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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Khan, Anuar, Ramakrishnan, dan Malik (2015) melakukan penelitian  

yang bertujuan untuk mengeksplorasi efek dari rasio pembayaran dividen pada  

profitabilitas perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan  

non financial tercantum dalam 100 indeks di Karachi Stock Exchange (KSE).  

Data dikumpulkan sejak 2008-2012 dari laporan tahunan dan analisis neraca dari  

State Bank of Pakistan (SBP). Model penelitian dapat  dilihat di gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Pengaruh profitabilitas, utang, dan ukuran perusahaan terhadap dividend  payout  

ratio. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Khan, Anuar, Ramakrishnan, dan Malik (2015). 

Zameer et al. (2013) melakukan penelitian terhadap dividen payout ratio 

yang berjudul "Determinant of Dividend Policy : A Case of Banking Sector in 

Pakistan." Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang diambil dari 

library state bank of Pakistan sebanyak 27 perusahaan perbankan asing dan 

domestik dengan periode waktu 2003-2009. Model penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah stepwise regression. Variabel independen yang 

ditentukan adalah leverage, firm risk, last year dividend, agency cost, growth in 
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sales, profitability, managerial ownership, dan liquidity. Variabel dependennya 

adalah dividend payout ratio beserta variabel kontrol nya adalah firm size. Model 

penelitian dapat dilihat di gambar 2.2. 

Gambar 2.2 

Pengaruh leverage, firm risk, last year dividend, agency cost, growth in sales, 

profitability, managerial ownership, dan liquidity terhadap dividend payout ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Zameer et al. (2013). 

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.  

Profitabilitas 

Growth in Sales 

Agency Cost 

Last Year Dividend 

Firm Risk 

Leverage 

Dividend Payout Ratio 

Managerial ownership 

 Likuiditas 

Dian Noviyanti, Analisis Pengaruh Harga Saham, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Utang, Likuiditas, Cash Flow, Dan Sales 
Growth Terhadap Pembayaran  Dividen pada Perusahaan  yang Terdaftar Di Bursa  Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2018



10 
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Gambar 2.3 

Pengaruh Leverage Ratio, Liquidity Ratio, Earning Per Share, Profitability, dan 

Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio 

 

 

 

 

 

Sumber: Ahmed dan Murtaza (2015).  

Kumar dan Rajgopal (2016) melakukan penelitian yang berjudul dividend 

determinanats of select firms listed on nse. Penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi keputusan dividen perusahaan dengan menggunakan 

prosedur multivarian dua langkah. Variabel yang digunakan yaitu DPR, leverage, 

liquidity, profitability, ownership structure, growth, dan interest payments.   

Gambar 2.4 

Pengaruh Leverage, Liquidity, Profitability, Ownership Structure, Growth, 

Interest Payments terhadap Dividend Payout Ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kumar dan Rajgopal (2016). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Alphonse dan Tran (2014) untuk  

menganalisa kebijakan dividen di pasar saham Vietnam dengan pendekatan  

regresi dua langkah ini untuk memperbaiki bias seleksi disebabkan oleh data  

penelitian disensor dengan mengunakan variabel dividend payout ratio, leverage,  

profitability, firm size, retained earning, growth, market book value, annual  

share turnover, retensi insider, dan investment opportunities. 

Gambar 2.5 

Pengaruh Leverage, Profitability, Firm Size, Retained Earning, Growth, Market 

Book Value, Annual Share Turnover, Retensi Insider, dan Investment 

Opportunities terhadap Dividend Payout Ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Alphonse dan Tran (2014). 
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Devanadhen dan Karthik (2015) menganalisa faktor-faktor yang  

mempengaruhi dividend payout pada bank komersial di India selama periode  

2007-2014. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dapat mempengaruhi dividend  

payout adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, growth  

oppurtunities dan risiko.  

Gambar 2.6 

Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, leverage, growth  

oppurtunities dan risiko terhadap dividend  payout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Devanadhen dan Karthik (2015). 

Maladjian dan Khoury (2014) melakukan penelitian ini dengan tujuan 

untuk menyelidiki faktor yang menentukan kebijakan dividen di bank Lebanon 

terdaftar di Bursa Efek Beirut dengan menggunakan dataset panel yang terdaftar 

antara tahun 2005 dan 2011. Variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan 

dividen.  Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, risiko, 

leverage, dividen tahun kemarin, kesempatan pertumbuhan, likuiditas, dan 

profitabilitas.  
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Gambar 2.7 

Pengaruh Profitability, Firm Size, Liquidity, Growth Opportunities, Firm Risk, 

Previous Year’s Dividend terhadap Dividend Payout Ratio. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Maladjian dan Khoury (2014). 

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

melakukan analisis empiris dari faktor penentu pembayaran dividen perusahaan 

sektor keuangan Pakistan tercatat di Bursa Efek Karachi. Data dikumpulkan dari 

21 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi pada tahun 

2013. Variabel dependen yang digunakan untuk menganalisis adalah kebijakan 

dividen pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang tercatat pada  

Bursa saham Karachi. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, 

ukuran perusahaan, likuiditas, pendapatan per saham, arus kas dan aset yang dapat 

dilihat.  
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Gambar 2.8 

Pengaruh profitability, size, asset tangibility, earning per share, cash flow, 

dan liquidity terhadap dividend payout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Saeed et al. (2014). 

Leon dan Putra (2014) menggunakan data sampel pada perusahaan non-

finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 4 tahun dari 2006-

2009, variabel yang digunakan adalah Profitability, Cash Flow, Sales Growth, 

Tax,  Debt To Equity Ratio, dan Market To Book Ratio terhadap DPR. 

Gambar 2.9 

Pengaruh Profitability, Cash Flow, Sales Growth, Tax, Debt To Equity Ratio dan 

Market To Book Ratio terhadap Dividend Payout Ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Leon dan Putra (2014). 
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Managerial Ownership 

Dividend Payout 

Ratio 

Institutional Ownership 

Foreign Ownership Asset 

Tangibility 

Leverage 

Free Cash Flow 

Firm Size 

Ullah, Fida dan Khan (2012) melakukan analisa mengenai dampak stuktur 

kepemilikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian tersebut didasarkan pada 

sampel acak dari 70 perusahaan dari indeks Karachi Stock Exchange KSE-100 

dengan periode waktu delapan tahun mulai dari 2003 sampai tahun 2010. Sampel 

data diambil dari State Bank of Pakistan dan website Karachi Stock Exchange. 

Variabel yang digunakan adalah managerial ownership, institutional ownership, 

foreign ownership, free cash flow, leverage, firm size, firm value, firm volatility 

dan dividend payout ratio.  

Gambar 2.10 

Pengaruh Managerial Ownership, Institutional Ownership, Foreign 

Ownership, Firm Size, Leverage dan Free Cash flow terhadap Dividen Payout 

Ratio. 

 

 

 

 

Sumber: Ullah, Fida dan Khan (2012). 

Fumey dan Doku (2013) menggunakan data yang berasal dari laporan 

keuangan33 dari 34 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana periode 2004 

sampai2009. Variabel independen yang digunakan adalah Financial Leverage, 

Corporate Investment, Profitability, Risk, Corporate Tax, Cash Flow dan Firm 

Size (Fumey & Doku, 2013).  
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Yusuf dan Muhammed (2015) menganalisa dividend payout di industri  

perbankan Nigeria selama periode 2004-2013. Variable yang digunakan adalah  

profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan leverage keuangan. Data yang  

dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda dan korelasi  

Pearson. Penemuan mengungkapkan bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran dan  

leverage terbukti menjadi penentu dividend payout di bank Nigeria (Yusuf & 

Muhammed, 2015). 

Rafique (2012) melakukan penelitian dengan sampel 53 perusahaan yang 

mewakili 11 sektor industri non-finansial yang terdaftar di Karachi Stock 

Exchange (KSE) dengan kategori membayarkan dividen berturut-turut selama 

enam tahun (2005-2010). Metode yang digunakan adalah multivariate regression 

analysis. Variabel yang digunakan meliputi dividend payout ratio, earnings, 

corporate tax, growth opportunities, firm size, financial leverage, profitability 

(Rafique, 2012). 

Khan dan Ashraf (2014) melakukan penelitian terhadap dividend payout 

ratio yang berjudul "In Pakistani Service Industry: Dividend Payout Ratio as 

Function of Some Factor."Sebanyak 26 laporan data keuangan yang diuji dalam 

penelitian ini.Variabel independen yang ditentukan tax, sales growth, cash flow, 

debt of equity dan profitability. Variabel dependennya adalah dividend payout 

ratio (Khan & Ashraf, 2014) 

Li-Ju Chen dan Shun-Yu Chen (2017) melakukan penelitian yang 

difokuskan pada hubungan antara tiga variabel. Yaitu profitabilitas, nilai 

perusahaan, dan utang. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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perusahaan yang terdaftar di Taiwan tahun 2005-2009, yaitu sebanyak 647 

perusahaan (Chen, 2017). 

Al-Hasan, Asaduzzaman, dan Karim (2013) melakukan penelitian dengan 

judul “The Effect of Dividend Policy on Share Price” yang di fokuskan pada tiga 

variabel, yaitu dividend policy, market price per share, dan earning per share di 

perusahaan Bangladesh. 

2.2  Definisi  dari  Pembayaran  Dividen 

 Dividen adalah keuntungan atau laba yang dibagikan perusahaan kepada 

pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki investor. 

Pembagian dividen akan mengurangi kas dan laba ditahan perusahaan. 

 Menurut Ria (2013), dividen adalah pengembalian keuntungan yang 

dinantikan oleh pemegang saham atau investor dan sinyal bahwa perusahaan 

berada di posisi yang memiliki profitabilitas yang tinggi. 

 Dividen dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Dividen tunai (cash dividend) 

Adalah pembagian dividen menggunakan uang tunai kepada pemegang 

saham. Dividen tunai inilah yang paling umum dibagikan perusahaan. 

2. Dividen saham (stock dividend) 

Adalah pembagian saham perusahaan kepada pemegang saham sehingga 

jumlah saham yang dimiliki semakin bertambah. 
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3. Dividen utang (scrip dividend) 

Adalah saldo kas perusahaan tidak mencukupi untuk membayar dividen 

kepada pemegang saham, sehingga perusahaan membuat perjanjian utang 

tertulis yang akan dibayar di waktu yang akan datang. 

4. Dividen likuidasi 

Adalah dividen yang akan dibagikan perusahaan akibat dilikuidasikannya 

perusahaan. Pembagian dividen tersebut didapatkan dari selisih antara 

nilai relisasi aset dengan semua kewajiban perusahaan. 

5. Dividen selain kas (property dividend) 

Adalah pembagian surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh 

perusahaan, barang dagangan, maupun aktiva-aktiva lainnya.  

 

2.3  Pengaruh Antar Variable 

2.3.1 Pengaruh Harga Saham terhadap Pembayaran Dividen 

Menurut Sunariyah (2006), risiko dalam berinvestasi saham adalah tidak 

mendapatkan pengembalian dividen jika perusahaan mendapatkan keuntungan 

karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham, yaitu kondisi 

makro dan mikro ekonomi. 

Menurut Al-Hasan, Asaduzzaman, dan Karim (2013), harga saham 

berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran dividen karena nilai saham 

tergantung dari penilaian investor. Jika investor percaya bahwa perusahaan 

tersebut mampu memberikan pengembalian dividen sesuai dengan yang 

diharapkan, maka harga saham akan naik. Namun jika perusahaan memberikan 
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pengembalian dividen tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka nilai saham 

akan turun.  

Hasil dari penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa harga saham 

berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran dividen adalah Zakaria, 

Muhammad, dan Zulkifli (2012). 

Menurut Lashgari dan Ahmadi (2014), harga saham berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pembayaran dividen yang artinya semakin besar 

jumlah pembayaran dividen yang dibagikan oleh perusahaan, maka semakin 

rendah harga pasar saham perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Hashemijoo., et.al (2012) dan Khurniaji (2013). 

Rashid, Rahman (2008) mengatakan bahwa harga saham tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen karena pembayaran dividen 

tidak bisa dilihat dari harga saham, melainkan dari laba perusahaan. 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pembayaran Dividen 

 Hasil penelitian Handayani dan Hadinugroho (2009), Najjar (2009), 

Perretti, Allen dan Weeks (2013), Saeed et al. (2014) mengatakan bahwa  ukuran 

berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran dividen karena perusahaan 

ukuran besar lebih mudah memasuki pasar modal sehingga dapat membayarkan 

dividen yang lebih tinggi kepada pemegang saham. 

 Hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembayaran dividen 

adalah Fama dan French (2002), Al-Kuwari (2009), Al-Malkawi (2008), Manos 

(2001), Gill et al. (2009), Dickens et al. (2002), Lloyd et al. (1985), Jensen et al. 
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(1992), Redding (1997), Holder et al. (1998), Fama dan French (2001), Aivazian 

et al. (2003) dan Sawicki (2005).  

Sedangkan menurut Amidu dan Abor (2006) dan Ahmed dan Javid (2008) 

menyakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap pembayaran dividen, dimana bahwa perusahaan yang berukuran besar 

memilih untuk membayar dividen yang lebih rendah. 

 Terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap pembayaran dividen, penelitian itu antara lain adalah 

penelitian Zameer et al. (2013), Parsian dan Koloukhi (2014), Hossain et al. 

(2013), Saeed et al. (2014) dan Lily et al. (2011) karena pembayaran dividen 

dinilai dari keuntungan dan uang kas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 

ukuran besar belum tentu memiliki keuntungan yang besar dan uang kas yang 

banyak. 

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembayaran Dividen 

Boanyah et al. (2013) menemukan pengaruh signifikan positif antara  

profitabilitas dengan pembayaran dividen. Ini berarti bahwa semakin tinggi 

profitabilitas sebuah perusahaan, akan semakin tinggi juga pembayaran dividen 

kepada pemegang saham. 

Menurut Saeed et al. (2014), profitabilitas memiliki hubungan  positif 

terhadap pembayaran dividen. Dengan menunjukkan hasil rasio profitabilitas  

yang tinggi, maka perusahaan di Pakistan akan membayar dividen lebih tinggi.  

Sementara perusahaan dengan rasio profitabilitas rendah kadang-kadang tidak  

mau membagikan dividen karena profitabilitas adalah ukuran kekuatan dari  
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produktif sebuah perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Dwi Ayningtias 

(2013), Dickens, Amidu dan Abor (2006), Abor dan Bokpin (2010), Al-Ajmi dan 

Hussain (2011), Turen dan Salman (2012), Al-Kuwari (2009), Kim dan Gu 

(2009), Lintner (1956), Deangelo et al., (2004), Amidu & Abor (2006), Chang 

dan Rhee (1990), Ho (2003), Aivazian et al., (2003).  

Sedangkan penelitian yang mengatakan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh negatif terhadap pembayaran dividen adalah Parsian dan Koloukhi 

(2014), Sanjari dan Zarei (2014) dan Thu et al. (2013) karena profit yang 

diperoleh perusahaan akan dijadikan sebagai laba ditahan agar perusahaan 

memiliki dana simpanan untuk menghadapi masa depan. 

Terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh terhadap pembayaran dividen adalah penelitian Khan dan 

Ashraf (2014), Rafique (2014), Gupta dan Banga (2010), Hellstrom dan 

Gariratjon (2012), Bisschop (2014), Hossain et al. (2013), Komrattanapanya dan 

Suntraruk (2013), Anil dan Kapoor (2011), Saeed et al. (2014), dan Mui dan 

Mustapha (2016) karena perusahaan yang memiliki peningkatan profitabilitas 

kemungkinan akan tidak meningkatkan pembayaran dividen atau tidak menaikkan 

dividen. Sehingga kenaikan dan penurunan profitabilitas tidak mempengaruhi 

pembayaran dividen. 

2.3.4 Pengaruh Utang terhadap Pembayaran Dividen   

Ahmen dan Murtaza (2015) menyimpulkan bahwa adanya hubungan 

positif antara utang dengan pembayaran dividen. Hal ini bisa dilihat dari 

perusahaan yang menaikkan  dividen untuk mempertahankan reputasi perusahaan 
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dalam menarik investor lainnya dengan tujuan untuk menanamkan modal pada 

perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Kojora (2015), Manneh dan Najer 

(2015).  

Leon dan Pradana (2014) menemukan bahwa utang berpengaruh negatif 

terhadap pembayaran dividen karena perusahaan yang memiliki utang yang  

banyak tidak akan memikirkan untuk meningkatkan dividen karena utang harus  

dilunasi sebelum utang menjadi lebih banyak. Pendapat penelitian ini sama 

dengan penelitian Fitri et al. (2016), Waswa et al. (2015), Yusuf dan Muhammed 

(2015), Labhane dan Das (2015), Maladjian dan Khoury (2014), Badu (2013) 

mengatakan bahwa utang berpengaruh negatif terhadap pembayaran dividen 

karena dengan meningkatnya utang, maka kemampuan perusahaan membayar 

dividen akan menurun. 

Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa utang tidak memiliki 

pengaruh terhadap pembayaran dividen adalah Rafique (2012), Zameer et al. 

(2013), Ayuni (2013), Mirza dan Afza (2010), Mehta (2012), Mehrani et al. 

(2011), Mui dan Mustapha (2016), Obembe, Imafidon, dan Adegboye (2014), 

Wasma, Ndede, dan Jagongo (2014), Gill et al. (2010), Gill et al. (2013), Leon 

dan Putra (2014), Waswa et al. (2015), Devanadhen dan Karthik (2015), Sharon 

dan Frank (2005), Ahmed dan Javid (2009), Breuer, Quinter, Rieger dan Soypak 

(2010), Al-Ajmi dan Hussain (2011), dan He (2009) karena pembayaran dividen 

dilihat dari peningkatan keuntungan perusahaan. 
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2.3.5 Pengaruh Likuiditas terhadap Pembayaran Dividen 

Menurut penelitian dari Saeed et al. (2014) dan John dan Muthusamy 

(2010) menujukan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap  

pembayaran dividen. Karena jika perusahaan memiliki likuiditas yang lebih  

tinggi, maka perusahaan memiliki lebih banyak cash di tangan yang dapat  

dibayarkan sebagai deviden.  

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2009), likuiditas berpengaruh  

positif terhadap pembayaran dividen yang mengatakan bahwa likuiditas  dapat 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi  kewajiban jangka 

pendek. Semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin  banyak kas yang 

dimiliki perusahaan dan semakin banyak juga pembayaran  dividen. Kebanyakan 

investor lebih menyukai pembayaran dividen tunai.   

Sedangkan yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap pembayaran dividen adalah Devanadhen dan Karthik (2015), Malik et al. 

(2013), Hossain et al. (2013), Musiega et al. (2013), Imran (2011) karena masih 

banyak perusahaan yang membutuhkan modal atau uang untuk mengembangkan 

perusahaan, sehingga tidak semua perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas 

yang tinggi akan membagikan dividen yang tinggi juga. 

Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa likuiditas tidak memiliki 

pengaruh terhadap pembayaran dividen adalah penelitian Kajola, Desu, dan 

Agbanike (2015), Kuzucu (2015), Baah, Tawiah, dan Eric (2014), 

Komrattanapanya dan Suntrauk (2013), dan Demirgunes (2015) karena tingkat 

likuditas yang tinggi maupun rendah akan membagikan dividen yang tetap. 
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2.3.6 Pengaruh Cash Flow  terhadap  Pembayaran  Dividen 

John dan Muthusamy (2010), menyatakan cash flow memeberi pengaruh 

positif terhadap pembayaran dividen. Cash flow yang lancar artinya kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen baik ataupun lancar. Semakin kuat cash flow 

dalam suatu perusahaan, semakin tinggi dividen yang diberikan kepada pemegang 

saham karena perusahaan memiliki uang tunai yang dapat didistribusikan. 

Hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa cash flow 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembayaran dividen adalah Afza 

dan Mirza (2010), Amidu dan Abor (2006), John dan Muthusamy (2010) dan Anil 

dan Kapoor (2011).  

Sedangkan menurut Obembe et al. (2014), cash flow berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pembayaran dividen. Hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa masalah keuangan akan membatasu perusahaan untuk membagikan 

dividen. Yang artinya bahwa perusahaan yang memiliki masalah keuangan akan 

menghemat uangnya untuk memenuhi kebutuhan investasinya oleh karena itu 

langkah yang diambil adalah mengurangi jumlah uang yang dibayarkan sebagai 

dividen. 

Fumey dan Doku (2012) menemukan bahwa cash flow menunjukan 

pengaruh signifikan negatif terhadap pembayaran dividen. Ini berarti bahwa 

perusahaan yang tinggi akan membayarkan dividen yang kecil kepada pemegang 

saham. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Imran (2011), Khan dan Ashraf 

(2014), Parsian dan Koloukhi (2014), Rehman dan Takumi (2012), Obembe et al. 

(2014), Thu et al. (2013) dan Saeed et al. (2014). 
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Sedangkan hasil penelitian Gill, Biger dan Tibrewala (2010), Rafique 

(2012), Rehman (2012), Al-Shubiri (2011), Leon dan Putra (2014), Sharma dan 

Wadhwa (2013), dan Lily et al. (2011) menyatakan bahwa cash flow tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen karena pembayaran dividen 

dinilai dari profitabilitas perusahaan, bukan dari cash flow. 

2.3.7 Pengaruh  Sales Growth  terhadap  Pembayaran  Dividen 

 Menurut Devanadhen, Karthik (2015), sales growth berpengaruh negatif 

terhadap pembayaran dividen karena pembayaran dividen dapat mengurangi 

pertumbuhan perusahaan.  

 Menurut Maladjian, Khoury (2014), sales growth berpengaruh negatif 

pembayaran dividen karena pertumbuhan perusahaan membutuhkan dana untuk 

mempertahankan proporsi pendapatan yang lebih besar, sehingga akan membayar 

dividen lebih rendah. Penelitian ini didukung oleh Alphonse, Tran (2014), Leon, 

Putra (2014), Alphonse1, Tran (2014), Khan, Ashraf (2014), Fumey, Doku 

(2013), Waswa, et al. (2014). 

 Sedangkan hasil penelitian Kumar, Rajgopal (2016), Zameer, et al. (2013), 

Devanadhen, Karthik (2015), dan Rafique (2012) mengatakan bahwa sales growth 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen karena pertumbuhan 

perusahaan belum tentu dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan yang akan 

digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham.\ 
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2.4  Model Penelitian dan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Model penelitian yang akan diuji adalah sebegai berikut: 

Gambar 2.11 

Pengaruh Harga Saham, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Utang, Likuiditas, 

Cash Flow, dan Sales Growth terhadap Pembayaran Dividen. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Saeed et al (2014), Yusuf dan Muhammed (2015), Leon dan Putra 

(2014). 

2.4.2 Hipotesis  Penelitian 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif antara harga saham dan pembayaran 

dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan dan 

pembayaran dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H3: Terdapat pengaruh signifikan positif antara profitabilitas dan pembayaran 

dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan negatif antara utang dan pembayaran dividen 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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H5: Terdapat pengaruh signifikan positif antara likuiditas dan pembayaran 

dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H6: Terdapat pengaruh signifikan positif antara cash flow dan pembayaran 

dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H7: Terdapat pengaruh signifikan positif antara sales growth dan pembayaran 

dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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