
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu  
 

Sanjari dan Zarei (2014)  melakukan penelitian yang berjudul The Study 

Factors Influencing Corporate Dividend Policy of Financial and Non-Financial 

Firms on Company Listed In Tehran Stock Exchange. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Tehran. Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan data dari 70 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Tehran 

(TSE) pada periode 2009 hingga 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dividend payout ratio, financial leverage, profitability, company size, 

growth, dan liquidity. 

Gambar 2.1 
Pengaruh Financial Leverage, Profitability, Company Size, Growth, dan Liquidity 

terhadap Dividend Payout Ratio 
 

 

 

  

 

 
Sumber: Sanjari dan Zarei (2014)   
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Khan dan Ashraf (2014) melakukan penelitian yang berjudul In Pakistani 

Service Industry: Dividend Payout Ratio as Function of Some Factors. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menemukan  bahwa rasio pembayaran dividen 

adalah fungsi  dari profitabilitas perusahaan, arus kas, pajak, pertumbuhan 

penjualan, dan rasio hutang. Data dalam penelitian ini diambil dari laporan 

keuangan 26 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE) Pakistan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio, 

corporate profitability, cash flow, tax, sales growth, dan debt to equity ratio. 

Gambar 2.2 
Pengaruh Corporate Profitability, Cash Flow, Tax, Sales Growth, dan Debt to 

Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Khan dan Ashraf (2014) 

Obembe et al. (2014) melakukan penelitian yang berjudul Product Market 

Competition and Dividend Payouts of Listed Non-Financial Firms in Nigeria. 

Penelitian ini berusaha untuk menguji dampak persaingan produk pasar terhadap 

pembayaran dividen pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Nigeria. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari 76 perusahaan non-keuangan 

di Bursa Efek Nigeria selama 11 tahun dari tahun 1997 sampai dengan 2007. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio, 
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competition, profitability, leverage, growth opportunities, firm size, life cycle 

effect, dan cash flow. 

Gambar 2.3 
Pengaruh Competition, Profitability, Leverage, Growth Opportunities, Firm Size, 

Life Cycle Effect, dan Cash Flow terhadap Dividend Payout Ratio 
 

 

 

 

 

 
Sumber : Obembe et al. (2014) 

Ahmad dan Wardani (2014) melakukan penelitian yang berjudul The 

Effect of Fundamental Factor to Dividend Policy: Evidence in Indonesia Stock 

Exchange. Penelitian ini berfokus pada pengaruh fundamental terhadap kebijakan 

dividen dari 98 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2006-2009. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend 

payout ratio, profitability, liquidity, leverage, firm size, dan growth opportuinities. 
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Gambar 2.4 
Pengaruh Profitability, Liquidity, Leverage, Firm Size, dan Growth Opportuinities 

terhadap Dividend Payout Ratio 
 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Ahmad dan Wardani (2014) 

Akhtar et al. (2014) melakukan penelitian yang berjudul Determinant of 

Dividend Payout in Emerging Economies: Evidence from Pakistan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor penentu pembayaran dividen 

di Pakistan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang 

konsisten membayar dividen sejak tahun 1999 sampai tahun 2009 yang tercatat di 

Bursa Efek Karachi (KSE) sehingga terpilih 35 perusahaan yang sesuai dengan 

kriteria. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout 

ratio, net earnings, corporate tax, sales growth, firm size, financial leverage, 

profitability, dan current or anticipated earning.  
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Gambar 2.5 
Pengaruh Net Earnings, Corporate Tax, Sales Growth, Firm Size, Financial 

Leverage, Profitability, dan Current or Anticipated Earning terhadap Dividend 
Payout Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Akhtar et al. (2014) 

Musiega et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Determinant of 

Dividend Payout Policy Among Non-Financial Firm of Nairobi Securities 

Exchange, Kenya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor utama yang mempengaruhi keputusan kebijakan pembayaran dividen. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan 30 

perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Nairobi  yang dijadikan sebagai 

sampel untuk jangka waktu 5 tahun dari tahun 2007 sampai 2011. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio, liquidity, 

profitability, firm size, current earnings, growth opportunities, dan institutional 

ownership. 
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Gambar 2.6 
Pengaruh Liquidity, Profitability, Firm Size, Current Earnings, Growth 

Opportunities, dan Institutional Ownership terhadap Dividend Payout Ratio 
 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Musiega et al. (2013) 

Zameer et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Determinant of 

Dividend Policy: A Case of Banking Sector in Pakistan. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu kebijakan dividen pada sektor 

perbankan yang  ada di Pakistan. Penelitian ini menggunakan data dari 27 bank 

asing dan domestik yang merupakan bank  islami dan konvensional yang tercatat 

di Bursa Efek Pakistan. Variabel yag digunakan dalam peneltian ini adalah 

dividend payout ratio, profitability, size, leverage, agency cost, growth, dan risk. 
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Gambar 2.7 
Pengaruh Leverage, Size, Liquidity, Growth, Profitability, Agency Cost, Last Year 

Dividend, Risk dan Ownership Structure terhadap Dividend Payout Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Zameer et al. (2013) 

Thu et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Determinants of 

Dividend Payments of Non-financial Listed Companies in Ho Chi Minh Stock 

Exchange. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu 

pembayaran dividen pada perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Ho Chi Minh pada periode 2007 hingga 2012. Variabel yang 

digunakan adalah dividend payout ratio, ownership dispersion, insider ownership, 

free cash flow, collateralisable asset, cash flow volatility, size, risk, growth, 

profitability, dan leverage. 
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Gambar 2.8 
Pengaruh Ownership Dispersion, Insider Ownership, Free Cash Flow, 

Collateralisable Asset, Cash Flow Volatility, Size, Risk, Growth, Profitability, dan 
Leverage terhadap Dividend Payout Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Thu et al. (2013) 

Penelitian Ehsan et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul  Role of 

Insider and Individual Ownership Structure in Dividend Payout Policy: Evidence 

from Pakistan. Penelitian ini menjelaskan hubungan insiders ownership  dengan 

kebijakan pembayaran dividen. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 

perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi (KSE) pada 

periode 2007-2011. Variabel yang digunakan adalah dividend payout ratio, 

insider ownership, individual ownership, profitability, leverage dan  size. 
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Gambar 2.9 
Pengaruh Insider Ownership, Individual Ownership, Profitability, Leverage dan 

Size terhadap Dividend Payout Ratio 
  

 

 

 

 
Sumber: Ehsan et al. (2013) 

Boanyah et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Determinants of 

Dividend Payout Policy of Some Selected Manufacturing Firms Listed on The 

Ghana Stock Exchange. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen. Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Ghana 

periode 1997-2006. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel linear 

untuk mengevaluasi variabelnya. Varibel yang digunakan adalah dividend payout 

ratio, profitability, cash flow, sales growth, dividend per share, firm size, dan 

earning per share. 
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Gambar 2.10 
Pengaruh Profitability, Cash Flow, Sales Growth, Dividend Per Share, Firm Size, 

dan Earning Per Share terhadap Dividend Payout Ratio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sumber: Boanyah et al. (2013) 

Ayuni (2013) melakukan penelitian yang berjudul The Influence of 

Liquidity, Profitability, and Leverage Ratio on Dividend Payout Ratio. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan 

leverage ratio terhadap rasio pembayaran dividen pada perusahaan Industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011. Variabel yang 

digunakan adalah dividend payout ratio, liquidity, profitability, dan leverage. 

Gambar 2.11 
Pengaruh Liquidity, Profitability, dan  Leverage  terhadap Dividend Payout Ratio 

 

 

 

 
Sumber: Ayuni (2013) 
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Komrattanapanya dan Suntraruk (2013) melakukan penelitian yang 

berjudul Factors Influencing Dividend Payout in Thailand: A Tobit Regression 

Analysis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi rasio pembayaran dividen dari semua perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Thailand (TSE) selama tahun 2006 hingga tahun 2010. Variabel yang 

digunakan adalah dividend payout ratio, profitability, liquidity, financial leverage, 

sales growth, business risk, firm size, industry dummies, dan interaction dummies. 

Gambar 2.12 
Pengaruh Profitability, Liquidity, Financial Leverage, Sales Growth, Business 

Risk, Firm Size, Industry Dummies, dan Interaction Dummies terhadap Dividend 
Payout Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Komrattanapanya  dan Suntraruk (2013) 

Malik et al. (2013) melakukan penelitian yang berjudul Factors 

Influencing Corporate Dividend Payout Decisions of Financial and Non-

Financial Firms. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor 

penentu kebijakan dividen pada perusahaan di Bursa Efek Karachi, dengan 

menggunakan data panel 100 perusahaan keuangan dan non-keuangan selama 

periode 2007-2009. Variabel yang digunakan adalah dividend payout ratio, 
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profitability, liquidity, leverage, growth, company size, dan earnings per share 

(EPS). 

Gambar 2.13 
Pengaruh Profitability, Liquidity, Leverage, Growth, Company Size, dan Earnings 

Per Share (EPS) terhadap Dividend Payout Ratio 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Malik et al. (2013) 

Fumey dan Doku (2013) melakukan penelitian yang berjudul Dividend 

Payout Ratio in Ghana: Does The Pecking Order Theory Hold Good?. Penelitian 

ini menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan 33 dari 34 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Ghana untuk periode 2004 sampai 2009.Variabel 

yang digunakan adalah dividend payout ratio, financial leverage, profitability 

(PR), risk (RISK), corporate tax (CT), cash flow (CF), dan size (SZ). 
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Gambar 2.14 
Pengaruh Financial Leverage, Profitability (PR), Risk (RISK), Corporate Tax 

(CT), Cash Flow (CF), dan Size (SZ) terhadap Dividend Payout Ratio 
 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Fumey dan Doku (2013) 

Hossain et al. (2013) membahas tentang Impact of Firm Specific Factors 

on Cash Dividend Payment Decisions: Evidence from Bangladesh. Penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki dampak dari faktor-faktor tertentu mengenai 

keputusan pembayaran dividen tunai. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 

perusahaan yang diambil dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Burrsa 

Efek Dhaka (DSE) Bangladesh periode 2007-2011. Variabel yang digunakan 

adalah dividend payout ratio, profitability, firm size, liquidity, growth, earnings 

volatility, dan managerial ownership. 
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Gambar 2.15 
Pengaruh Profitability, Firm Size, Liquidity, Growth, Earnings Volatility, dan 

Managerial Ownership terhadap Dividend Payout Ratio 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Hossain et al. (2013)  

Rafique (2012) melakukan penelitian yang berjudul Factor Affecting 

Dividend Payout: Evidence From Listed Non-Financial Firms of Karachi Stock 

Exchange. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika wawasan bagi 

penentuan pembayaran dividen yang mengacu pada perusahaan non-keuangan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Karachi. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 50 perusahaanVariabel yang digunakan adalah dividend payout ratio, 

current or anticipated earnings, corporate tax, growth opportunities, firm Size,  

financial leverage, dan profitability. 
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Gambar 2.16 
Pengaruh Current or Anticipated Earnings, Corporate Tax, Growth 

Opportunities, Firm Size, Financial Leverage, dan Profitability terhadap Dividend 
Payout Ratio 

 

 

 

 

 

Sumber: Rafique (2012) 

Moradzadehfard et al. (2012) melakukan penelitian dengan judul 

Comparing Neural Network and Multiple Regression Models to Estimate 

Dividend Payout Ratio. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan 

kekuatan prediksi dari  jaringan saraf dan regresi model untuk  memperkirakan 

rasio pembayaran dividen, dengan kata lain penelitian ini ingin menemukan model 

yang memprediksi rasio pembayaran dividen yang akurat. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 133 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran pada 

periode 2004-2010. Variabel yang digunakan adalah dividend payout ratio, firm 

size, financial leverage, dan revenue growth. 
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Gambar 2.17 
Pengaruh Firm Size, Financial Leverage, dan Revenue Growth terhadap Dividend 

Payout Ratio 
 

 

 

Sumber: Moradzadehfard et al. (2012) 

Mirza dan Afza (2010)  melakukan penelitian yang berjudul Ownership 

Structure and Cash Flows As Determinants of Corporate Dividend Policy in 

Pakistan. Penelitian ini menyelidiki dampak dari karakteristik khusus yang 

dimiliki perusahaan terhadap perilaku pembayaran dividen  di negara Pakistan. 

Sampel penelitian diiambil dari 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Karachi (KSE) periode 2005-2007. Variabel yang digunakan adalah dividend 

payout ratio, ownership structure, operating cash flow, size, leverage, dan 

profitability. 

Gambar 2.18 
Pengaruh Ownership Structure, Operating Cash Flow, Size, Leverage, dan 

Profitability terhadap Dividend Payout Ratio 
 

 

  

 

  
 
Sumber: Mirza dan Afza (2010) 
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John dan Muthusamy (2010) melakukan penelitian yang berjudul 

Leverage, Growth and Profitability as Determinants of Dividend Payout Ratio: 

Evidence from Indian Paper Industry. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji pembayaran dividen pada industri kertas yang ada di Negara India. 

Variabel yang digunakan adalah dividend payout ratio, growth in sales (GS), 

earning per share (EPS), price earning ratio (PE), market to book value ratio 

(MB), cash flow (CF), leverage (LEV), liquidity (LIQ), dan return on assets 

(ROA.) 

Gambar 2.19 
Pengaruh Growth in Sales (GS), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PE), Market to Book Value Ratio (MB), Cash Flow (CF), Leverage (LEV), 
Liquidity (LIQ), dan Return On Assets (ROA) terhadap Dividend Payout Ratio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: John dan Muthusamy (2010) 

Parveen (2014) melakukan penelitian yang berjudul Determinant of 

Dividend Payout Ratio: A Study of Textile Sector of Pakistan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji kinerja penentu pembayaran dividen pada 20 perusahaan 

tekstil yang ada di negara Pakistan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data 
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yang diambil dari laporan keuangan perusahaan periode 1999-2006. Variabel 

dependen yang digunakan adalah dividend payout ratio, sedangkan variabel 

independen adalah net income dan previous dividend. 

Rafiei dan Far (2014) melakukan penelitian yang berjudul Effect of State 

Ownership on Firm Performance and Dividend Payout Policy. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dampak kepemilikan negara terhadap kinerja dan 

kebijakan dividen perusahaan yang ada di negara Iran. Sampel dalam penelitian 

ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran (TSE) 

pada periode 2009 hingga 2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dividend payout ratio, state ownership, earning per share, dan leverage. 

Lee (2014) melakukan penelitian yang berjudul Bank Characteristics and 

Payout Policy. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi secara empiris yang 

menjadi faktor penentu kebijakan dividen pada seluruh industri perbankan yang 

ada  di Korea Selatan. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dividend payout ratio, sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah debt ratio, loan ratio, dan return on asset.  

Sarmento et al. (2014) melakukan penelitian yang berjudul The Effects of 

Investment Opportunities Set (IOS) Corporate-Finance on Dividend Payout 

Policy (A Study on Automotive and Components Companies Listed in Indonesia 

Stock Exchange Period 2009-2011). Penelitian  ini dilakukan untuk menganalisa 

pengaruh secara keseluruhan maupun sebagian dari investment opportunity set 

(IOS) dan pengukuran dari pendanaan perusahaan yaitu debt to equity ratio (DER) 

dan maturity ratio (MAT) terhadap dividend payout ratio. 
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Alphonse dan Tran (2014) melakukan penelitian yang berjudul A Two-Step 

Approach to Investigate Dividend Policy: Evidence from Vietnamese Stock 

Market. Penelitian ini mengakaji kebijakan dividen pada pasar saham yang ada di 

Vietnam. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout 

ratio, return on assets, firm size, asset growth (AGR), market to book ratio (MTB), 

leverage (LEV), earned/contributed capital mix (ECC), annual share turnover 

(AST), free cash  flow (FCF), state control (STA), dan insiders ownership.  

Warrad et al. (2012) melakukan penelitian yang berjudul The Effect of 

Ownership Structure on Dividend  Payout Policy: Evidence from Jordanian 

Context. Penelitian ini menguji kemungkinan hubungan antara struktur 

kepemilikan dengan kebijakan pembayaran dividen kepada pemegang saham di 

Jordania. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend 

payout ratio, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah private 

ownership structure, government ownership structure, foreign ownership 

structure, dan family ownership structure. 

Rehman dan Takumi (2012) melakukan penelitian yang berjudul 

Determinants of Dividend Payout Ratio: Evidence From Karachi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu rasio pembayaran dividen pada 

bursa  saham terbesar di Pakistan yaitu Bursa Efek Karachi (KSE). Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio, 

sedangkan untuk variabel independen adalah profitability, operating cash flow per 

share (CFPS), corporate tax (TAX), current ratio (CR), market to book value 

(MTBV), dan  debt to equity ratio (D/E). 
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Shubiri (2011) melakukan penelitian yang berjudul Determinants of 

Changes Dividend Behavior Policy Evidence from the Amman Stock Exchange. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dividen dari 60 perusahaan 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE) pada periode 2005-2009. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout 

ratio dan variabel independen leverage, institutional ownership, profitability, 

business risk, asset structure, liquidity, growth opportunities, firm size, dan free 

cash flow.  

Thanatawee (2011) melakukan penelitian yang berjudul Life-Cycle Theory 

and Free Cash Flow Hypothesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand. 

Penelitian ini membahas tentang kebijakan dividen pada perusahaan yang ada di 

Thailand pada periode 2002 sampai dengan 2008. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio sedangkan variabel 

independen adalah retained earnings to book value of equity (RE/TE), free cash 

flow (FCF), return on assets (ROA), firm size (SIZE), asset growth rate (AGR), 

dan leverage (LEV). 

Shah et al. (2010) melakukan penelitian yang berjudul Earnings 

Management and Dividend Policy An Empirical comparison between Pakistani 

Listed Companies and Chinese listed Companies. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dampak manajemen laba terhadap kebijakan perusahaan dalam 

membayar dividen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang ada di Pakistan 

dan China pada periode 2001-2007. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah earnings management, return on equity, size of the firm, dan self finance 

ratio. 

Abor dan Bokpin (2010)  melakukan penelitian yang berjudul investment 

opportunities, corporate finance, and dividend payout policy: evidence from 

emerging markets. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek dari 

peluang investasi dan keuangan terhadap pembayaran dividen. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio, investment 

opportunity, profitability, risk, market capitalization, inflation rate, dan gross 

domestic product (GDP) per capita. 

Najjar dan Hussainey (2009) melakukan penelitian yang berjudul The 

Association Between Dividend Payout and Outside Directorships. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji apakah jumlah dewan direksi berpengaruh 

terhadap pembayaran dividen. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dividend payout ratio sedangkan variabel independen adalah 

profitability, liquidity, assets structure, business risk, firm size, growth 

opportunities,  debt level, dan insiders ownership. 

Ahmed dan Javid (2008)  melakukan penelitian yang berjudul Dynamic 

and Determinants of Devidend Policy in Pakistan (Edivendence from Karachi 

Stock Exchange non-financial Listed Firms). Studi ini meneliti dinamika dan 

penentu kebijakan dividen dari 320 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Karachi pada periode 2001 sampai dengan 2006. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dividend  payout ratio, earnings, net 
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earnings, ownership structure, liquidity, investment opportunities, leverage, dan 

size of the firms. 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Dividend payout ratio (rasio pembayaran dividen) adalah perbandingan 

antara dividen persaham dan  produktif persaham. Jika rasio pembayaran dividen 

lebih tinggi maka laba ditahan lebih rendah. Pertimbangan mengenai rasio 

pembayaran dividen diduga terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Jika 

perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik maka akan mampu membangun 

jumlah rasio pembayaran dividen sesuai dengan harapan pemegang saham dan 

tentu saja tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan untuk tetap stabil dan 

tumbuh (Ayuni, 2013).   

Dividend payout ratio juga dikenal sebagai pembayaran dividen yang 

relatif terhadap pendapatan. Perusahaan-perusahaan kecil dapat membayar dividen 

lebih relatif terhadap pendapatan mereka. Dividend payout ratio juga dikenal 

sebagai dividend payout yang relatif terhadap pendapatan (Gill et al. 2010). 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Firm Size dengan Dividend Payout Ratio 

Menurut penelitian Saeed et al. (2014) firm size  memiliki pengaruh 

negatif terhadap dividend payout ratio dengan penjelasan bahwa perusahaan yang 

berukuran besar lebih memilih untuk membayar dividen yang lebih sedikit karena 

mereka memerlukan dana yang besar untuk operasional perusahaan sedangkan 
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perusahaan yang berukuran kecil tidak memerlukan itu sehingga mereka memiliki 

banyak kesediaan untuk membayarkan dividen lebih kepada para pemegang 

saham.  

Menurut penelitian Boanyah et al. (2013) ukuran perusahaan secara 

signifikan memiliki korelasi positif dengan rasio pembayaran dividen.  Akibatnya, 

perusahaan besar memiliki kecenderungan lebih besar untuk membayar dividen 

kepada pemegang saham mereka dan sebaliknya. Besarnya koefisien size 

(logaritmik dari total aset) menunjukkan bahwa, peningkatan persentase jumlah 

aktiva meningkatkan dividen perlembar saham. 

Penelitian Thanatawee (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan signifikan positif terhadap rasio pemayaran dividen. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar rata-rata memiliki peluang pertumbuhan 

yang lebih sedikit, mereka tidak perlu laba ditahan untuk memperluas operasi 

mereka. 

Komrattanapanya dan Suntraruk (2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan secara statistik memiliki hubungan dengan pembayaran 

dividen pada tingkat 5%. Perusahaan dengan ukuran yang besar kemungkinan 

besar membayarkan dividen yang tinggi, sedangkan perusahaan kecil cenderung 

mencari keuangan eksternal, sehingga mereka membayarkan dividen yang kecil. 

Hasil dari penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa firm size  

berpengaruh positif dividend payout ratio adalah penelitian Ahmad dan Wardani 

(2014), Sanjari dan Zarei (2014), Alphonse dan Trans (2014), Hossain et al. 

(2013), Boanyah et al. (2013), Thu et al. (2013), Shubiri (2011), Najjar dan 
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Hussayney (2009). Sedangkan yang menemukan bahwa firm size memiliki 

hubungan yang negatif terhadap dividend payout ratio adalah Saeed et al. (2014), 

Musiega et al. (2013), Ehsan et al. (2013), Mirza dan Afza (2010). Terdapat 

beberapa penelitian yang menemukan bahwa firm size tidak memiliki pengaruh 

terhadap dividend payout ratio penelitian itu antara lain adalah penelitian Haye 

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

2.3.2 Hubungan Antara Corporat Tax dengan Dividend Payout Ratio 

Dari hasil penelitian Rehman dan Takumi (2012) terdapat korelasi positif 

antara corporat tax dengan dividend payout ratio. Menurut mereka perusahaan-

perusahaan yang memiliki kecenderungan meningkat kewajiban pajak, preferensi 

mereka untuk pembayaran dividen juga akan meningkat. Penelitian mereka di 

dukung dengan penelitian sebelumnya yang menemukan hubungan positif antara 

pajak perusahaan dan rasio pembayaran dividen di sektor manufaktur dari pasar 

modal AS tetapi hubungan pajak perusahaan dengan rasio pembayaran dividen 

adalah negatif dalam sektor jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa di sektor 

manufaktur pajak perusahaan adalah penentu signifikan dari rasio pembayaran 

dividen tetapi dalam sektor jasa tidak. 

Menurut Fumey dan Doku (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

peningkatan pada pajak perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dengan 

peningkatan rasio pembayaran dividen. Ini terjadi ketika corporate income tax 

lebih tinggi dari pada capital gains tax, dan ketika itu terjadi perusahaan akan 

membagikan sebagian besar dari keuntungan mereka untuk pemegang saham 

sebagai dividen.  
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Gill et al. (2010) dalam penelitiannya menyatakan terdapat hubungan yang 

signifikan antara pajak perusahaan dan rasio pembayaran dividen. Hasil penelitian 

ini di dukung dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Masulis 

dan Trueman (1988) yang menyimpulkan bahwa ketika kewajiban pajak 

meningkat atau menurun, preferensi untuk pembayaran dividen juga akan 

mengalami peningkatan atau penurunan. 

Hasil dari penelitian sebelumnya yang menemukan pajak perusahaan 

berhubungan positif terhadap rasio pembayaran dividen adalah Rehman dan 

Takumi (2012), dan Gill et al. (2011) sedangkan yang menemukan bahwa pajak 

perusahaan memiliki hubungan negatif dengan rasio pembayaran dividen adalah 

penelitian Khan dan Ashraf (2014). 

2.3.3 Hubungan Antara Growth in Sales  dengan Dividend Payout Ratio 

 Komrattanapanya dan Suntraruk (2013) dalam penelitiannya mengatakan 

growth in sales berhubungan negatif dengan dividend payout ratio. Sebuah 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi memerlukan sejumlah besar 

pembiayaan untuk berinvestasi dalam proyek-proyeknya. Hasil studi yang 

mendukung pernyataan tersebut adalah Rozeff (1982) menemukan bahwa 

perusahaan mencoba untuk mempertahankan pertumbuhan keuangan internal dan 

membatasi pembayaran dividen karena biaya penggunaan pinjaman eksternal 

yang umumnya lebih tinggi dari pada biaya yang menggunakan dana internal. 

Boanyah et al. (2013) dalam penelitiannya menyatakan pertumbuhan 

penjualan lebih menunjukkan hubungan negatif dengan dividen per saham. Ini 

menunjukan bahwa penjualan yang tinggi dari perusahaan cenderung memberikan 
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efek merusak terhadap pembayaran dividen. Menurut Thu et al. (2013) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki signifikan 

negatif dengan rasio pembayaran dividen. Jika pertumbuhan di masa lalu atau di 

masa depan diantisipasi dengan cepat, maka perusahaan cenderung menghemat 

dana untuk reinvestasi dengan membentuk rasio pembayaran dividen yang lebih 

rendah. 

Hossain et al. (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara pembayaran dividen dengan pertumbuhan perusahaan. 

Hasil ini didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti seperti Rozeff 

(1982), Jensen (1986), Jensen et al. (1992), Ho (2003), dan Malkawi (2007) yang 

mengatakan bahwa bahwa perusahaan yang berkembang membutuhkan investasi 

lebih lanjut dan memutuskan untuk mempertahankan pendapatannya untuk 

mendanai program ekspansi, sehingga membayar dividen rendah. 

Menurut penelitian Najjar dan Hussainey (2009)  terdapat korelasi negatif 

antara pertumbuhan penjualan dengan rasio pembayaran dividen. Menurut mereka 

konsep peluang pertumbuhan mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan 

menopang tingkat pertumbuhan pada tingkat yang dianggap tinggi dibandingkan 

dengan mayoritas perusahaan. Semakin tinggi peluang pertumbuhan perusahaan, 

semakin banyak kebutuhan dana untuk membiayai ekspansi, dan lebih mungkin 

perusahaan adalah untuk mempertahankan pendapatan dengan membayar mereka 

sebagai dividen. Perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi memiliki 

peluang investasi yang berbeda.  
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Hasil dari penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa growth in sales  

memiliki hubungan positif dengan dividend payout ratio adalah Obembe et al. 

(2014) sedangkan yang mengatakan bahwa growth in sales memiliki hubungan 

negatif dengan dividend payout ratio adalah Sanjari dan Zarei (2014), Khan dan 

Ashraf (2014), Boanyah et al. (2013), Hossain et al. (2013), Thu et al. (2013), Gill 

et al. (2011), John dan Muthusamy (2010), dan Najjar dan Hussainey (2009). 

2.3.4 Hubungan Antara Cash Flow  dengan Dividend Payout Ratio 

Hasil dari penelitian Obembe et al. (2014) menyatakan bahwa cash flow 

berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian ini  

menunjukkan bahwa kendala keuangan membatasi kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. Hal ini sejalan dengan teori harapan yang menyatakan bahwa 

sebagai perusahaan yang memiliki kendala keuangan, mereka cenderung untuk 

menghemat uang sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan investasi mereka 

oleh karenanya mereka mengurangi jumlah uang yang dibayarkan sebagai 

dividen. 

Menurut Alphonse dan Tran (2014) dalam penelitiannya mengatakan 

terdapat hubungan signifikansi sebesar 1% antara arus kas dengan rasio 

pembayaran dividen. Ini dapat menjelaskan bahwa ketika perusahaan memiliki 

peluang bisnis lebih, perusahaan cenderung memegang arus kas yang lebih untuk 

keuangan dalam kegiatan bisnis mereka sehingga membayar dividen yang rendah.  

Penelitian Rehman dan Takumi (2012) menyatakan bahwa terdapat 

korelasi positif antara arus kas dengan rasio pembayaran dividen. Mereka  

menjelaskan bahwa peningkatan arus kas merupakan penentu signifikan dividen. 
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Perusahaan-perusahaan dengan arus kas yang besar memiliki kecenderungan yang 

lebih tinggi untuk mengumumkan dividen. 

Hasil penelitian Fumey dan Doku (2012) menemukan bahwa arus kas 

menunjukan pengaruh signifikan negatif terhadap rasio pembayaran dividen. Ini 

berarti bahwa perusahaan dengan kuantitas kas yang tinggi  akan membayarkan 

dividen yang kecil kepada pemegang saham. Manajer melakukan itu untuk 

memaksimalkan penghasilan tambahan terhadap profitabilitas perusahaan mereka. 

John dan Muthusamy (2010) dalam penelitiannya mengatakan terdapat 

pengaruh signifikan antara arus kas dan rasio pembayaran dividen. Mereka 

menunjukkan bahwa dengan meningkatnya arus kas, menimbulkan konflik 

keagenan antara kepentingan pemegang saham manajerial dan luar, yang 

mengarah ke penurunan kinerja perusahaan. Sementara pemegang saham 

menginginkan untuk manajer mereka untuk memaksimalkan nilai saham mereka, 

para manajer mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dan lebih memilih 

untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. 

Hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa cash flow 

memiliki hubungan positif terhadap dividend payout ratio adalah Alphonse dan 

Tran (2014), Thu et al. (2013), John dan Muthusamy (2010), sedangkan penelitian 

yang mengatakan cash flow memiliki hubungan negatif terhadap dividend payout 

ratio adalah Obembe et al.(2014), Saeed et al. (2014), Khan dan Ashraf (2014). 

2.3.5 Hubungan Antara  Financial Leverage dengan Dividend Payout Ratio 

Hasil penelitian Ehsan (2013) menyatakan bahwa financial leverage 

memiliki signifikan yang negatif terhadap dividend payout ratio. Ketika 
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perusahaan diwajibkan untuk membayar jumlah bunga tetap atas pinjaman mereka 

maka mereka mempertahankan lebih banyak uang untuk tujuan ini dan tidak 

signifikan dengan memutuskan untuk membayar dividen lebih sedikit. 

Thu et al. (2013) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara financial 

leverage dan dividend payout ratio. Financial leverage dihitung dengan 

mengambil utang jangka pendek (tidak termasuk hutang usaha dan hutang lain-

lain) ditambah hutang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Menurut data file 

yang didapat dalam penelitian ini, utang jangka pendek rata-rata akun sebesar 

78,6% dari total utang perusahaan yang terdaftar di HOSE. Telah dilakukan 

wawancara dengan para ahli keuangan dan meminta penjelasan mereka untuk 

hubungan positif antara leverage keuangan dan DPR perusahaan yang terdaftar 

non-keuangan dalam HOSE. Mereka mengemukakan fakta bahwa perusahaan 

mungkin melakukan pinjaman untuk membayar dividen. Dalam hal ini, terdapat 

beberapa manajer yang juga merupakan investor dari pasar saham, dan ketika 

harga saham jatuh mereka melakukan pinjaman untuk membayar dividen kepada 

shareholders. 

John dan Muthusamy (2010) menyatakan bahwa financial leverage 

memiliki signifikan negatif terhadap pembayaran dividen. Sementara tingkat 

leverage yang tinggi meningkatkan kemungkinan dividen dipotong dari pada 

menyesuaikan pembayaran untuk rencana investasi perusahaan utama perusahaan-

perusahaan tersebut justru harus meminjam lebih banyak atau meningkatkan 

pembiayaan ekuitas yang lebih.  
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Menurut Shubiri (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 

hubungan signifikan negatif antara leverage ratio dan keputusan pembayaran 

dividen. Hubungan negatif ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan rasio 

hutang yang rendah cenderung membayarkan dividen yang lebih besar. Dengan 

demikian, perusahaan dengan rasio hutang tinggi kesulitan untuk membayarkan 

dividen yang tinggi kepada pemegang saham.  

Alphonse and Tran (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa  

leverage berhubungan negatif dengan rasio pembayaran dividen pada signifikan 

level 1% dimana perusahaan dengan leverage yang tinggi membutuhkan laba 

ditahan yang besar untuk keuangan internal. Oleh karena itu, mereka membagikan 

sebahagian kecil pendapatan untuk membayarkan dividen. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa 

financial leverage berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio adalah 

Sanjari dan Zarei (2014), Parsian dan Koloukhi (2014), Thu et al (2013), 

Thanatawee (2010), sedangkan yang menyatakan  financial leverage berpengaruh 

negatif dengan dividend payout ratio adalah Ahmad dan Wardani (2014), Obembe 

et al. (2014), Alphonse dan Tran (2014), Rafiei dan Far (2014), Lau (2013), Ehsan 

et al. (2013), Shubiri (2011), John dan Muthusamy (2010), dan terdapat beberapa 

penelitian yang menyatakan financial leverage tidak memiliki pengaruh terhadap 

dividend payout ratio yaitu Zameer et al. (2013), Ayuni (2013), dan Mirza dan 

Afza (2010). 
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2.3.6 Hubungan Antara Market to Book Value  dengan Dividend Payout  

Ratio 

Penelitian Alphonse dan Tran (2014) menemukan hasil bahwa market to 

book value berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio, hasil ini sesuai 

dengan teori residu yang mengatakan bahwa perusahaan akan membayar dividen 

hanya jika mereka tidak memiliki peluang investasi yang menguntungkan.  

Rehman dan Takumi (2012) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa 

market to book value memiliki pengaruh positif terhadap dividend payout ratio. 

hasil penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh 

Omran dan Poiton (2004) yang mengatakan rasio nilai buku adalah penentu yang 

signifikan untuk kebijakan pembayaran dividen. 

Menurut Gill et al. (2010) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa 

market to book value memiliki hubungan positif dengan dividend payout ratio 

hanya pada perusahaan dalam sektor manufaktur sedangkan dalam sektor jasa 

ditemukan korelasi negatif. John dan Muthusamy (2010) dalam penelitiannya 

menemukan hubungan negatif antara market to book value dengan dividend 

payout ratio. hasil ini didukung dengan temuan penelitian D’Souza dan Amidu 

(1999) yang mengatakan bahwa market to book value mencerminkan pandangan 

pasar dari nilai ekuitas dibandingkan dengan apa yang para pemegang saham telah 

kontribusikan untuk perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang menyatakan bahwa market 

to book value berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio adalah Rehman 

dan Takumi (2012), dan Gill et al. (2010), sedangkan yang menyatakan market to 
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book value berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio adalah penelitian 

Alphonse dan Tran (2014), dan penelitian John dan Muthusamy (2010). 

2.3.7 Hubungan Antara Profitability dengan Dividend Payout Ratio 

Musiega et al. (2013) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara 

profitabilty dengan dividend payout ratio. Perusahaan akan lebih memilih 

mengandalkan dana internal atau laba ditahan sehingga perusahaan cenderung 

mengurangi pembayaran dividen dan memiliki laba ditahan yang lebih besar. 

Pernyataan ini didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Baker dan 

Powel (2007) yang telah menemukan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka 

semakin besar laba ditahan untuk reinvestasi atau lebih rendah pembayaran 

dividen. 

Ahmad dan Wardani (2014) menemukan hubungan signifikan yang positif 

antara profitabilitas dengan kebijakan pembayaran dividen, sesuai dengan 

penelitian sebelumnya Dennis dan Osobov (2008) yang mengatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan pendapatan yang stabil 

cenderung membayarkan dividen yang besar. 

Boanyah et al. (2013) mengatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif  

terhadap dividen per lembar saham. Ini berati bahwa profitabilitas yang lebih 

besar memungkinkan perusahaan dengan mudah memberikan jumlah yang lebih 

tinggi untuk pembayaran dividen. Dengan demikian perusahaan yang 

menguntungkan lebih mungkin untuk membayar dividen dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak menguntungkan. 
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Komrattanapanya dan Suntraruk (2013) berpendapat bahwa keuntungan 

yang diperoleh perusahaan besar memiliki hubungan positif dengan rasio 

pembayaran dividen. Sedangkan untuk perusahaan menengah, profitabilitas 

memiliki hubungan negatif dengan rasio pembayaran dividen. Hal ini berarti 

bahwa  ketika perusahaan kecil dan besar mendapatkan keuntungan, rasio 

pembayaran dividen cenderung meningkat sementara ketika perusahaan 

menengah membuat keuntungan rasio pembayaran dividen cenderung menurun. 

Manajer perusahaan kecil dan perusahaan besar ingin membuat persepsi positif ke 

pasar ketika memiliki keuntungan. Manajer ingin memberi sinyal bahwa 

perusahaan mereka melakukan hal yang luar biasa dan lebih baik dari rata-rata 

pasar, sehingga harga pasar saham akan meningkat dan mereka dapat 

membayarkan dividen lebih kepada pemegang saham. Sedangkan perusahaan 

menengah cenderung rendah dalam mebayar dividen karena perusahaan-

perusahaan menegah memerlukan investasi yang lebih baru untuk tumbuh. 

Mereka lebih cenderung menjaga laba ditahan untuk investasi proyek masa depan.  

Thu et al. (2013) mengatakan bahwa profitabilitas memiliki hubungan 

negatif dengan rasio pembayaran dividen, mereka mengatakan perusahaan-

perusahaan cenderung membajak kembali pendapatan yang lebih ketika 

keuntungan meningkat. Pendapat ini didukung dengan penelitian pada periode 

2007-2012 dimana pada masa itu perekonomian Vietnam dibawah fluktuasi besar, 

karena guncangan ekonomi eksternal dan ekonomi internal menjadi sulit bagi 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya perusahaan cenderung 
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mempertahankan pendapatan ketika profitabilitas mereka meningkat untuk 

menjadi cadangan di lain waktu ketika bisnis mengalami kesulitan. 

Kuwari (2010) dalam penelitiannya mengatakan keuntungan perusahaan  

menjadi penentu dalam kebijakan membayar dividen, direksi biasanya  

merekomendasikan pembayaran dividen ketika telah membuat keuntungan yang 

cukup untuk menjamin pembayaran dividen yang besar. Pendapat ini serupa 

dengan penelitian Ahmed dan Javid (2008) yang mengatakan bahwa perusahaan 

yang menguntungkan cenderung membayar dividen dibandingkan perusahaan 

yang tidak menguntungkan. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa 

profitability memiliki hubungan signifikan positif dengan dividend payout ratio 

adalah Ahmad dan Wardani (2014), Obembe et al.(2014), Alphonse dan Tran 

(2014), Ehsan et al. (2013), Boanyah et al. (2013), Hossain et al. (2013), 

Komrattanapanya dan Suntraruk (2013), Shubiri (2011), Gill et al. (2011), Kuwari 

(2010), Abor dan Bokpin (2010), dan Najjar dan Hussayney (2009). Sedangkan 

yang mengatakan bahwa profitability memiliki hubungan negatif dengan dividend 

payout ratio adalah Sanjari dan Zarei (2014), Parsian dan Koloukhi (2014), Saeed 

et al. (2014), Lau (2013), Thu et al. (2013), dan Musiega et al. (2013). 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian ini merupakan replikasi gabungan dari model penelitian 

terdahulu yaitu penelitian Khan dan Ashraf (2014), Rafiei dan Far (2014), John 

dan Muthusamy (2014). Tidak semua variabel independen dalam penelitian ini 
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dimiliki oleh masing-masing penelitian karena model penelitian ini merupakan 

gabungan dari tiga penelitian, sehingga jumlah variabel independen dalam 

penelitian ini lebih banyak, itulah yang membedakan model penelitian ini dengan 

model penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas maka 

model dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.20 
Pengaruh Firm Size, Corporat Tax, Growth in Sales,  Cash Flow, Financial 

Leverage, Market to Book Value, dan Profitability  terhadap Dividend Payout 
Ratio 

 

     H1  

 H2 

 H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

Sumber: Khan dan Ashraf (2014), Rafiei dan Far (2014), John dan  Muthusamy 

(2014). 

Berdasarkan kerangka hipotesis diatas maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1: Firm size memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 

H2: Corporat tax memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 
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H3: Growth in sales memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  

dividend payout ratio. 

H4: Cash flow memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 

H5: Financial leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

dividend payout ratio.  

H6: Market to book value  memiliki pengaruh positif terhadap dividend payout 

ratio. 

H7: Profitability memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 
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