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BAB II 

KERANGA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Rasio Pembayaran Dividen (DPR) 

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan direksi apakah hasil profit 

dari perusahaan tersebut diberikan kepada para investor pada akhir periode atau 

profit tersebut ditahan guna menambahkan modal entitas yang nantinya 

dipergunakan untuk suatu aktivitas, atau investasi pengembangan entitas dimasa 

depan. Menurut Al-najjar (2009), salah satu cara membuat investor untuk 

membeli saham entitas yaitu dengan  kebijakan dividen yang mampu membayar 

dividen dengan nominal tinggi. 

Nguy et al. (2013) berpendapat bahwa bagian integral yang merupakan 

keputusan pendanaan suatu perusahan disebut sebagai kebijakan dividen. Ketika 

arus kas bebas dihasilkan dari investasi suatu perusahaan, maka mengharuskan 

adanya keputusan untuk menggunakan uang tersebut. Hal ini dapat memicu 

terjadinya kenaikan nilai perusahaan dan dapat menginvestasikan kembali uang di 

peluang investasi baru, Atau pembayaran uang kepada para pemegang saham 

dananya dapat ditahan. Jika perusahaan menggunakan pendekatan yang terakhir, 

maka ada dua pilihan yaitu bisa membayar dividen atau saham dari pemilik saat 

ini bisa dibeli kembali. 

Menurut Khan & Ashraf (2014), rasio pembayaran dividen adalah bidang 

penelitian keuangan yang luas akan tetapi untuk kontribusi faktor absolut masih 

menjadi teka-teki, dikarenakan faktor hukum dan keuangan keputusan rasio 

pembayaran dividen menjadi pertimbangan. Seberapa baik manajemen 

memaknakan sumber daya keuangan dan kesanggupannya dalam mendapatkan 

laba merupakan cerminan dari dividen. 

Menurut Fitri, Hosen, dan Muhar (2016), Semua kebijakan manajerial 

yang berguna dalam menentukan berapa laba bersih yang mampu dipertahankan 

oleh entitas serta seberapa banyak laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen 

disebut dengan kebijakan dividen. berbeda dengan Gangil & Nathani (2018) yang 

mengatakan bahwa kebijakan dividen ialah suatu aspek yang paling kompleks 

dibidang finansial serta sangat penting dalam lingkungan binis saat ini. Pada 
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dasarnya hal ini merupakan manfaat dari pemegang saham sebagai imbalan risiko 

dan investasi. Defenisi lain yaitu sebagai distribusi pendapatan di antara para 

pemegang saham dalam proporsi kepemilikan mereka. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Observasi terhadap rasio pembayaran dividen atau kebijakan dividen 

telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya perihal penyebab pengaruh rasio 

pembayaran dividen atau kebijakan dividen. Maldajian & El Khoury (2014) 

melakukan penelitian pada Bursa Efek Beirut yaitu di Bank Lebanon mengenai 

faktor penentu kebijakan pembayaran dividen. Penelitian ini mempertimbangkan 

faktor dari beberapa variabel yaitu, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, 

likuiditas, risiko, pertumbuhan, leverage serta dividen tahun sebelumnya pada 

rasio pembayaran dividen dikarenakan dataset panel yang digunakan tidak setara 

dari bank yang terdaftar perioden 2005 dan 2011. Regresi panel dinamis dan OLS 

digunakan dalam pengujian dua model. Keputusan yang diperoleh membuktikan 

jika ukuran perusahaan berpengaruh positif serta relevan, profitabilitas dan 

kebijakan dividen berhubungan negative dan relevan, pertumbuhan dan 

profitabilitas juga berhubungan negative dan signifikan, risiko perusahan 

berpengaruh signifikan tergantung pada model yang digunakan, dan variable yang 

tidak siginifikan secara statistic yaitu leverage dan likuiditas. Di tahun yang sama, 

Khan & Ashraf (2014) melakukan penelitian tentang korelasi antara rasio 

pembayaran dividen dengan arus kas, profitabilitas perusahaan, pertumbuhan 

penjualan, pajak serta rasio terhadap ekuitas. Sampel penelitian ini diambil dalam 

Bursa Efek Karachi (Pakistan) dari laporan keuangan menggunakan 26 sampel 

perusahan. 

Al-Kuwari (2009) membuat penelitian perihal faktor-faktor penentu 

kebijakan dividen untuk entitas yang tertera di Gulf Co-operation Council (GCC) 

bursa saham Negara. Data pengujian ini diambil antara tahun 1999 dan 2003 dari 

dataset panel perusahaan non-keuangan pada bursa saham negara GCC yang telah 

terdaftar. Variabel independen yang dipakai yaitu kepemilikan pemerintah, arus 

kas bebas, ukuran perusahan, tingkat pertumbuhan, peluang pertumbuhan, risiko 

bisnis, serta profitabilitas perusahaan. Hasil yang didapat bahwa kepemilikan 
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pemerintah, ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan profitabilitas mempunyai 

hubungan yang signifikan secara statistik. Pada tahun yang sama, Puspita (2009) 

melakukan pengujian pada 392 entitas dengan menggunakan teknik purposive 

sampling di BEI periode 2005-2007 mengenai dampak Firm Size, Cash Ratio, 

Retun On Asset (ROA),  Growth, Debt to Equity Ratio (DER) serta Debt to Total 

Asset (DTA) pada Dividend Payout Ratio. Observasi ini membuktikan jika 

Growth berdampak signifikan pada DPR, Sedangkan Cash Ratio, ROA, serta 

Firm Size berdampak positif pada DPR. Adapun variabel yang tidak berdampak 

apapun pada DPR yaitu Debt to Equity Ration serta Debt to Total Asset. 

Fitri, Hosen, & Muhari (2016) melakukan pengujian untuk entitas pada 

Jakarta Islamic Index periode 2009-2014 apakah ada dampak dari Return On 

Assets (ROA), pertumbuhan asset, Debt to Equity Ratio (DER) dan rasio 

pembayaran dividen pada tahun sebelumnya terhadap rasio pembayaran dividen. 

Laporan tahunan pada BEI digunakan sebagai data pengujian. Analisa regresi data 

panel serta menggunakan model efek yang umum merupakan metode yang 

digunakan. Di tahun yang sama, Yusof & Ismail (2016) meneliti tentang aspek 

penentu kebijakan dividen perusahaan public di Malaysia. Aspek yang dimaksud 

pada observasi ini mencakup arus kas,  pendapatan, pertumbuhan, arus kas bebas, 

investasi, pemegang saham terbesar, tingkat utang, ukuran, risiko serta dividen 

tertinggal. Data yang dipakai pada observasi ini didapat dari laporan tahuanan 147 

perusahaan yang terdaftar.   

Olowe & Moyosore (2014) membuat penelitian tentang aspek apa saja 

yang menjadi penentu pembayaran dividen di Industry Perbankan Nigeria periode 

2006 sampai 2008 menggunakan teknik regresi pooled. aspek yang dimaksud 

dalam observasi ini yaitu profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan pendapatan, 

ukuran, rasio debt to equity, laba ditahan, time to deposit, penyediaan kredit-loss 

dan aktivitas. 

Ali & Ahmad (2017) melakukan penelitian tentang faktor penentu 

pembayar dividen dalam lingkungan perusahaan pakistan. Yang termasuk faktor-

faktor dalam penlitian ini yaitu profitabilitas, peluang pertumbuhan, risiko, 

likuiditas, ukuran perusahaan, leverage, perpajakan serta jenis audit. Penelitian ini 

didapat dari data keuangan selama lima tahun yaitu dari 2009 sampai 2014 
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perusahaan farmasi yang terdaftar. Metode yang dipakai pada observasi ini yaitu 

analisis korelasi dan regresi linier berganda mundur. Di tahun yang sama, Wijaya 

& Felix (2017) membuat penelitian tentang aspek yang memiliki dampak pada 

kebijakan dividen. aspek yang dimaksud adalah leverage, pertumbuhan, likuiditas, 

harga / laba, ukuran, laba per saham, harga untuk rasio buku, kepemilikan, umur 

perusahaan, floating rate, profitabilitas, dan arus kas bebas. Teknik purposive 

sampling digunakan untuk mengambil sampel, dimana sampel tersebut harus 

sesuai dengan karakteristik yang cocok dalam memperoleh hasil sampel yang 

representatif. Sampel ini diambil antara tahun 2011-2015 yang tertera pada Bursa 

Efek Indonesia sebanyak 105 perusahaan non-keuangan. Hipotesis diuji memakai 

analisis regresi berganda. 

Shirazi (2015) melakukan pengujian perihal penyebab yang 

mempengaruhi perkembangan kebijakan dividen. faktor tersebut meliputi 

kepemilikan institusional, profitabilitas, likuiditas, risiko bisnis, aset berwujud 

serta ukuran perusahaan. Data observasi ini diambil pada entitas yang tertera di 

Bursa Efek di Teheran periode maret 2008 hingga maret 2013. Metode yang 

dipakai yaitu analisa regresi. Pada  tahun yang sama, Bararoh (2015) melakukan 

penelitian tentang pengaruh profitabilitas, risiko, pertumbuhan penjualan serta 

kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen. Observasi ini di lakukan pada 

Consumer Goods Industry perusahaan sektor dari tahun 2010 sampai 2014 di 

Bursa Efek Indonesia. Data diambil dari masing-masing periode dari 25 

perusahaan. strategi yang digunakan yaitu strategi kuantitatif dengan metode 

regresi linier berganda. 
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Gambar 2.1 Model observasi pertumbuhan perusahaan, perusahaan beta, 

profitabilitas perusahaan, peluang investasi set terhadap kebijakan dividen, 

Sumber : Bararoh (2015). 

Siregar & Syarifuddin (2017) telah meneliti mengenai penyebab-

penyebab yang mempengaruhi kebijakan dividen seperti ekonomi mikro dan 

ekonomi makro. Faktor yang dimaksud pada penelitian ini yaitu analisis 

pengambilan aset, rasio lancer, rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat kredit 

investasi bunga, nilai tukar, indeks pertambangan harga saham dan indeks 

produksi industry terhadap kebijakan dividen. Terdapat 10 perusahaan tambang 

pada periode 2011-2015 yang dijadikan sampel dari Bursa Efek Indonesia. Uji 

hipotesis pada pengujian ini memakai model panel regresi data. Di tahun yang 

sama, Thirumagal & Vasantha (2017) melakukan penelitian mengenai penyebab 

yang menjadi penentu dividen untuk lima industri inti yaitu: Mobil, Infrastruktur 

dan Kontruksi, Energi, Teknologi Informasi dan Industri Farmasi. 75 perusahaan 

yang telah digunakan yang terdiri dari15 perusahaan dari masing-masing industri. 

Dalam setiap industri, 5 perusahaan dari kapitalisasi bersar, 5 dari pertengahan 

kapitalisasin dan 5 dari kapitalisasi kecil yang dipilih untuk periode 2001 sampai 

2015. Leverage, dividen masa lalu, ukuran perusahaan, firm risk dan profitabilitas 

adalah penentu utama dari dividen untuk sebagian besar industri dan kapitalisasi 

pasar tertentu. 

King’wara (2015) melakukan pengujian guna mengetahui enam aspek 

yang dapat berpengaruh dalam kebijakan dividen di perusahaan yang beroperasi 

pada negara-negara maju di Kenya. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat 

pertumbuhan, rasio hutang, pendapatan, market-to-book ratio, ukuran perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan H1 

Perusahaan beta  H2 

Profitabilitas perusahaan H3 

Peluang investasi set  H4 
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serta ratio of retained earnings to total assets. Hasil dari penelitian ini didapat 

bahwa rasio pembayaran dividen berpengaruh negatif dengan tingkat 

pertumbuhan, rasio hutang serta ukuran perusahaan. Sedangkan yang 

berhubungan positif yaitu pendapatan, market-to-book ratio dan ratio of retained 

earnings to total assets dengan DPR. Di tahun yang sama, Nerviana (2015) 

melakukan pengujian pada entitas manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2013 guna mencari tahu dampak dari current ratio (CR), total asset turnover 

(TATO), ukuran perusahaan, Price earning ratio (PER), pertumbuhan penjualan 

(GS), debt to equity ratio (DER) dan return on equity (ROE) pada kebijakan 

dividen. Sampel yang dipakai dalam pengujian ini yaitu 29 dari 145 perusahaan 

dengan metode purposive sampling. Pengujian ini mendapatkan hasil yaitu ROA, 

PER dan DER berdampak signifikan dengan kebijakan dividen, berbanding 

terbalik dengan TATO, ukuran perusahaan, CR dan sg yang tidak berdampak 

signifikan dengan kebijakan dividen. 

Konferensi et al. (2016) meneliti entitas pada Bursa Efek Mauritius 

tentang penentu kebijakan dividen. Pengujian ini berjumlah 30 sampel laporan 

keuangan yang dipilih serta dianalisis dari Bursa Efek Mauritiuse menggunakan 

analisa regresi dari periode 2009 sampai 2013. Model efek random tetap dipakai 

untuk menentukan efek dari laba per saham, laba bersih, laba ditahan, kas dan 

utang terhadap ekuitas pada kebijakan dividen dari entitas yang tercatat dan 

beroperasi di Bursa Efek Mauritius. Dari hasil yang didapat, ditemukan jika saldo 

laba secara signifikan negatif terhadap kebijakan dividen dan berlawanan dengan 

teori dan bukti empiris, EPS sangat berkolerasi positif dengan kebijakan dividen, 

kas dan hutang terhadap ekuitas tidak memilki pengaruh yang relevan dalam 

menentukan kebijakan dividen yang tertera di SEM. Pada tahun yang sama, Tahir 

& Mushtaq (2016) juga melakukan observasi yang bertujuan untuk memeriksa 

faktor penentu pembayaran dividen dari industri Minyak dan Gas Pakistan melalui 

data sekunder dari laporan tahunan yang diterbitkan 2008-2014 tercatat di KSE 

(Karachi Stock Exchange). Secara keseluruhan, hasil menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas, risiko bisnis, leverage keuangan, pertumbuhan 

penjualan serta kepemilikan pemerintah merupakan faktor mendasar yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembayaran dividen perusahaan-perusahaan 
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Minyak dan Gas Pakistan. Ini Menyarankan bahwa kebijakan pembayaran dividen 

tergantung pada strategi bisnis termasuk keputusan investasi dan pendanaan.  

 

 

 

        

       

      

          

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 model penelitian firm profitabilitas, investasi, pertumbuhan, 

ukran leverage, penjualan, peluang likuiditas, struktur kepemilikan, dan risiko 

bisnis terhadap dividend payout, sumber: Tahir & Mushtaq (2016) . 

Raphael (2018) telah meneliti mengenai penyebab yang menjadi penentu 

pembayaran dividen dari Bank Komersial yang tercatat di Dar es salaam Stock 

Exchange (DSE) atas data panel periode 2010-2016. Penyebabnya antara lain 

pertumbuhan, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas serta leverage 

keuangan. Data pada pengujian ini akan dianalisi menggunakan Regresi Linier 

Berganda. Setelah melakukan pengujian ditemukan bahwasanya leverage, 

profitabilitas, pertumbuhan serta ikuiditas merupakan penentu secara statistik 

pembayaran dividen dari bank-nak komersial, sementara untuk ukuran perusahaan 

tidak variabel signifikan secara statistik untuk menentukan pembayaran dividen. 

Di tahun yang sama, Muraina (2018) juga meneliti penyebab yang dapat 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen dari Nigerian Deposit Money Bank 

menggunakan analisis data panel untuk periode sepuluh tahun (2006-2015). 

Populasi penelitian terdiri dari 21 Deposit Money Bank di Nigeria pada tanggal 31 

Desember 2015. sampel yang dipakai yaitu data dari laporan keuangan bank 

dalam periode penelitian kemudian data tersebut dianalisis menggunakan regresi 
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data panel. Penyebab yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dividen yaitu 

dewan independen, ukuran dewan, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

krisis keuangan dan faktor politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa hanya 

variabel dummy perusahaan dan faktor politik yang signifikan sebesar 5% 

sedangkan variabel lainnya tidak. Lebih dari itu, ukuran dewan, leverage, dan 

variabel dummy faktor krisis keuangan memiliki dampak negatif pada kebijakan 

dividen sementara variabel lainnya memiliki dampak positif. 

Uwuigbe (2013) meneliti efek dari leverage keuangan serta struktur 

kepemilikan pada pembayaran dividen dari entitas yang beroperasi di Nigeria. 

Pengujian ini mengunakan teknik judgemental sampling, sampel yang diambil 

dari 50 perusahaan terdaftar yang dipilih dari Pasar Saham Nigeria dimana 

dianalisis menggunakan laporan tahunan untuk periode 2006 sampai 2010. 

Metode analisis regresi dipakai sebagai teknik statistik untuk menganalisis data 

yang telah diambil dari laporan tahunan perusahaan terpilih. Hasil pegujian 

ditemukan bahwa struktur kepemilikan dengan pembayaran dividen dari 

perusahaan sampel di Nigeria memiliki korelasi yang positif. Kemudian adanya 

korelasi negatif yang relevan pada leverage keuangan dengan pembayaran dividen 

perusahaan. Pada tahun yang sama, Al-khadhiri & Alzomaia (2013) juga 

melakukan pengujian untuk meneliti tentang  faktor penentu dividen yang 

diwakili oleh Dividen Per Saham untuk perusahaan di bursa saham Arab Saudi 

(TASI). Model yang dipakai pada pengujian ini yaitu model regresi dan data panel 

dari periode 2004-2010 di 105 entitas non-keuangan pada pasar saham. Faktor 

yang dimaksud dalam observasi ini yaitu laba per saham, previuos dividend per 

share, pertumbuhan, risiko pasar, debt to equity ratio, serta ukuran ekuitas 

terhadap dividen per saham. Dari hasil pengujian ini ditemukan jika profitabilitas 

perusahaan dan tingkat dividen sebelumnya memiliki pengaruh yang relevan 

dalam memutuskan apakah perusahaan dapat menambah maupun mengurangi 

tingkat dividen di pasar saham saudi. Korelasi positif dengan kebijakan dividen 

membuktikan jika entitas sanggup membayar lebih banyak dividen saat 

mengalami peningkatan tingkat profitabilitas dengan pertimbanagan tingkat 

dividen tahun lalu.  
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Patra, Poshakwale, & Ow-Yong (2012) melakukan observasi dari entitas 

yang terdapat di yunani sebagai kasus negara emerging market mengenai 

penyebab yang mempengaruhi kebijakan dividen. Sampel pada pengujian ini 

menggunakan data dari tahun 1993 sampai 2007 dengan 63 perusahaan non 

keuangan yang membayar dividen setiap tahun. Observasi ini menggunakan 

Metode Generalized Moments (GMM) guna memprediksi penyebab tingkat 

perusahaan yang dapat menentukan mengapa entitas membagikan divided. Hasil 

dari observasi ini ditemukan bahwa keenam variabel secara statistik signifikan 

seta membawa tanda-tanda yang diharapkan. Secara khusus, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan likuiditas terkait dengan pembayaran dividen secara positif, dan 

peluang investasi, leverage dan risiko bisnis berbanding terbalik dengan 

keputusan dividen.  

Banerjee & De (2015) melakukan penelitian untuk menyelidiki pengaruh 

keputusan struktur modal pada rasio pembayaran dividen bagi perusahaan milik 

BSE500 di India selama sebelum dan sesudah periode resesi global baru-baru ini. 

Periode pra-resesi telah diambil dari tahun 2001-2002 ke 2006-2007 sedangkan 

periode pasca-resesi dari tahun 2007-2008 ke 2012-2013. Rasio pembayaran 

diividen merupakan variabel dependen pada observasi ini, sedangkan growth rate 

(aset), financial leverage, dan return on assets merupakan variabel independen. 

Observasi ini telah menggunakan regesi logistik. Hasil dari pengujian ini untuk 

periode pra-resesi didapat korelasi positif dari ROA dengan rasio pembayaran 

dividen dan korelasi negatif growth rate dengan rasio pembayaran dividen. 

Sedangkan untuk pasca-resesi didapat hubungan positif antara return on assets 

dan financial leverage terhadap rasio pembayaran dividen. 

Aulia (2011) telah meneliti dampak dari institusional ownership, 

financial leverage, firm size, free cash flow serta growth opportunities pada 

kebijakan dividen. Data diambil dari laporan keuangan memakai teknik analisis 

linier berganda pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan IDX. 

Pengujian ini menggunakan data seluruh entitas pada sektor manufaktur dari 

periode 2006-2009. Hasil dari pengujian ini diperoleh bahwa secara simultan 

kelima variabel tersebut berdampak signifikan pada kebijakan dividen. Sedangkan 

secara parsial hanya free cash flow dan institusional ownership yang berdampak 
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signifikan dengan kebijakan dividen. Di tahun yang sama, Difah (2011) 

melakukan pengujian pada perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia mengenai 

dampak dari growth, ROA, size, cash ratio serta dividen tahun lalu dengan 

dividend payout ratio (DPR) periode 2004-2009. Sampel pada pengujian ini yaitu 

10 dari 141 entitas BUMN yang ada pada BEI. Hasil yang diperoleh dari 

pengujian ini yaitu growth, cash ratio serta size memiliki dampak yang signifikan 

dengan DPR. Berbeda dengan ROA dan dividen tahun sebelumnya yang tidak 

memiliki dampak yang signifikan dengan DPR.  

Lucyanda dan Lilyana, (2012) telah meneliti di BEI pada entitas 

nonkeuangan mengenai dampak struktur kepemilikan dan free cash flow pada 

dividend payout ratio. Sampel untuk pengujian ini yaitu 70 perusahaan per tahun 

untuk periode 2007-2009 dengan metode analisis regresi berganda. Pengujian ini 

memperoleh hasil yaitu adanya korelasi positif pada free cash flow terhadap DPR, 

korelasi negatif antara kepemilikan institusional dengan DPR, akan tetapi 

kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing yang tidak berkolerasi signifikan 

pada DPR. 

Olubukunola R. Uwuigbe (2013) telah meneliti penyebab yang dapat 

menjadi penentu kebijakan dividen di Bursa Pasar Nigeria. Untuk mendapatkan 

tujuan pengujian ini, terdapat 50 perusahaan yang tercatat di Bursa Pasar Nigeria 

dipilihkemudia dianalisis untuk pengujian ini menggunakan teknik judgemental 

sampling. Untuk periode yang diambil pada pengujian ini yaitu tahun 2006-2011. 

Faktor-faktor yang dimaksud pada pengujian ini yaitu kinerja keuangan entitas, 

ukuran perusahaan, leverage keuangan dan dewan independensi. Hasil dari 

pengujian ini yaitu terdapat korelasi positif yang relevan pada kinerja keuangan 

perusahaan, ukuran perusahaan serta dewan independensi dengan keputusan 

pembayaran dividen dari entitas yang tecatat di Nigeria. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Arus Kas Bebas Terhadap Rasio Pembayaran Dividen 

Arus kas bebas (FCF) yaitu sisa dari arus kas yang berlebih dan berguna 

dalam membiayai proyek-proyek dengan asumsi arus kas nya melebihi biaya yang 

diperlukan perolehannya. Menurut Nguy et al. (2013), entitas yang harus 
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mengeluarkan uang yang lebih tinggi untuk membayar dividen yaitu entitas 

dengan arus kas bebas yang lebih banyak dan peluang pertumbuhan yang lebih 

sedikit guna menghalangi manajer melangsungkan investasi kas nya dibawah dana 

modal atau membeli sesuatu yang tidak berguna merupakan hipotesis dari arus kas 

bebas. 

Kargar dan Ahmad (2013) melakukan observasi pada pasar Bursa Efek 

Taheran periode 2006-2010 mengenai salah satu independen yaitu Free Cash 

Flow dengan rasio pembayaran dividen. setelah melakukan observasi, hasil yang 

diperoleh yaitu terdapat korelasi yang signifikan dan positif pada FCF dengan 

dividen. pada tahun yang sama, Lopolusi (2013) melakukan observasi di BEI pada 

entitas manufaktur periode 2007-2011 mengenai salah satu independen yaitu free 

cash flow terhadap kebijakan dividen serta metode yang dipakai adalah analisis 

linier berganda dan pendekatan kuantitatif. Observasi ini memperoleh hasil yaitu 

free cash flow berdampak negatif dan tidak relevan dengan kebijakan dividen. 

Parsian & Koloukhi (2014) melakukan observasi pada entitas dalam 

Bursa Efek Taheran (TSE) apakah ada dampak dari salah satu independen yaitu 

Free Cash Flow dengan rasio pembayaran dividen. Dari hasil tersebut, ditemukan 

adanya korelasi negatif serta relevan pada Free Cash Flow terhadap rasio 

pembayaran dividen. Sebaliknya, menurut Al-Kuwari (2009) bahwa Free Cash 

Flow adalah satu-satunya variabel independen yang tidak memiliki efek pada 

kebijakan dividen. Alasannya karena mungkin perusahaan variabel, kepemilikan 

pemerintah sebenarnya dipaksa agar membayarkan dividen dengan arus kas yang 

tinggi. 

Lucyanda dan Lilyana (2012) melakukan pengujian pada entitas 

nonkeuangan yang tertera pada BEI mengenai dampak free cash flow dan struktur 

kepemilikan terhadap dividend payout ratio. Sampel pada pengujian ini 

menggunakan data empiris pada BEI yaitu 70 entitas per tahun selama 3 periode 

yaitu 2007-2009. Hasil dari pengujian ini diperoleh bahwa free cash flow 

berpengaruh positif pada DPR. Hasil ini sesuai dengan Wijaya & Felix (2017) 

yang melakukan pengujian pada entitas non-keuangan yang tertera di BEI 

mengenai efek dari arus kas bebas pada kebijakan dividen. Observasi ini 
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membuktikan bahwasanya FCF berdampak pada kebijakan dividen dikarenakan 

memperoleh nilai signifikan yang lebih tinggi.  

 

2.3.2 Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Terhadap Rasio 

Pembayaran Dividen 

Menurut Marlim & Arifin (2015), Keberhasilan perusahaan mendapatkan 

tingkat laba bersih dalam menjalankan operasinya disebut sebagai Return On 

Asset. Lê, Trâm, & Thành  (2013) menguji apakah Return on Assets sebagai salah 

satu variabel independen berdampak pada rasio pembayaran dividen. Pengujian 

ini membuktikan jika ROA berdampak negatif serta signifikan pada rasio 

pembayaran dividen. Dengan kata lain, perusahaan cenderung untuk 

memperbaharui kembali lebih ketika profitabilitas meningkat. Pada tahun yang 

sama, Anggie Noor Rachmad (2013) juga meneliti entitas non-keuangan pada 

Bursa Efek Indonesian tahun 2009-2011 mengenai dampak leverage, struktur 

kepemilikan serta return on asset pada kebijakan dividen. Observasi ini 

membuktikan jika ROA memiliki dampak positif serta signifikan dengan 

kebijakan dividen.  

Karauan, Murni, dan Tulung (2017) meneliti kebijakan dividen pada 

bank BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ROA yang yang menjadi 

salah satu variabel independen. Dari hasil penelitian diperoleh yaitu ROA tidak 

berpengaruh signifikan dengan rasio pembayaran dividen. Pada tahun yang sama, 

Jalung, Mangantar, dan Mandagie (2017) juga meneliti tentang pengaruh DER, 

net profit margin (NET) serta ROA terhadap rasio pembayaran 

dividen.penggunaan sampel pada observasi ini diambil dari BEI periode 2010-

2014 pada entias sub-sektor bank menggunakan purposive sampling. Observasi 

ini membuktikan bahwa ROA idak berdampak signifikan dengan DPR. 

Observasi ini sama dengan Pribadi dan Sampurno (2012) yang meneliti 

tentang pengaruh peluang pertumbuhan, posisi kas, ukuran perusahaan, 

kepemilikan serta ROA terhadap rasio pembayaran dividen. Penggunaan sampel 

pada observasi ini diambil dari BEI periode 2008-2011 pada entitas manufaktur 

menggunakan purposive sampling. Terdapat 15 entitas yang sesuai standar dari 

134 entitas yang terdaftar pada periode 2008 sampai 2011. Observasi ini 
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membuktikan bahwa ROA memiliki dampak yang positif serta signifikan dengan 

DPR. Pada tahun selanjutnya,  Ramadhan (2013) meneliti entitas manufaktur pada 

BEI tentang dampak dari salah satu independen yaitu ROA terhadap dividend 

policy periode 2010-2013. Pengujian ini memperoleh hasil yaitu DER tidak 

berpengaruh terhadap dividend policy. 

Pondaag (2014) melakukan observasi pada entitas di Bursa Efek 

Indonesia tentang hubungan return on asset, cash ratio serta debt to equity ratio 

dengan dividend per share periode 2010-2011. Pengujian ini memakai sampel 

sebanayak 29 entitas yang diperoleh menggunakan purposive sampling. Pengujian 

ini memperoleh hasil yaitu DER berdampak negatif dan signifikan, cash ratio 

tidak berdampak positif dan signifikan, serta ROA berdampak positif dan 

signifikan pada dividend per share. Akan tetapi, hasil dari pengujian yang 

dilakukan secara bersama-sama justru memperoleh hasil yang relevan antara 

DER, cash ratio serta ROA dengan dividend per share. Pada tahun selanjutnya, 

Issa (2015) meneliti tentang hubungan antara ukuran, pertumbuhan, risiko bisnis, 

pasar terhadap nilai buku, profitabilitas dan arus kas bebas pada rasio pembayaran 

dividen. Sampel pada pengujian ini yaitu 284 entitas yang terdapat pada Bursa 

Efek Kuala Lumpur (KLSE) dari tujuh sektor. Hasil dari pengujian ini didapat 

bahwa pada tingkat data panel untuk semua sektor, Market to Book Value, ROE, 

ROA, kapitalisasi pasar, EPS serta arus kas bebas berdampak positif yang 

signifikan pada DPR. 

Menurut Kharisma (2017) yang telah meneliti mengenai aspek yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. aspek tersebut yaitu  pertumbuhan, arus kas 

bebas, harga saham dan profitabilitas. Sampel dalam pengujian ini diambil dari 

perusahaan perbankan indonesia dan china yang terdaftar di BEI dan SSE periode 

2007-2010. Pengujian ini memperoleh hasil bahwa ROA tidak berdampak pada 

kebijakan dividen. hasil pengujian ini sama dengan hasil yang dilakukan oleh 

Difah (2011) mengenai dampak salah satu independen yaitu ROA terhadap 

dividend payout ratio. Sampel pada pengujian ini ada 10 entitas dari entitas 

BUMN yang ada pada BEI. Hasil pada pengujian ini diperoleh bahwa ROA tidak 

berdampak signifkan pada divdiend payout ratio.  
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2.3.3 Pengaruh Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (DER) Terhadap Rasio 

Pembayaran Dividend 

Menurut Fitri et al. (2016), DER merupakan rasio dari bayangan entitas 

untuk melengkapi seluruh tanggung jawabnya yang dipilih dari beberapa sebagian 

modal sendiri yang dipergunakan untuk melunasi hutang. Khan & Ashraf (2014) 

melakukan pengujian terhadap rasio pembayaran dividen dengan salah satu 

independen yaitu DER. Dari hasil yang didapat membuktikan jika  DER 

berhubungan negatif terhadap rasio pembayaran dividen dan juga mempunyai 

dampak yang kuat. Pada tahun yang sama, Sunaryo (2014) juga meneliti rasio 

pembayaran dividen dengan salah satu independen yaitu DER. Setelah melakukan 

observasi, hasil yang ditemukan bahwa DER tidak berdampak signifikan dengan 

rasio pembayarn dividen. hasil yang ditemukan membuktikan jika rasio utang 

pada perusahaan tidak akan mempengaruhi penghasilan yang akan diterima oleh 

pemgang saham. 

Ingrit, Hermanto Siregar (2017) telah meneliti aspek yang kemungkinan  

mempengaruhi kebijakan dividen. aspek tersebut antara lain rasio hutang terhadap 

ekuitas, tingkat kredit investasi bunga, indeks pertambangan harga saham, rasio 

lancar, indeks produksi industri dan pengembalian aset. Dalam pengujian ini, 10 

perusahan tambang pada BEI sebagai sampel pada periode 2011-2015. Setelah 

melakukan pengujian, hasil yang diperoleh bahwa rasio hutang terhadap ekuitas, 

suku bunga kredit investasi, indeks produksi industri, rasio lancar, indeks 

pertambangan harga saham dan pengembalian aset berdampak signifikan dengan 

DPR, berbeda dengan nilai tukar yang tidak berdampak signifikan dengan DPR. 

Pada tahun yang sama, Astiti, Yuniarta, dan Sujana (2017) juga menguji  dampak 

return on asset, current ratio, debt to equity ratio serta net present margin dengan 

dividend payout ratio. Observasi ini memakai data kuantitatif dari laporan 

keuangan entitas yang diambil pada BEI periode 2011-2015 serta teknik yang 

dipakai ialah purposive sampling. Setelah melakukan pengujian, hasil yang 

ditemukan bahwa DER tidak berpengaruh dengan DPR. 

Pratiwi, Siswanto, dan Istanti (2015) telah meneliti pada entitas di BEI 

tahun 2014 mengenai kebijakan dividen dengan salah satu independen yaitu DER. 

Hasil pengujian didapat bahwa DER berdampak negatif signifikan pada kebijakan 
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dividen. Hal ini membuktikan jika terdapat kenaikan pada nilai DER maka nilai 

DPR akan menurun ataupun sebaliknya. Pada tahun yang sama, Nerviana (2015) 

juga meneliti pada entitas manufaktur di BEI dari 2009 hingga 2013 mengenai 

dampak dari salah satu indepenen yaitu DER terhadap dividend payout ratio. 

Hasil pengujian ini didapat bahwa DER berdampak signifikan negatif pada DPR. 

Mulyono (2009) telah meneliti tentang pengaruh variabel Debt to Equity 

Ratio (DER), Investment Opportunity Set (IOS), size serta Insider Ownership pada 

kebijakan Dividen. observasi ini memakai 17 entitas manufaktur di BEJ periode 

2005-2007 sebagai data serta menggunakan teknik purposive sampling dan 

memiliki beberapa kualifikasi. Observasi ini membuktikan bahwasanya secara 

parsial variabel DER berdampak signifikan positif pada DPR, tetapi Ln IOS 

berdampak signifikan pada DPR. variabel Ln Insider, Size dan Ownership tidak 

berdampak yang signifikan pada DPR. 

 

2.3.4 Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Rasio Pembayaran 

Dividend 

Teknik yang digunakan entitas guna mengetahui persediaan yang dijual 

berapa kali dalam satu periode disebut perputaran persediaan. Kegunaan lain dari 

perputaran persediaan bagi entitas yaitu merencanakan keuntungan usaha, menilai 

kinerja mereka disaat mengalami persaingan serta dapat mengetahui kinerja 

mereka saat menjalankan kegiatan operasional pada entitas mereka. Entitas pada 

saat memutar barang dagangannya serta membuktikan korelasi antara barang yang 

dibutuhkan dalam mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan diukur melalui 

tingkat perputaran persediaan (pakpahan, n.d.). 

Purwanto & Elen (2017) melakukan pengujian terhadap rasio 

pembayaran dividen dengan menggunakan perputaran persediaan sebagai salah 

satu variable independen. Hasil yang diperoleh membuktikan jika perputaran 

persediaan berdampak negatif yang signifikan dengan rasio pembayaran dividen 

dikarenakan penurunan perputaran pesediaan, artinya bahwa perusahaan 

menyediakan porsi yang lebih tinggi dari keuntungan mereka untuk dividen dan 

sebagian kecil untuk laba di tahan.  
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Ariyanti (2014) melakukan pengujian terhadap rasio pembayaran dividen 

dengan menggunakan perputaran persediaan sebagai salah satu variabel 

independen. Hasil yang diperoleh membuktikan bahwa perputaran persediaan 

berdampak secara signifikan positif dengan rasio pembayaran dividen. Observasi 

ini bertolak belakang dengan Tita Deitiana (2009) yang menguji aspek yang 

berdampak pada kebijakan pembayaran dividen kas. Aspek tersebut antara lain 

Inventory Turnover, DER, Current Ratio,  ROA, EPS, Net Profit Margin, ROE 

dan PER. Data pengujian ini diambil dari 21 entitas manufaktur dan non 

manufaktur kecuali Bank dan lembaga keuangan lainnya pada Bursa Efek Jakarta 

periode 2003-2007 dan teknik yang dipakai yaitu purposive sampling. Hasil dari 

pengujian ini didapat bahwa Inventory turnover, DER, Current Ratio,  ROA, Net 

Profit Margin dan ROE tidak berdampak signifikan pada DPR, tetapi EPS dan 

PER berdampak signifikan pada DPR. 

 

2.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Rasio Pembayaran 

Dividen 

Menurut Lê et al. (2013) pertumbuhan bisa artikan sebagai persentase 

dalam penjualan suatu perusahaan. Menurut Bararoh (2015) cara perusahaan 

untuk mempertahankan posisi bisnis dalam pembangunan ekonomi dan industri 

yaitu dengan pertumbuhan perusahaan. 

Alfatah (2014) telah meneliti tentang pengaruh sales growth, Debt to 

Equity Ratio, Cash Position, Retun On Asset (ROA) serta size pada rasio 

pembayaran dividen. Sampel pada pengujian ini diambil dari 14 entitas di BEI 

periode 2009-2011 serta menggunakan teknik purposive sampling. Observasi ini 

membuktikan bahwasanya ROA dan Cash Position tidak berdampak signifikan 

dengan DPR, DER berdampak signifikan negatif dengan DPR, sedangkan Size 

dan Sales Growth berdampak  signifikan positif pada DPR.  

Diah, Purnami, Gede, dan Artini (2016) telah meneliti dampak dari total 

asset turn ove, sales growth serta investment opportunity set dengan kebijakan 

dividen. Data pengujian ini diambil pada BEI sebanyak 37 entitas yang telah 

berintegrasi disektor industri barang konsumsi periode 2010-2014. Pengujian ini 

membuktikan  Investment Opportunity Set dan Sales Growth memiliki pengaruh 
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negatif tetapi tidak relevan dengan kebijakan dividen, tetapi total Aset Turnover 

berdampak positif dan relevan dengan kebijakan dividen. pada tahun yang sama, 

Junaedi Jauwanto Halim (2016) telah meneliti aspek-aspek yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen. aspek tersebut yaitu risiko, kesempatan 

investasi, pertumbuhan dan profitabilitas. Data pada pengujian ini yaitu 29 entitas 

pada sektor industri barang konsumsi dalam periode 2009 sampai 2011. Hasil 

pengujian membuktikan bahwa secara parsial hanya profitabilitas yang 

berdampak signifkan dengan kebijakan dividen, berbeda dengan variabel lainnya 

yang tidak berdampak apapun dengan kebijakan dividen. 

Hikmah dan Astuti (2013) melakukan observasi dengan 29 entitas 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 mengenai dampak 

liquidity, growth of sales, profitability, investment serta size of firm dengan 

kebijakan dividend payout ratio (DPR) yang menggunakan teknik purposive 

sampling. Dari hasil yang didapat secara partial jika growth of sales tidak 

berdampak pada DPR, investment berdampak positif yang signifikan pada DPR, 

liquidity dan size berdampak positif dan tidak relevan terhadap DPR, sedangkan 

profitability berdampak negatif dan tidak relevan pada DPR. Di tahun yang sama, 

Ramadhan (2013) juga membuat observasi pada Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013 mengenai dampak investment opportunity set, sales growth serta free 

cash flow dengan dividend policy yang memakai teknik regresi linier berganda. 

Observasi ini memperoleh hasil yaitu sales growth dan free cash flow tidak 

berdampak pada dividend policy, akan tetapi berbeda dengan investment 

opportunity set yang berdampak signifikan dan negatif pada dividend policy. 

Luisiana dan Saputra (2015) telah meneliti pada entitas manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia mengenai dampak likuiditas, pertumbuhan penjualan dan 

profitabilitas secara parsial dan simultan dengan kebijakan dividen. Hasil 

pengujian ini membuktikan jika profitabilitas, likuiditas dan pertumbuhan 

penjualan berdampak signifikan dengan kebijakan dividen. observasi ini berbeda 

dengan Darmayanti dan Mustanda (2016) yang meneliti sektor industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 mengenai dampak jaminan 

aset, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan secara parsial dengan 

kebijakan dividen. Data pada pengujian ini menggunakan data kuantitatif dengan 
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teknik purposive sampling dimana data tersebut diambil pada ICMD dan situs 

resmi IDX. Berdasarkan penelitian ini, hasil yang diperoleh bahwasanya 

pertumbuhan penjualan tidak relevan dengan kebijakan dividen. 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model dari model penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Purwanto & Elen, 2017). Independen pada penelitian ini terdiri 

dari 5 yaitu tingkat pengembalian aset, arus kas bebas, rasio hutang terhadap 

ekuitas, pertumbuhan penjualan, serta perputaran persediaan. Sedangkan untuk 

dependennya sendiri yaitu rasio pembayaran dividen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian, sumber : Purwanto dan Elen (2017). 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

H1   : Arus kas bebas berpengaruh signifikan positif terhadap rasio pembayaran 

dividen. 

H2    : Tingkat pengembalian aset berpengaruh signifikan positif terhadap rasio 

pembayaran dividen. 

H3   : Rasio hutang terhadap ekuitas berpengaruh signifikan negatif terhadap 

rasio pembayaran dividen. 

Arus Kas Bebas 

Tingkat Pengembalian Aset 
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H4    : Perputaran persediaan berpengaruh signifikan positif terhadap rasio 

pembayaran dividen. 

H5   : Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap rasio 

pembayaran dividen. 
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