran perusahaan dan 

kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Ho 

Chi Minh (HOSE) pada periode 2007 hingga 2012, hasil dari penelitian 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan negatif antara ukuran 

perusahaan dan kebijakan dividen, karena perusahaan yang besar akan 

berinvestasi dalam aset daripada dibayarkan dalam bentuk dividen kepada 

pemegang saham. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Asad dan 

Yousaf (2014), Saeed et al. (2014), Ahmed dan Javid (2008), adapun hasil yang 

tidak signifikan antara ukuran perusahaan dan kebijakan dividen, hasil ini 

konsisten dengan hasil penelitian oleh Devanadhen dan Karthik (2015), Ahmed 

dan Murtaza (2015), Asad dan Yousaf (2014), Zaman (2014), Baah et al. (2014), 

Zameer et al. (2013), Saeed et al. (2014), Ehsan et al. (2013). 

 

2.4 Model Penelitian dan Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka model 

penelitian dan rumusan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 
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Profitabilitas 

Kebijakan 

Dividen 

Pertumbuhan 

Likuiditas 

Leverage 

Risiko 

Ukuran Perusahaan 

H1:  Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan di BEI. 

H2:  Pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan di BEI. 

H3:  Likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan di BEI. 

H4:  Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan di BEI. 

H5:  Risiko berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan di BEI. 

H6:  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan di BEI. 

 

 

 

 

Gambar 7 Analisis Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan, Likuiditas, Leverage, 

Risiko, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen, sumber: Aqel 

(2016). 
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