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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1   Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah praktek yang memuat campur tangan pengelola 

perusahaan atau manajer dalam pengambilan keputusan perihal pembagian 

dividen, dengan kata lain ukuran dan pola distribusi tunai dari waktu ke waktu 

kepada pemegang saham Zhuang (2008) yang dikutip dari Lease et al. 2000. 

Peneliti pertama yang meneliti tentang kebijakan dividen adalah Miller dan 

Modigliani (1963) yang diketahui sebagai teori MM atau ketidakrelevanan 

dividen. Teori ini menyatakan bahwa cara mengelola penggunaan aset dan resiko 

bisnis untuk menghasilkan suatu laba dapat berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Dengan kata lain, pembagian dividen tidak berpengaruh dengan nilai suatu 

perusahaan. 

Teori bird in the hand memiliki pandangan yang bertolak belakang 

dengan teori MM, dimana teori ini menjelaskan bahwa pembagian dividen akan 

mempengaruhi nilai perusahaan, nilai perusahaan akan turut tinggi apabila dividen 

yang didistribusikan juga tinggi. Disisi lain, pemegang saham bukan hanya 

mendapatkan keuntungan berupa dividen, tetapi juga mendapatkan capital gain, 

yang merupakan profit yang diterima atas selisih harga jual lebih tinggi dari harga 

perolehan dan jika sebaliknya dikenal dengan capital loss (Bhattacharya, 1979). 

Salah satu pengukuran untuk mewakili kebijakan dividen adalah dividend 

payout ratio (DPR), yang merupakan perbandingan antara dividend per share 

dengan earning per share (Gul, 1999). DPR merupakan persentase dari dividen 

dalam bentuk kas yang dibayarkan kepada para investor dengan pendapatan 

perusahaan. Salah satu isu penting bagi perusahaan yaitu kebijakan dividen karena 

kebijakan ini yang menetapkan jumlah laba ditahan dan jumlah laba yang akan 

didistribusikan berbentuk dividen (Lee, 2009).  

Tujuan laba ditahan oleh perusahaan adalah untuk mencetak laba yang 

maksimal, laba ditahan akan dimanfaatkan kembali oleh perusahaan seperti 

ekspansi perusahaan, investasi yang lain, atau membiayai operasional perusahaan 

dengan dana yang lebih besar. Ketika suatu perusahaan menetapkan porsi laba 
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ditahan lebih besar, maka sisa porsi laba yang akan dijadikan pendistribusian 

dividen menjadi lebih kecil. Begitu juga kebalikannya apabila laba tersebut 

diputuskan sebagai dividen dengan jumlah yang lebih besar, maka porsi laba 

ditahan akan terkurangi (Zoltan, 2015). Ketika perusahaan memutuskan untuk 

lebih memilih mendistribusikan dividen daripada laba ditahan, hal ini akan 

menimbulkan peningkatan atas kemakmuran dan kesejahteraan para pemegang 

saham, sehingga mereka akan tetap lanjut untuk berinvestasi sahamnya pada 

perusahaan tersebut (Sajid et al., 2012). 

Harapan pemegang saham adalah manajer dapat mengoperasikan 

perusahaan berdasarkan tujuan untuk mensejahterakan diri sendiri, tetapi manajer 

perusahaan berharap dapat mengembangkan perusahaan semaksimal mungkin 

dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Perbedaan inilah yang 

merupakan salah satu alasan munculnya masalah keagenan agensi. Masalah 

agensi bisa diatasi dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Akan tetapi, hal ini 

akan menimbulkan biaya dan biaya ini dikenal dengan biaya agensi (Omokhudu 

& Toluwa, 2018). 

2.2 Variabel Independen 

2.2.1 Tata Kelola Perusahaan 

Sampai saat ini sudah banyak peneliti yang meneliti tata kelola 

perusahaan, salah satunya adalah Al-Amarneh dan Yaseen (2014), yang 

mengutarakan bahwa poin penting dan kunci utama untuk meningkatkan 

pengembangan dan kekuatan bersaing perusahaan adalah efektivitas dan efesiensi 

dari tata kelola perusahaan, terutama struktur tata kelola. Hal ini karena adanya 

struktur tata kelola yang efektif dan efesien akan memonitoring dan membatasi 

aktivitas manajer, serta dapat menghindari manajer mengambil alih kepemilikan 

pemegang saham lain. Sehingga, dengan adanya struktur kepemilikan yang 

bervariasi akan meminimalisasi masalah agensi. Ehsan, Tabassum, Akram, dan 

Nasir (2013) mengutarakan tata kelola perusahaan adalah sebuah alat yang 

dibentuk untuk mengendalikan masalah keagenan agensi. Pendapat ini sama 

dengan Balagobei (2017) yang mengatakan bahwa tata kelola merupakan pusat 
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perhatian karena berhubungan dengan masalah agensi dan mempercayai bahwa 

tata kelola perusahaan dapat meminimalisasikan masalah agensi. 

Banyak penelitian yang menyelidiki hubungan tata kelola perusahaan 

dengan kebijakan dividen, salah satu alasan munculnya tata kelola adalah 

keputusan kebijakan dividen. Karena keputusan kebijakan dividen termasuk salah 

satu masalah agensi, maka dalam pengambilan keputusan kebijakan dividen, harus 

mempertimbangkan kepentingan tiap pihak. Tingkat pembayaran dividen yang 

tinggi dapat meminimalisasikan masalah keagenan agensi yaitu konflik antara 

manajer dan pemegang saham (Al-Amarneh & Yaseen, 2014). 

Uittenbogaard (2016) menyimpulkan bahwa salah satu faktor untuk 

membentuk tata kelola yang baik yaitu independensi dewan. Dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa dengan adanya independensi dewan yang tinggi memicu 

perusahaan untuk membagikan lebih banyak dividen, karena dewan yang 

independen dapat meyakinkan anggota dewan lainnya untuk mendistribusikan 

lebih banyak uang kepada pemegang saham, sehingga dapat melindungi 

kepentingan pemegang saham dan menjaga reputasi perusahaan. Akibatnya uang 

yang tersedia bagi manajer menjadi berkurang. Dewan yang independen dapat 

membatasi kesempatan manajer untuk mengelola uang tersebut atas kepentingan 

pribadi. Independensi dewan dapat menjadi pelindung dalam melindungi 

kepentingan antara pemegang saham dan manajer. 

Ehsan et al., (2013) salah satu perangkat tata kelola adalah struktur 

kepemilikan. Perusahaan pasti mempunyai sumber dana, sumber dana diperoleh 

dari orang atau badan yang meginvestasikan dananya ke perusahaan, dikenal 

sebagai pemegang saham. Pemegang saham dapat berbagai bentuk, dapat berupa 

perseorangan, badan lembaga, ataupun dari perusahaan asing. Dengan 

menginvestasikan dana ke perusahaan, otomatis pemegang saham juga merupakan 

kepemilikan dari perusahaan tersebut dimana pengukuran dengan persentase 

seberapa besar jumlah dana yang disetor olehnya. Persentase dari kepemilikan 

inilah yang dikenal sebagai struktur kepemilikan (Kilincarslan, 2015). Pemegang 

saham minoritas tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan pembayaran 

dividen (Chirombo, 2017). 
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 Ratessa dan Saragih (2014) berpendapat bahwa entitas dengan 

kepemilikan manajerial yang lebih tinggi cenderung mendistribusikan dividen 

lebih rendah dikarenakan keegoisan manajer, sedangkan kepemilikan institusional 

dapat meningkatkan pembayaran dividen karena meningkatnya tingkat 

pengawasan terhadap perusahaan. Pemegang saham yang berbentuk institusi 

memiliki sumber daya dan pengetahuan yang lebih, selain itu juga memiliki 

kemampuan analisis yang lebih sehingga investor institusional memanfaatkannya 

dalam memantau perilaku manajer yang mengakibatkan tingkat pegawasan lebih 

efektif. Maka, mereka tidak mudah diperdaya oleh tindakan manipulasi atau 

oportunistik manajer. Dimana tingkat pengawasan ini tidak dapat dilakukan oleh 

pemegang saham individu.  

 

2.2.2 Manajemen Laba 

 Manajemen laba adalah sebuah aksi manipulasi atau pengontrolan 

terhadap pendapatan sebuah perusahaan yang secara sengaja dalam proses 

pelaporan keuangan dengan batasan prinsip akuntansi yang dapat diterima secara 

umum yang bertujuan akhir menghasilkan tingkat laba yang diinginkan dan 

dilaporkan (Haider et al., 2012). Manajemen laba bisa terjadi ketika manajer 

memanfaatkan kemampuan menganalisisnya di transaksi dan di laporan keuangan 

untuk melakukan perubahan terhadap laporan keuangan yang tujuan akhirnya 

adalah menyesatkan beberapa pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi 

sehingga hasil kontrak yang bergantung pada angka di laporan keuangan 

terpengaruhi olehnya (Healy & Wahlen, 1999). 

Menurut Khanna dan Khanna (2015), manajer dapat melakukan aksi 

manajemen laba dengan menggunakan pilihan akuntansi secara legal yang 

bertujuan untuk mengubah jumlah laba perusahaan untuk mencapai stabilitas laba. 

Manajer dapat membuat laba menjadi positif dengan cara yang legal, dapat 

diterima secara umum, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

Manajer dapat menggunakan kebijaksanaan dalam depresiasi, persediaan barang 

dagangan. Perubahan laba ini otomatis akan berpengaruh pada pengambilan 

keputusan kebijakan dividen (Amar, Salah, & Jarboui, 2018).  
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Aksi manajemen laba sulit ditemukan, tetapi dapat ditemukan melalui 

perhitungan direksional akrual dengan menggunakan jones model. Memiliki dua 

pendekatan dalam perhitungan direksional akrual, yaitu pendekatan neraca dan 

pendekatan arus kas (Saleem & Alifiah, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan arus kas. Hal ini dikarenakan pendekatan arus kas diakui lebih akurat 

dan dapat diandalkan dalam menemukan aksi manajemen laba. Lebih banyak 

peneliti yang dominan menggunakan pendekatan arus kas (Haider et al., 2012). 

 Khanna dan Khanna (2015) mengutarakan bahwa dividen dan 

manajemen laba mempunyai hubungan. Para manajer cenderung tertarik untuk 

meningkatkan laba perusahaan kemudian dividen dibagikan berdasarkan jumlah 

laba bersih pada perusahaan. Secara langsung apabila laba mengalami 

peningkatan, kebijakan dividen yang diambil juga akan turut berpengaruh. 

Menurut Amar et al., (2018)  menceritakan  bahwa menunjukkan motivasi tinggi 

manajer untuk mengelola laba dengan tujuan memberitahukan ke pasar bahwa 

perusahaan berkemampuan untuk pendistribusian dividen. Masalah ini akan 

terjadi apabila jumlah laba sebelum aksi manajemen laba belum mencapai tingkat 

yang sesuai untuk mendistribusikan dividen. Selanjutnya, menurut Aurangzeb dan 

Dilawer (2012) mengungkapkan bahwa manajemen laba dapat berpengaruh pada 

kebijakan dividen dan manajemen dapat meningkatkan dampak positif dari laba 

dengan mengelola diskresioner akrual secara efesien.  

 

2.3   Model Penelitian Terdahulu 

Michaelson (1962) meneliti kebijakan dividen dengan menggunakan 

ukuran perusahaan selaku variabel independen pada DPR selaku variabel 

dependen. Pada tahun 1982, peneliti Rozeff meneliti kebijakan dividen. Dalam 

penelitiannya, pilihan variabel independennya adalah kepemilikan manajerial, 

rasio hutang, dan pertumbuhan terhadap DPR dimana DPR merupakan variabel 

dependen. Peneliti Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) juga meneliti dengan topik 

dan variabel yang sama tetapi menambahkan variabel profitabilitas sebagai 

variabel independen. 

Penelitian yang diteliti oleh Michael, Dennis, dan Paul J, (1998) 

menggunakan arus kas operasi, laba bersih, dan pertumbuhan sebagai variabel 

Novia Junita, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Laba Terhadap Kebijakan Dividen pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
UIB Repository©2020



13 

Universitas Internasional Batam 

independen terhadap dividend yield yang merupakan variabel dependen. Gul 

(1999) juga meneliti topik kebijakan dividen, tetapi memakai DPR dan dividend 

yield selaku variabel dependen, dengan pilihan variabel independen berupa 

leverage dan pertumbuhan. Dimana juga terkandung variabel kontrol yakni 

ukuran dan profitabilitas perusahaan. 

Hatta (2002) meneliti kebijakan dividen, dimana dalam penelitiannya 

terdapat variabel kepemilikan manajerial, pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan 

arus kas bebas selaku variabel independen terhadap DPR yang merupakan 

variabel dependen. Waswa (2006) juga meneliti dengan variabel yang hampir 

serupa yaitu pertumbuhan, ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan 

pengungkit keuangan selaku variabel independen pada variabel dependen DPR. 

Kedua penelitian tersebut tidak mempunyai variabel kontrol. 

Penelitian “Determinants of Dividend Policy in Korean Banking 

Industry” menggunakan variabel rasio leverage, NPL to asset, dan ROA selaku 

variabel independen pada DPR yang dijadikan variabel dependen (Lee, 2009). 

Shah, Yuan, dan Zafar (2010) meneliti kebijakan dividen dengan memakai 

manajemen laba selaku variabel independen, sedangkan variabel kontrolnya 

berupa ukuran perusahaan dan ROE terhadap DPR yang merupakan variabel 

dependen.  

Imran (2011) dalam penelitiannya menggunakan EPS, profitabilitas, arus 

kas, pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan likuiditas selaku variabel independen 

pada dividen per lembar saham selaku variabel dependen. Dalam penelitiannnya 

Mehta (2012) menggunakan ROA, ROE, laba per lembar saham, price earning 

rasio, likuiditas, pengkungkit keuangan, dan ukuran perusahaan selaku variabel 

independen pada variabel dependen yaitu DPR. 

Ranti, (2013) dalam penelitiannya menggunakan 1 variabel independen 

yaitu independensi dewan komisaris serta variabel kontrol yang diukur dengan 

ROE, ukuran perusahaan, tingkat hutang terhadap DPR sebagai variabel 

dependen. Ehsan et al. (2013) menggunakan variabel kontrol dan tidak ada 

perubahan dalam penggunaan variabel dependen tetapi terdapat perbedaan 

penggunaan variabel independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

individual. Dalam penelitian  Monsuru dan Adetunji, (2014) menggunakan 
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direksional akrual jones model untuk mengukur manajemen laba yang disertai 

ukuran perusahaan, ROE, dan tingkat hutang selaku variabel kontrol pada variabel 

dependen yaitu DPR.  

Al-Amarneh dan Yaseen (2014) meneliti menggunakan kepemilikan 

manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional selaku variabel 

independen dimana variabel kontrol yang dipakai berupa ukuran perusahaan, 

ROE, tingkat hutang terhadap dividend yield yang merupakan variabel dependen. 

Ratessa dan Saragih (2014) juga meneliti topik yang sama dengan memilih 

variabel yang lebih lengkap, yaitu menambahkan ukuran dewan komisaris dan 

independensi dewan komisaris sebagai independen tetapi tidak menggunakan 

kepemilikan asing. Ada penelitian yang menambahkan kepemilikan individual 

selaku variabel independen tetapi tidak terkandung variabel kontrol dalam 

penelitiannya (Tahir et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi dewan 

komisaris, kepemilikan individual, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 

institusional pada kebijakan dividen, Sumber: (Tahir et al., 2014). 

Khanna dan Khanna (2015) meneliti pengaruh manajemen laba pada 

kebijakan dividen dengan opsi direksional akrual selaku variabel independen, dan 

yang termasuk variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan ROE terhadap DPR 

selaku variabel dependen. Srikanth dan Prasad (2015) meneliti topik yang sama 

tetapi dalam penelitiannya menambahkan kepemilikan perusahaan oleh 

pemerintah sebagai variabel kontrol. Zoltan (2015) meneliti dengan ukuran 

dewan, diversitas gender dewan, independensi dewan direksi selaku variabel 

independen dan menggunakan ukuran bank selaku variabel kontrol pada DPR 

yang merupakan variabel dependen. 
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Chansarn dan Chansarn (2016) mempunyai sebuah penelitian yang 

mengenai manajemen laba pada kebijakan dividen, dimana dalam penelitiannya 

menggunakan dua variabel dependen berupa DPR dan dividend yield. Variabel 

independen yang digunakan berupa direksional akrual dan variabel ROA, 

likuiditas, pengungkit keuangan, ukuran perusahaan, arus kas operasi, dan 

pertumbuhan sebagai variabel kontrol.  

Uittenbogaard (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Do 

Independent Boards Pay Higher Dividends?” menggunakan indenpendensi dewan 

direksi selaku variabel independen dengan pilihan variabel kontrol berupa arus 

kas, pengkungkit keuangan, ROA, pertumbuhan, dan ukuran perusahaan. 

Jahanzeb, Memon, Tunio, dan Shah (2016) menambahkan variabel ukuran dewan 

dan CEO duality selaku variabel independen. 

Balagobei dan Thiruchchenthurnathan (2016) meneliti kebijakan dividen 

dimana dapat diukur melalui DPR dan variabel independennya berupa 

kepemilikan asing, kepemilikan individual, kepemilikan institusional, dan tidak 

menggunakan variabel kontrol. Aliyu, Musa, dan Shika (2016) meneliti dengan 

model yang sama dengan Balagobei dan Thiruchchenthurnathan (2016) tetapi 

beliau menambahkan variabel independen pemegang saham terbesar. Ibrahim dan 

Shuaibu (2016) meneliti dengan menambahkan variabel independen berupa 

kepemilikan asing dan laba per saham selaku variabel kontrol pada DPR yaitu 

pengukuran variabel dependen. Kilincarslan (2016) menggunakan 3 pengukuran 

dalam mengukur kebijakan dividen, yaitu dividend payout yang diukur dengan 

dummy variabel, DPR, dan dividend yield. Adapun penambahan variabel 

independen yaitu kepemilikan keluarga dan ukuran dewan direksi dimana ROA, 

pengungkit keuangan, pertumbuhan, ukuran dan umur perusahaan merupakan 

pilihan variabel kontrol dari penelitiannya.  

Saleem dan Alifiah (2017) meneliti pengaruh manajemen laba pada 

kebijakan dividen. Penelitiannya memakai variabel direksional akrual selaku 

variabel independen bersama ukuran perusahaan, ROE, dan pengungkit keuangan 

selaku variabel kontrol terhadap DPR. 
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Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh direksional akrual, ukuran perusahaan, 

ROE, dan pengkungkit keuangan terhadap kebijakan dividen, Sumber: (Saleem & 

Alifiah, 2017). 

Widyatama (2017) dalam penelitiannya menggunakan ROA, tingkat 

hutang, likuiditas, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. 

Chirombo (2017) meneliti kebijakan dividen dengan variabel independen yang 

dipakai adalah beban operasional. Sementara itu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan likuiditas selaku variabel kontrol pada DPR.  

Reyna (2017) menggunakan variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan 

institusional, kepemilikan individual, ukuran perusahaan dan arus kas bebas 

selaku variabel independen. Variabel kontrol yang dipakai berupa pengkungkit 

keuangan dan arus kas pada DPR. Jatmiko dan Kusumastuti (2017) tidak 

menggunakan variabel kepemilikan keluarga tetapi menambahkan pemegang 

saham terbesar selaku variabel independen sementara itu, memakai variabel 

kontrol berupa ROA, ukuran perusahaan, umur perusahaan. Penelitian Elmagrhi 

et al. (2017) memilih ukuran komite audit, rapat, ukuran dewan, diversitas gender 

dewan, independensi dewan direksi, dan CEO duality selaku variabel independen. 

Dimana penggunaan variabel kontrol berupa ROA, arus kas, ukuran perusahaan, 

dan pengungkit keuangan. Model penelitian Mili, Sahut, dan Teulon (2017) 

merupakan penggabungan dari Jatmiko dan Kusumastuti (2017) dan Elmagrhi et 

al. (2017) dengan menambahkan kepemilikan manajerial tetapi tidak termasuk 

diversitas gender dewan dan ukuran komite audit selaku variabel independen.  

Penelitian Amar et al. (2018) yang berjudul “Do Discretionary accrual 

affect firms’ corporate dividend policy?” pilihan variabel independen yang 

digunakan yaitu direksional akrual dan kontrol berupa ROE, ukuran perusahaan, 

pengungkit keuangan, likuiditas, dan arus kas operasi. Dhuhri dan Diantimala 
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(2018) menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan individual, 

kepemilikan institusional selaku variabel independen dan variabel kontrol berupa 

ROA dan ukuran perusahaan terhadap dividend payout policy yang merupakan 

variabel dependen. Zaitul, Ridwan, & Pratiwi (2018) tidak menggunakan 

kepemilikan institusional dan kepemilikan individual tetapi menambahkan ukuran 

dan independensi dewan komisaris selaku variabel independen dengan 

menambahkan variabel kontrol umur perusahaan, pengungkit keuangan, dan 

profitabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi 

dewan komisaris, kepemilikan manajerial, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

pengungkit keuangan, dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen, Sumber: 

(Zaitul et al., 2018).  
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monitoring terhadap manajer atas tindakan yang diambil. Hal ini bertujuan untuk 
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menjaga agar kepentingan pemegang saham dapat tercapai. Dewan komisaris 

perusahaan sebagai perwakilan dari para pemegang saham, maka dari itu, seiring 

ukuran dewan komisaris yang semakin besar, semakin mudah bagi para pemegang 

saham untuk menekankan perusahaan agar dapat membayar dividen yang tinggi 

(Ratessa & Saragih, 2014). 

Ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh signifikan positif pada 

kebijakan dividen (Abor & Fiador, 2013, Elmagrhi et al., 2017, Jahanzeb et al., 

2016, Soliman, 2013, Zaitul et al., 2018, Zoltan, 2015). Hasil temuan 

(Kilincarslan, 2016, Mili et al., 2017, Sobhi et al., 2018) mengutarakan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran dewan komisaris terhadap 

kebijakan dividen. Dan ada peneliti berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen (Martínez & Oms, 2016).  

2.4.2   Independensi Dewan Komisaris Terhadap Kebijakan Dividen 

Mili et al. (2017) mengatakan dewan independen adalah perangkat 

pemantauan, dewan yang independen adalah bersifat mandiri tidak terpengaruh 

dengan kondisi perusahaan dan salah satu komponen penting dalam pengendalian 

internal, mekanisme pemantauan, dan mendisiplinkan manajemen perusahaan 

tersebut. Dewan independen yang dimaksud untuk menjadi anggota audit, 

remunerasi, dan komite nomenasi. Independen dewan komisaris juga berperan 

penting untuk menjaga integritas dalam mengungkapkan laporan keuangan dan 

memastikan perusahaan melakukan sistem pengendalian internal yang baik. 

Adanya dewan komisaris yang independen dengan pengawasan yang 

baik dan efektif maka akan mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan. 

Karena dewan komisaris bersifat independen dapat mengawasi kinerja 

manajemen. Berhubung fungsi pengawasan ini juga akan mengurangi terjadinya 

masalah agensi maka, semakin banyak anggota dewan komisaris independen, 

semakin tinggi tingkat independen dan efektivitas, semakin banyak juga dividen 

yang dibagikan dari perusahaan (Ratessa & Saragih, 2014). 

Menurut hasil studi Ranti (2013) ditemukan bahwa kebijakan dividen 

terpengaruh secara signifikan positif oleh dewan komisaris independen. Mili et 

al., (2017) menemukan ada pengaruh signifikan negatif antara dewan komisaris 

independen pada kebijakan dividen, juga menemukan tidak ada pengaruh 
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signifikan oleh (Al-Malkawi, 2007, Aliyu et al., 2016, Kajola, Desu, & Agbanike, 

2015, Mili et al., 2017, Sobhi et al., 2018, Tahir et al., 2014, Zaitul et al., 2018). 

2.4.3   Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen 

Menurut Al-Amarneh dan Yaseen (2014), kepemilikan manajerial adalah 

seorang pengelola atau manajer juga merupakan seorang pemegang saham, 

kepemilikan manajerial adalah salah satu isu penting yang perlu dipertimbangkan 

karena diduga dapat menyatukan antara kepentingan pemegang saham dan 

kepentingan direksi. Menurut (Mili et al., 2017) mengatakan bahwa pengukuran 

kepemilikan manajerial berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh 

manajer. Dimana situasi ini dikenal dengan kepemilikan manajerial yaitu manager 

atau pengelola perusahaan juga merupakan pemegang saham pada perusahaan 

tersebut. 

Tingkat kepemilikan manajerial semakin tinggi, maka semakin rendah 

tingkat pembayaran dividen. Kepemilikan manajemen akan membuat manajer 

mempunyai rasa kepemilikan dalam perusahaan sehingga akan lebih waspada 

dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan manager cenderung memilih 

laba ditahan dengan tujuan mempunyai dana yang lebih banyak, yang dapat 

membiayai kebutuhan-kebutuhan perusahaan baik investasi maupun biaya 

dikemudian hari (Mili et al., 2017).  

Sobhi et al. (2018), Tahir et al. (2014), dan Widyatama (2017) 

menemukan terkandung pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap 

kebijakan dividen. Zaitul et al. (2018), Al-Amarneh dan Yaseen (2014), Mili et al. 

(2017), Ibrahim dan Shuaibu (2016), Dhuhri dan Diantimala, (2018), Rozeff 

(1982), Jensen et al. (1992), dan Martínez dan Bel-Oms (2016) menemukan 

bahwa kebijakan dividen terpengaruhi signifikan negatif oleh kepemilikan 

manajerial. Adapun penelitian yang menemukan tidak ada pengaruh signifikan 

antar variabel Omokhudu dan Toluwa, (2018), Soliman, (2013), Aliyu et al. 

(2016), dan Hatta  (2002). 

2.4.4   Kepemilikan Individual Terhadap Kebijakan Dividen 

Menurut Jatmiko dan Kusumastuti (2017) kepemilikan individual adalah 

kepemilikan saham masing-masing individu atas suatu perusahaan.  Reyna (2017) 

kepemilikan individual adalah pemegang saham berupa perseorangan bukan 
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merupakan badan usaha ataupun perusahaan finansial lainnya. Kepemilikan 

individual yang tinggi cenderung mendistribusikan dividen yang rendah, hal ini 

mengingat akan pajak yang tinggi. Adanya tingkat kepemilikan individual yang 

tinggi cenderung menghindari pajak yang tinggi Dhuhri dan Diantimala (2018). 

Dalam penelitian Reyna (2017) dan Tahir et al. (2014) menjumpai 

pengaruh signifikan positif kepemilikan individual terhadap kebijakan dividen. 

Sementara itu, ada beberapa peneliti menemukan pengaruh signifikan negatif 

(Dhuhri & Diantimala, 2018, Ehsan et al., 2013, Jatmiko & Kusumastuti, 2017) 

dan menurut Balagobei (2017) dan Balagobei dan Thiruchchenthurnathan (2016) 

menemukan tidak ada pengaruh secara signifikan. 

2.4.5   Kepemilikan Institusional Terhadap Kebijakan Dividen 

Menurut Ibrahim dan Shuaibu (2016) kepemilikan institusional adalah 

dimana kepemilikan saham dikuasai oleh institusi, seperti bank, perusahaan 

asuransi, dan dana perwalian. Mempunyai kepemilikan institusional yang tinggi 

memungkinkan pembayaran dividen lebih tinggi. Hal ini didukung oleh Farinha 

(2003) yang menjelaskan bahwa adanya kepemilikan institusi memaksa 

perusahaan untuk mendistribusikan dividen yang tinggi, karena dengan adanya 

kepemilikan institusi yang tinggi akan menimbulkan tingkat pengawasan dan 

pemantauan tinggi sehingga arus kas bebas dapat dijadikan dividen daripada 

pengawasan dan pemantauan langsung dari perusahaannya sendiri yang tidak 

efesien bahkan mahal. 

Menurut Amarneh dan Yaseen (2014), Abor dan Fiador (2013), Mili et 

al, (2017), Reyna (2017), Soliman (2013), Ibrahim dan Shuaibu (2016), Alli et al. 

(1993), Martı´nez dan Bel-Oms (2015), Jatmiko dan Kusumastuti (2017), dan 

Aliyu et al. (2016) mengungkapkan bahwa kebijakan dividen terpengaruhi secara 

signifikan positif oleh kepemilikan institusional. Tetapi menurut pendapat 

beberapa peneliti mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif  

kepemilikan institusional pada kebijakan dividen (Amidu & Abor, 2006, Dhuhri 

& Diantimala, 2018, Kilincarslan, 2016, Rahman et al., 2017, Ratessa & Saragih, 

2014). Adapun peneliti yang menemukan kepemilikan institusional tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap kebijakan dividen (Al-Malkawi, 2007, 

Balagobei, 2017, Balagobei & Thiruchchenthurnathan, 2016, Tahir et al., 2014). 
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2.4.6   Manajemen Laba Terhadap Kebijakan Dividen 

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai penggunaan pemilihan 

kebijakan akuntansi yang bertujuan untuk mengubah laba yang dilaporkan, dapat 

juga didefinisikan sebagai hal yang wajar secara hukum dan pelaporan keuangan 

oleh manager dengan tujuan pencapaian stabilitas laba (Khanna & Khanna, 2015). 

Menurut Monsuru dan Adetunji (2014) mengungkapkan bahwa manajemen laba 

adalah sebuah pengaturan untuk memperlancar keuntungan perusahaan yang 

diungkapkan melalui laporan keuangan oleh manajer menggunakan cara yang 

berbeda. Perusahaan melakukan pendistribusian dividen pada pemegang saham 

dengan maksud untuk meningkatkan nilai pasar dari perusahaan. Chansarn dan 

Chansarn (2016) mengungkapkan bahwa manajemen laba dianggap sebagai 

kelakuan negatif perusahaan yang dapat mempengaruhi kredibilitas dan reputasi 

serta nilai saham perusahaan. 

Manajemen laba membuat adanya perubahan-perubahan angka di laporan 

keuangan. Hal ini akan mempengaruhi pada keputusan yang diambil terutama 

dalam kebijakan dividen, apakah dividen akan dibagikan, seberapa jumlah dividen 

yang didistribusikan dan seberapa jumlah laba ditahan. Di saat perusahaan 

melakukan tindakan manajemen laba untuk meningkatkan pendapatan, akan 

berpengaruh pada laba yang semakin meningkat, maka dividen yang dibayar akan 

meningkat dengan tujuan untuk menarik minat investor dan menjaga kepercayaan  

pemegang saham (Khanna & Khanna, 2015). 

Menurut Ben Amar et al. (2018), ada  pengaruh signifikan positif antara 

manajemen laba terhadap kebijakan dividen. Ditemukan manajemen laba 

memiliki pegaruh signifikan negatif pada kebijakan dividen (Aurangzeb & 

Dilawer, 2012, Srikanth & Prasad, 2015). Dan menurut Haider et al. (2012), 

Khanna dan Khanna (2015), Monsuru dan Adetunji (2014), Saleem dan Alifiah 

(2017), Shah et al. (2010), Chansarn dan Chansarn (2016), dan Ibrahim (2015) 

bahwa manajemen laba tidak mempunyai pengaruh signifikan pada kebijakan 

dividen. 
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2.4.7   Umur Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

Umur perusahaan adalah jumlah tahun atau sudah berapa lama 

perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya sejak berdirinya perusahaan 

sampai sekarang (Tamimi & Takhtaei, 2014). Perusahaan yang sudah berdiri sejak 

lama cenderung lebih memilih untuk membayar dividen. Hal ini dikarenakan 

semakin lama perusahaan berlangsung, perusahaan mendapatkan profit dari tahun 

ke tahun, maka semakin sering juga perusahaan membayar dividen, demi 

mempertahankan kepecayaan pemegang saham agar pemegang saham dapat tetap 

mendukung perusahaan tersebut (Tamimi&Takhtaei, 2014). 

Di penelitian Mili et al. (2017), Tamimi dan Takhtaei (2014), Jatmiko 

dan Kusumastuti (2017), Al-Malkawi (2007), dan Badu (2013) menemukan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan positif umur perusahaan pada kebijakan 

dividen. Menurut Kilincarslan (2012) menemukan adanya perngaruh signifikan 

negatif terhadap kebijakan dividen sementara itu, penelitian Zaitul et al. (2018) 

bahwa umur perusahaan tidak mempengaruhi secara signifikan. 

2.4.8   Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan 

dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar dan dalam penelitiannya ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan memanfaatkan rumus logaritma natural dari total 

aset entitas (Ahmad & Wardani, 2014). 

Ukuran perusahaan yang semakin besar cenderung akan membayar 

dividen lebih tinggi atau lebih sering membayar dividen. Seiring dengan besarnya 

ukuran suatu perusahaan yang terdiversifikasi dapat mempertahankan hutang 

perusahaan dan berkemungkinan untuk bangkrut lebih kecil (Ahmad&Wardani, 

2014). Dan juga ukuran perusahaan yang besar lebih mudah untuk terjun dalam 

pasar modal sehingga lebih mudah dalam pengumpulan dana dan berkemampuan 

untuk memperoleh dana yang lebih besar, maka perusahaan memperoleh jumlah 

dana yang cukup, sehingga lebih mudah untuk membayar dividen (Waswa, 2006). 

Lebih besar ukuran sebuah perusahaan cenderung memiliki arus kas yang tinggi, 

sehingga pendistribusian dividen lebih tinggi.  

Ada beberapa studi yang mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen, yaitu Abor dan 
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Fiador (2013) Ibrahim et al. (2015), Lestari (2008),  Mili et al. (2017), Monsuru 

dan Adetunji (2014), Tamimi dan Takhtaei (2014), Yusof dan Ismail (2016), 

Reyna (2017), Imran (2011), Awwad dan Hamdan (2018), Ahmad dan Wardani 

(2014), Ranti (2013), Amarneh dan Yaseen (2014), Uittenbogaard (2016), Rafique 

(2012), Alli et al. (1993), Elmagrhi (2017), Mancinelli dan Ozkan (2006), 

Martı´nez dan Bel-Oms (2015), Mehta (2012), Kajola et al. (2015), Waswa 

(2006), Sanjari dan Zarei (2014), Jatmiko dan Kusumastuti (2017), Ratessa dan 

Saragih (2014), Hatta (2002), Gul (1999), dan Michaelson (1962). Selain itu, ada 

hasil penemuan yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

(Aurangzeb & Dilawer, 2012, Amar et al., (2018), Chansarn & Chansarn, 2016, 

Kilincarslan, 2012, Ehsan et al., (2013), Dhuhri dan Diantimala (2018). Menurut 

penelitian Filsaraei dan Zarei (2017), Khanna dan Khanna (2015), Saleem dan 

Alifiah (2017), Zaitul et al., (2018), Chirombo (2017), Jahanzeb et al. (2016), 

Haider et al. (2012), Bradley et al. (1998) mengutarakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen. 

2.4.9   Pengungkit Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen 

Pengungkit keuangan merupakan alat untuk mengukur kemampuan 

entitas dalam memenuhi kewajiban keuangan dan beban operasi dengan aset yang 

dimiliki perusahaan dalam meningkatkan laba (Ahmad & Wardani, 2014). 

Perusahaan memegang pengungkit keuangan tinggi cenderung 

mendistribusikan dividen lebih rendah, terjadinya hal ini karena untuk 

mengurangi biaya transaksi berhubungan dengan pembiayaan eksternal (Ranti, 

2013). Jadi semakin tinggi pengungkit keuangan suatu perusahaan menunjukkan 

semakin tinggi resiko perusahaan tersebut, maka semakin kecil kemungkinan 

perusahaan untuk mendistribusi dividen, karena hutang sudah tinggi, biaya akan 

ikut meningkat, tidak mempuyai keuntungan yang lebih untuk melakukan 

pembayaran dividen (Ranti, 2013). 

Pengungkit keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen yang ditemukan oleh (Ahmad & Wardani, 2014, Elmagrhi et al., 2017, 

Kajola et al., 2015, Sanjari dan Zarei, 2014, Widyatama 2017). Ada beberapa 

studi yang menemukan terdapat perngaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

dividen (Amarneh & Yaseen, 2014, Ibrahim et al., 2015, Ranti, 2013, Tamimi & 
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Takhtaei, 2014, Mancinelli & Ozkan, 2006, Martı´nez & Bel-Oms, 2015). Dalam 

penelitian Zaitul et al. (2018) Saleem dan Alifiah (2017), Chansarn dan Chansarn 

(2016), Mehta (2012), Waswa (2006), Omokhudu dan Toluwa (2018), Bradley 

(1998), Uittenbogaard (2016) menyatakan bahwa pengungkit keuangan tidak 

berpengaruh secara signifikan.   

2.4.10 Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen 

Ahmad dan Wardani (2014) mengutarakan bahwa profitabilitas adalah 

salah satu cara untuk mengukur bagaimana efesiensi atau seefesien apa 

penggunaan asset dalam mengelola operasional suatu perusahaan.  

Dalam hasil penelitian Abor dan Fiador (2013) perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi, berarti perusahaan dengan memperoleh keuntungan 

yang tinggi menjelaskan mampu membayar atau membagikan dividen lebih 

banyak. Hal ini juga didukung oleh  Imran (2011), semakin tinggi profabilitas 

perusahaan semakin mudah perusahaan membayar dividen dengan tidak 

mempengaruhi akan  kebutuhan keuangannya. 

Dalam studi Abor dan Fiador (2013), Dhuhri dan Diantimala (2018),  

Kajola et al. (2015), Lee (2009), Zaitul et al. (2018), Filsaraei dan Zarei, (2017), 

Imran (2011), Ahmad dan Wardani (2014), Amidu dan Abor (2006), Jahanzeb et 

al. (2016), Kajola et al., (2015), Uittenbogaard (2016), Jensen et al. (1992) 

menemukan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi secara signifikan positif 

pada kebijakan dividen. Menurut Kilincarslan (2015), Pinem dan Dwi, (2013), 

Jatmiko dan Kusumastuti (2017), Sanjari dan Zarei (2014), Chansarn dan 

Chansarn (2016) mengutarakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kebijakan dividen. Tetapi dalam temuan Elmagrhi et al. (2017), 

Martínez dan Bel-Oms (2015), Mehta (2012), Narang (2018), Badu  (2013), dan 

Widyatama (2017) mengutarakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan.  

 

2.5   Model Penelitian 

Berdasarkan jurnal dari Saleem dan Alifiah (2017), Tahir et al. (2014), 

Zaitul et al. (2018) yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi 

maka, model penelitian ini memakai variabel independen berupa ukuran dewan, 

independensi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan individual, 
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kepemilikan institusional, manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

pengungkit keuangan, dan profitabilitas perusahaan dalam pengaruhnya terhadap 

kebijakan dividen yang pengukuran berdasarkan DPR. Model penelitian tentang 

pengaruh tata kelola perusahaan dan manajemen laba terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan BEI akan digambarkan dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model pengaruh ukuran dewan komisaris, independensi 

dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan individual, kepemilikan 

institusional, manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan, pengungkit 

keuangan, dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen, Sumber: (Zaitul et al., 

2018). 

 

2.6   Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model dan kerangka penelitian di ungkapkan sebelumnya, 

maka penelitian ini akan merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1  =  Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. 
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H2  = Independensi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. 

H3 =  Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

dividen.  

H4  =  Kepemilikan individual berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

dividen. 

H5  =  Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. 

H6 =  Manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen.  

H7  = Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. 

H8  = Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. 

H9 =  Pengungkit keuangan perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen.  

H10  = Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. 
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