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2.1 Dividend Pay-out Ratio (DPR) 

Kebijakan dividen bisa diukur dengan menggunakan dividend payout 

ratio. Oktaviani dan Basana (2015) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 

dividend payout ratio ialah perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan 

laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Dividend payout ratio biasanya 

disajikan dalam bentuk presentase oleh perusahaan. Jumlah laba yang dibayarkan 

perusahaan dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan di tentukan oleh rasio 

pembayaran dividen. Semakin besar laba yang ditahan untuk memenuhi kegiatan 

operasional perusahan, maka akan semakin kecil dividen yang akan diterima oleh 

para investor / pemegang saham. Sebaliknya semakin kecil laba yang ditahan 

maka akan semakin besar dividen yang dibagikan kepada para investor / 

pemegang saham. Dengan membagikan dividen dengan jumlah besar maka akan 

meningkatkan kesejahteraan para investor / pemegang saham. Hal ini diharapkan 

para investor / pemegang saham terus untuk menanamkan sahamnya dalam 

perusahaan. 

Murhadi (2008) menjelaskan bahwa kebijakan dividen ialah suatu 

kebijakan yang dapat mengeluarkan biaya yang cukup mahal, dimana perusahaan 

harus dapat menyisihkan sebagian laba perusahaan untuk keperluan pembayaran 

dividen. Umumnya, hanya perusahaan dengan tingkat kemampuan laba yang 

tinggi dan prospek bisnis kedepan yang cerah yang mampu untuk membayarkan 
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dividen ke pemegang saham. Laba yang dimaksud merupakan laba yang ditahan 

dan laba yang dibagikan. Dalam tahap berikutnya laba yang ditahan ialah sumber 

dana yang sangat penting untuk pembiayaan pertumbuhan perusahaan. Untuk 

perusahaan yang selalu mengatakan bahwa perusahaannya memiliki prospektif 

dan sedang atau akan menghadapi masalah keuangan sudah tentu akan kesulitan 

untuk membagikan dividen. Semakin besar pembayaran perusahaan yang berasal 

dari laba yang ditahan kemudian ditambah penyusutan dari aktiva tetap, maka 

dapat disimpulkan semakin kuat posisi finansial perusahaan tersebut. Dari 

keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan, sebagiannya akan dibagikan kepada 

pemegang saham yang berupa dividen. Pada hal ini akan berdampak pada 

perusahaan yang membayarkan dividen, memberikan tanda pada pasar bahwa 

perusahaan tersebut memiliki prospek kedepan yang baik dan mampu untuk 

mempertahankan tingkat kebijakan dividen yang telah ditetapkan pada periode 

sebelumnya. Perusahaan dengan prospek ke depan yang baik, akan memiliki 

harga saham yang semakin tinggi. 

Manajemen keuangan dalam perusahaan harus bisa membuat kebijakan 

dividen secara baik dengan mengingat tujuan perusahaan yang utama adalah 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang keuntungan tersebut masih harus 

dibagikan kepada para investor / pemegang saham. Laba ditahan adalah salah satu 

sumber dana yang digunakan untuk membiayai tumbuhnya perusahaan, 

sedangkan dividen merupakan kas yang dibayarkan kepada para investor / 

pemegang saham.  Oleh karena itu, manajemen keuangan dalam perusahaan harus 

memperhatikan kebijakan dividen, karena para investor / pemegang saham  
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menginginkan adanya pembayaran dividen yang tinggi sedangkan perusahaan 

juga butuh dana untuk mengembangkan perusahaannya.  

Menurut Martono dan Harjito (2000) penjelasan dividen hanya mengenai 

aspek-aspek yang bersifat teoritis dari kebijakan dividen. Namun, pada saat 

perusahaan menetapkan suatu kebijakan dan memperhatikan sejumlah hal, 

pertimbangan tersebut wajib dikaitkan kembali ke teori pembagian dividen dan 

penilaian perusahaan. Beberapa pertimbangan yang dilakukan manajer dalam 

pembagian dividen antara lain: 

1. Kebutuhan dana bagi perusahaan  

Semakin besar kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan berarti semakin 

kecil pula kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen. Hal ini terjadi 

karena, penghasilan perusahaan akan digunakan terlebih dahulu untuk 

memenuhi kegiatan operasionalnya kemudian sisanya digunakan untuk 

pembagian dividen ke pemegang saham. 

2. Likuiditas perusahaan 

Likuiditas ialah salah satu pertimbangan utama dalam kebijakan dividen. 

Karena dividen merupakan arus kas keluar, maka semakin besar jumlah kas 

yang tersedia dan likuiditas perusahaan, semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen.  

3. Kemampuan untuk meminjam 

Perusahaan yang memiliki kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan 

pinjaman maka dapat disimpulkan bahwa perusahan memiliki tingkat 
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fleksibilitas keuangan yang tinggi pula sehingga kemampuan untuk 

membagikan dividen juga tinggi 

4. Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang 

Pembatasan ini digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan 

perusahaannya dalam melunasi hutangnya. Umumnya, pembatasan ini 

dinyatakan dalam persentase maksimum dari laba kumulatif. Jika pembatasan 

ini dilakukan dalam suatu perusahaan maka manajemen dari perusahaan akan 

senang karena dengan kondisi seperti itu, manajemen tidak harus 

mempertanggungjawabkan penahanan laba kepada para pemegang saham. 

Manajemen hanya perlu mentaati pembatasan tersebut. 

5. Pengendalian perusahaan 

Jika suatu perusahaan membagikan dividennya dalam jumlah yang sangat 

besar, maka perusahaan akan menaikkan modalnya pada masa depan melalu 

penjualan sahan yang diperuntukkan untuk mebiayai kesempatan investasi 

yang menguntungkan. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang pengaruh kebijakan dividen sudah banyak diteliti seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Kumar (2006), Mirzaei dan Policy (2012), Warrad, 

Abed, Khriasat, dan Al-Sheikh (2012), Al-Nawaiseh (2013), Kwau et al. (2013),  

Mansourinia, Emamgholipour dan Abedi Rekabdarkolaei (2013), Huda dan 

Abdullah (2014) dan Uwalomwa, Olamide, dan Francis (2015).  
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Penelitian tentang pengaruh kebijakan dividen juga sudah banyak diteliti 

di Indonesia, seperti Hassan, Tanveer, Siddique, dan Mudasar (2013), Ahmad dan 

Wardani (2014), Devi dan Suardhika (2014), Tamimi, Takhtaei, dan Malchi 

(2014), Anuar, Yacob dan Megawn (2014), Munawarob (2015), Thaib dan 

Taroreh (2015), Sanjari dan zarei (2015), Titik (2015) dan Fitri, Hosen dan 

Muhari (2016), 

 Uwalomwa, Olamide, dan Francis (2015), melakukan penelitian mengenai 

pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kebijakan dividen dalam 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran direksi, kepemilikan 

manajerial, dualitas ceo dan dewan independen sebagai variabel independen dan 

ukuran perusahaan sebegai variabel kontrol. 

 Al-Nawaiseh (2013) meneliti pengaruh struktur kepemilikan dan kebijakan 

dividen perusahaan industri. Penelitian ini menggunakan variabel rasio leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan keluarga, kepemilikan ganda, 

kepemilikan institusi, kepemilikan pemegang saham, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan asing sebagai variabel independen. 

 Kwaku et al. (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan dan kebijakan dividen perushaan. Dalam melakukan penelitian ini 

menggunakan variabel ukuran direksi dan dualitas ceo sebagai variabel 

independen. Penelitian ini juga menambahkan beberapa variabel kontrol seperti, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan perusahaan. 

 Huda dan Abdullah (2014) meneliti pengaruh hubungan antara struktur 

kepemilikan dan kebijakan dividen. Penelitiaan ini menggunakan kepemilikan 
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dewan dan kepemilikan institusi sebagai variabel independen. Penelitian ini juga 

menggunakan beberapa variabel kontrol untuk mencegah bias seperti, ukuran 

perusahaan, return on equity, dan leverage. 

Mansourinia, Emamgholipour dan Rekabdarkolaei (2013) meneliti 

pengaruh ukuran dewan, kemandirian dewan, dan dualitas ceo terhadap kebijakan 

dividen perusahaan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu, 

ukuran perusahaan, ceo dualitas dan dewan independen. Penelitian ini 

menambahkan beberapa variabel lainnya sebagai variabel kontrol seperti, ukuran 

perusahaan, return on assets, financial leverage, pertumbuhan perusahaan. 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Pengaruh Hubungan Struktur Kepemilikan dan 

Kebijakan Dividen di Bursa Efek Teheran, sumber: Mirzaei dan Policy, (2012). 

Warrad, Abed, Khriasat, dan Al-Sheikh (2012) meneliti pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap pembayaran dividen perusahaan. Penelitian ini menggunkan 

variabel kepemilikan pribadi, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan 

kepemilikan keluarga sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini 

menambahkan beberapa variabel kontrol untuk mengurangi bias seperti, ukuran 

perusahaan dan financial leverage. 

Dividend Pay-out Ratio 

Komposisi Pemegang Saham 

Kepemilikan Konsentrasi 

Pertumbuhan Laba 

Kebijakan Dividen tahun sebelumnya 
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Gambar 2.2 Model Penelitian Pengaruh Hubungan Kepemilikan Struktur dan 

Kebijakan Dividen di India, sumber: Kumar (2003). 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Ukuran dewan direksi ialah jumlah keseluruhan direktur dalam dewan 

direksi perusahaan dalam satu tahun buku. Jumlah anggota dewan dalam suatu 

susunan silsilah jabatan dalam perusahaan harus cukup sehingga operasional 

perusahaan dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Selain itu, dewan direksi 

bertugas untuk memantau dan mengendalikan perilaku manajemen perusahaan 

sehingga dapat memaksimalkan dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga 

dividend pay-out ratio akan meningkat (Al-Shboul, Barber, Garza-Reyes, Kumar, 

dan Abdi, 2017). Menurut hasil penelitian oleh Kwaku et al. (2013), Shehu (2015) 

dan Abdelsalam, El‐Masry, dan Elsegini (2008) menemukan bahwa ukuran dewan 

direksi tidak pengaruhnya signifikan terhadap dividend pay-out ratio. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mansourinia, Emamgholipour, dan Rekabdarkolaei 

Kepemilikan Saham Perusahaan 

Dividend Pay-out Ratio 

Kepemilikan Manajerial 
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Kepemilikan Investor Asing 

Pertumbuhan Laba 
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(2013), Gill dan Obradovich (2013), Uwalomwa, Olamide, dan Francis (2015), 

Ahmad, Jibril, Salihi, dan Ahmad (2015), Nuhu (2014) dan Agyemang (2013) 

menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

dividend pay-out ratio.  

2.3.2 Pengaruh Dewan Independen Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Kehadiran dewan independen sangatlah berpengaruh penting dalam 

efektivtias dewan, karena dianggap memiliki lebih banyak kekuatan untuk 

melindungi kekayaan pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen (Al‐

Najjar & Hussainey, 2009). Menurut Abdelsalam et al. (2008), Mansourinia, 

Emamgholipour, Rekabdarkolaei (2013) dan Al-Shboul, Barber, Garza-Reyes, 

Kumar, dan Abdi (2017) mengungkapkan bahwa dewan independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividend pay-out ratio. Sebaliknya menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Uwalomwa et al. (2015), dewan independen 

berpengaruh signifikan positif terhadap dividend pay-out ratio. Tetapi hasil 

penelitian dari Nuhu (2014), menyatakan dewan independen berpengaruh 

signifikan negatif terhadap dividend pay-out ratio. 

2.3.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Frekuensi rapat dewan dinilai berdampak pada kebijakan pembayaran 

dividen dimana jika sering diadakan dinilai dapat membantu mengurangi konflik 

yang mungkin terjadi dan juga dapat memperkuat kualitas proses kerja dalam 

perusahaan. Sehingga perusahaan jarang terjadi masalah dalam kegiatan 

operasional maka penghasilan yang diterima pun akan lebih banyak dimana dapat 

disimpulkan bahwa dividend pay-out ratio juga ikut meningkat (Greco, 2011). 
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Menurut Al-Shboul et al. (2017) frekuensi rapat dewan berpengarauh signifikan 

negatif terhadap dividend pay-out ratio. Sebaliknya penelitian yang dilakukan 

oleh Riaz, Liu, dan Ahmad (2016) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend pay-out ratio.  

2.3.4 Pengaruh Keragaman Gender Dewan Terhadap Dividend Pay-out 

Ratio 

Keragaman gender dewan mengacu kepada direktur wanita yang 

memimpin kegiatan operasional yang dijalankan dalam perusahaan sehingga 

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rapat jika dihadiri oleh direktur 

wanita umumnya membawa sudut pandang yang berbeda dan terkadang saling 

bertentangan sehingga meningkatkan kualitas rapat yang lebih tinggi. Dengan kata 

lain, direktur wanita terlibat pada interkasi yang lebih kompetitif. (Carter et al. 

2003). Menurut hasil penelitian dari Carter et al. (2003), Julizaerma dan Sori 

(2012), Ntim et al. (2015), Smith et al. (2006), Chen, Leung, dan Goergen (2017) 

dan Taghizadeh dan Saremi (2013) menunjukan bahwa keragaman gender dewan 

berpengaruh signifkan positif terhadap dividend pay-out ratio. Sebaliknya 

menurut Al-Shboul et al. (2017), Saeed dan Sameer (2017) menunjukkan 

keragaman gender dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap dividend pay-

out ratio. Tetapi menurut hasil penelitian dari Yaseen dan Iskandrani (2017), 

Benjamin (2017) dan Wang, Clift, Wang, dan Clift (2009) bahwa keragaman 

gender dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend pay-out ratio. 
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2.3.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Perusahaan diharuskan untuk membentuk komite audit untuk memantau 

dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang disediakan oleh manajemen 

kepada pemegang saham (Al-Shboul et al., 2017). Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmad et al. (2015) menunjukkan bahwa ukuran komite audit 

berpengaruh signifikan positif terhadap dividend pay-out ratio. Sebaliknya 

menurut Ahmad et al. (2015) dan Al-Shboul et al. (2017) menunjukkan bahwa 

ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend pay-out ratio. 

2.3.6 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Profitabilitas merupakan salah satu faktor pengukur terhadap dividend 

pay-out ratio. Pembayaran dividen memiliki hubungan yang kuat dengan 

profitabilitas dalam arti perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi pada 

umumnya akan membayar dividen lebih banyak. Dengan kata lain perusahaan 

yang menguntungkan membayar dividen utnuk menyampaikan kinerja perusahaan 

keuangan yang baik pula (Andrade, 2015). Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Nawaiseh (2013), Taleb (2012), Adu-Boanyah, Ayentimi, dan 

Frank (2013), Farzaneh, Gholam, dan Ahmadi, (2013), Shehu (2015), Nuhu 

(2014) dan Kajola, Desu, dan Agbanike, (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan positif terhadap dividend pay-out ratio. Sebaliknya 

menurut Miko dan Kamardin (2015) dan Andrade (2015) bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan negatif terhadap Dividend Pay-out Ratio. Tetapi hasil 

penelitian dari  Malik, Gul, Khan, dan Rehman (2013), Agyemang (2013), Mui 

dan Mustapha (2016), Komrattanapanya (2013) dan Afza dan Mirza (2010) 
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menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend 

pay-out ratio. 

2.3.7 Pengaruh Likuiditas Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Likuditas menyatakan kemampuan entitas untuk menutupi kewajiban 

jangka pendek dengan aset yang dimiliki, semakin tinggi rasio likuiditas dalam 

suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk 

membayar dividen (Malik et al., 2013). Menurut Kajola et al. (2015), Andrade 

(2015), Kwaku et al. (2013), Hossain, Sheikh, dan Akterujjaman (2014) dan Adu-

Boanyah et al. (2013) mengungkapkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividend pay-out ratio. Tetapi hasil penelitian dari Malik et al. 

(2013) dan Agyemang (2013) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap dividend pay-out ratio. 

2.3.8 Pengaruh Tangibility Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Tangibility merupakan seberapa besar aset tetap yang dimiliki oleh entitas 

didanai oleh aset tetap. Para pendukung agensi teori menjelaskan bahwa 

perusahaan dengan jumlah aset tetap yang banyak memiliki manfaat pajak yang 

lebih menguntungkan maka perusahaan cenderung memiliki kesediaan kas yang 

lebih banyak yang dapat dimanfaatkan untuk membayarkan dividen ke pemegang 

saham (Agyemang, 2013). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kajola et 

al. (2015), Al-Malkawi, Twairesh, dan Harery (2013) dan Andrade (2015) bahwa 

tangibility tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend pay-out ratio. 
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2.3.9 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Tingkat pertumbuhan merupakan perubahan total dari pendapatan. Dimana 

perusahaan dapat mengetahui kisaran kenaikan maupun penurunan atas kinerja 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi peluang tingkat 

pertumbuhan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk ekspansi 

sehingga perusahaan cenderung akan lebih mempertahankan laba yang didapatkan 

daripada membagikan dividen (Kajola et al., 2015). Menurut Gul, Mughal, 

Bukhari, dan Shabir (2012) dan Al-Gharaibeh (2013) mengungkapkan bahwa 

tingkat pertumbuhan berpangaruh signifikan positif terhadap dividend pay-out 

ratio. Sebaliknya menurut Farzaneh et al. (2013) dan Maldajian dan El Khoury 

(2014) bahwa tingkat pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

dividend pay-out ratio. Tetapi menurut hasil penelitian dari Kajola et al. (2015), 

Manneh dan Naser (2015), Al-Malkawi et al. (2013) dan Rafique (2012) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividend pay-out ratio. 

2.3.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Besar kecilnya suatu ukuran perusahaan dapat diukur dari total aset yang 

dimiliki. Ukuran perusahaan memiliki kapasitas yang tinggi untuk mempengaruhi 

dividen. Perusahaan ukuran besar dianggap dapat lebih mudah mengakses ke 

dalam pasar modal jika dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Dengan 

demikian diharapkan memiliki kapasitas untuk membayar dividen lebih banyak 

(Aivazian & Booth, n.d.,2003). Menurut hasil penelitian dari Thanatawee (2012), 

Al-Gharaibeh (2013), Al-Nawaiseh (2013), Kwaku et al. (2013), Ahmad et al. 

(2015), Huda dan Abdullah (2014), Mansourinia, Emamgholipour, dan 
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Rekabdarkolaei (2013), Gill dan Obradovich (2013), Uwalomwa et al. (2015),  

Aydin dan Cavdar (2015) dan Al-Malkawi et al. (2013) menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifkan positif terhadap dividend pay-out ratio. 

Sebaliknya menurut Afza dan Mirza (2010) dan Ullah, Fida, dan Khan (2012) 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap dividend pay-out 

ratio. Tetapi terdapat beberapa hasil penelitian dari Sasan, Mohammad, Hoda, dan 

ar (2011), Taleb (2012), Adu-Boanyah et al. (2013) dan Farzaneh et al. (2013) 

yang menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh siginfikan 

terhadap dividend pay-out ratio. 

2.3.11 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Umur perusahaan sangatlah berpengaruh dalam kebijakan dividen karena 

seiring perusahaan semakin berumur, peluang investasinya menurun mengarah 

ketingkat pertumbuhan yang lebih rendah, akibatnya mengurangi persyaratan dana 

perusahaan untuk pengeluaran modal. Karenanya, pembayaran dividen harus 

secara positif terkait dengan usia perusahaan. Sebaliknya perusahaan yang baru 

perlu membangun cadangan untuk menghadapi pertumbuhan yang cepat. Oleh 

karena itu, perusahaan baru cenderung akan mempertahankan sebagian besar 

pendapatannya daripada membagikan dividen (Al-Malkawi et al., 2013). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Thanatawee (2012) mengungkapkan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap dividend pay-out ratio. 

Sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan oleh Ullah et al. (2012) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap dividend pay-out ratio. Tetapi terdapat beberapa hasil 

penelitian dari Muhammmad (2017) dan Lumapow, Arthur, Tumiwa, dan Faculty 
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(2017) yang menunjukan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh siginfikan 

terhadap dividend pay-out ratio. 

2.3.12 Pengaruh Leverage Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Leverage berpengaruh penting bagi dividend pay-out ratio dalam 

perusahaan. Perusahaan dengan utang yang relatif lebih kecil dari aset dinilai 

lebih memiliki kelonggaran keuangan yang besar sehingga perusahaan mampu 

membayar dividen kepada pemegang saham (Aivazian & Booth, n.d., 2003). 

Menurut hasil penelitian dari Nuhu (2014), Al-Malkawi et al. (2013), Afza dan 

Mirza (2010), Al-Nawaiseh (2013), Ahmad et al. (2015), Huda dan Abdullah 

(2014), Mansourinia, Emamgholipour dan Rekabdarkolaei (2013), Gill dan 

Obradovich (2013) dan Shukla (2014), menunjukan bahwa leverage berpengaruh 

signifikan negatif terhadap dividend pay-out ratio. Sebaliknya penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Shboul et al. (2017), Kwaku et al. (2013) dan Taleb (2012) 

menunjukan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap dividend 

pay-out ratio. Tetapi terdapat beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-

Gharaibeh (2013), Shah, Ullah, dan Hasnain (2011), Kumar Sharma dan Wadhwa 

(2013), Rafique (2012) dan Sasan et al. (2011) menunjukan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividend pay-out ratio.  

2.3.13 Pengaruh Dividend Volatility Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Dividend volatility merupakan perubahan dividend pay-out ratio antara 

tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Pembayaran dividen tidak hanya 

didasari dari pendapatan tahun berjalan tetapi juga berpengaruh terhadap 

pendapatan tahun lalu. Walaupun ada beberapa perusahaan yang melakukan 
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perataan dividen untuk mengurangi dividen yang diharus dibayar ditahun berjalan 

(Vol, Pruitt, & Gitman, 1991). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kajola, Desu, dan Agbanike (2015) menunjukan bahwa dividend volatility 

berpengaruh signifikan positif terhadap dividend pay-out ratio.  

2.3.14 Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Risiko bisnis harus berbanding terbalik dengan dividend pay-out ratio. 

Perusahaan dengan pendapatan yang stabil dapat memprediksikan pendapatan 

dimasa depan dengan akurat. Dengan demikian, perusahaan dapat berkomitmen 

untuk membayar dividen yang lebih besar dengan risiko yang lebih kecil 

(Andrade, 2015). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Manneh & Naser 

(2015), Maldajian dan El Khoury (2014) dan Andrade (2015) menunjukan bahwa 

risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend pay-out ratio. 

Semakin rendah risiko bisnis pada suatu perusahaan maka, semakin tinggi 

dividennya.  

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Arus Kas per Saham terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Informasi arus kas yang berasal dari aktivitas operasi adalah indikator 

apakah kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan dapat menghasilkan 

arus kas masuk untuk membayar dividen. Jika tersedia arus kas yang cukup dari 

aktivitas operasi kemungkinan besar perusahaan dapat membayar dividen kas 

kepada para investor.  
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Menurut hasil penelitian dari Adu-Boanyah et al. (2013) dan Farzaneh et 

al. (2013) menunjukan bahwa arus kas per saham tidak berpengaruh signifikan 

terhadap dividend pay-out ratio. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh 

Agyemang (2013), Ayman (2015), Manneh dan Naser (2015), Thanatawee 

(2012), Miko dan Kamardin (2015) dan Al-Shboul et al. (2017) menyatakan 

bahwa arus kas per saham berpengaruh signifikan positif terhadap dividend pay-

out ratio.  

2.4.2 Pengaruh Return on Assets terhadap Dividend Pay-out Ratio 

 Return on Assets mendeskripsikan tingkat keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Tingkat keuntungan 

perusahaan ialah faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan 

dividen. Semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen.  

Menurut hasil penelitian dari Thanatawee (2012), Al-Nawaiseh (2013), 

Kwaku et al. (2013) dan Al-Shboul et al. (2017) menunjukan bahwa return on 

assets berpengaruh signifikan positif terhadap dividend pay-out ratio. 

2.5 Model Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dividen per saham digunakan untuk mewakili 

perilaku dividen karena dianggap sebagai ukuran yang dapat diandalkan dari 

kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Kedua, variabel independen utama 

dalam penelitian ini adalah Ukuran Dewan Direksi (BS), Dewan Independen (BI), 

Frekuensi Rapat Dewan (BM), Keragaman Gender Dewan (BG) dan Ukuran 

Komite Audit (AS), Profitabilitas (PROF), Likuiditas (LIQTY), Tangibility 
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(TANG), Tingkat Pertumbuhan (GRW), Ukuran Perusahaan (SIZE), Umur 

Perusahaan (AGE), Leverage (LEV), Dividend Volatility (DVO) dan Risiko 

Bisnis (BRISK). Untuk memperhitungkan bias variabel yang dihilangkan, 

penelitian ini menambahkan dua variabel kontrol yang mungkin berdampak pada 

dividend pay-out ratio, termasuk Arus Kas per Saham (CFS) dan Return on Assets 

(ROA). Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini: 

Gambar 2.3 Model Analisis Pengaruh Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan 

terhadap Kebijakan Dividen (Dividend Pay-out Ratio) Perusahaan, sumber: 

Peneliti, 2019. 
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2.6 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan model penelitian diatas maka hipotesis yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend 

Pay-out Ratio (DPR). 

H2 : Dewan independen berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend Pay-

out Ratio (DPR). 

H3 : Frekuensi rapat dewan berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend 

Pay-out Ratio (DPR). 

H4 : Keragaman gender dewan berpengaruh signifikan positif terhadap 

Dividend Pay-out Ratio (DPR). 

H5 : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend 

Pay-out Ratio (DPR). 

H6 : Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend Pay-out 

Ratio (DPR). 

H7 : Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend Pay-out Ratio 

(DPR). 

H8 : Tangibility berpengaruh signifikan negatif terhadap Dividend Pay-out 

Ratio (DPR). 

H9 : Tingkat pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap Dividend 

Pay-out Ratio (DPR). 

H10 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Dividend Pay-

out Ratio (DPR). 
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H11 : Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend Pay-

out Ratio (DPR). 

H12 : Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend Pay-out Ratio 

(DPR). 

H13 : Dividend Volatility berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend Pay-

out Ratio (DPR). 

H14 : Risiko bisnis berpengaruh signifikan positif terhadap Dividend Pay-out 

Ratio (DPR). 
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