BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Kebijakan Dividen
Badu (2013) menyatakan bahwa dividen kini menjadi sebuah keputusan

penting dalam keuangan perusahaan. Dividen adalah distribusi atau pemberian
keuntungan kepada pemegang saham. Nilainya ditentukan oleh dewan direksi dan
biasanya dibayarkan per kuarter atau per tahun tergantung kebijakan perusahaan.
Studi tentang dividen diprovokasi oleh Miller dan Modigliani (1961) yang
menyatakan bahwa dalam pasar modal sempurna, dimana tidak ada perbedaan
perpajakan antara dividen dengan capital gains, dividen tidak relevan terhadap
nilai perusahaan.
Secara umum, peneliti finansial dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan
pendapat mereka mengenai dampak dari kebijakan dividen terhadap nilai
perusahaan. Kelompok pertama menyatakan bahwa dividen memiliki informasi,
peningkatan pembayaran dividen meningkatkan nilai perusahaan. Kelompok
kedua menyatakan bahwa peningkatan pembayaran dividen menurunkan harga
saham

karena

bisa

dikarenakan

perusahaan

kekurangan

proyek

yang

menguntungkan serta alasan kedua yaitu dividen menyebabkan peningkatan pajak
yang harus dibayar ketika pajak atas penghasilan dividen lebih tinggi daripada
capital gains. Kelompok ketiga menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak
mempengaruhi nilai perusahaan (Badu, 2013).
Rozeff (1982) menyatakan bahwa pembayaran dividen adalah suatu
bagian dari pengawasan perusahaan. Dalam kondisi demikian, perusahaan
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cenderung untuk membayar dividen lebih besar jika pihak internal memiliki
proporsi saham yang lebih rendah. Easterbrook (1984) menyatakan bahwa
pembayaran dividen kepada pemegang saham akan mengurangi sumber-sumber
dana yang dikendalikan oleh manajer, sehingga mengurangi kekuasaan manajer
dan membuat pembayaran dividen sebagai alat pemantauan pasar modal yang
terjadi jika perusahaan memperoleh modal baru.

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Kebijakan

dividen

telah

diteliti

oleh

Darling

(1957)

dengan

menggunakan variabel pertumbuhan, tingkat likuiditas, tingkat penyebaran
kepemilikan saham, risiko perusahaan, arus masuk, dan arus keluar. Penelitian ini
kemudian dikembangkan oleh Al-Najjar dan Hussainey (2009), dan Afza dan
Mirza (2010) dengan menambahkan variabel independensi dewan, kepemilikan
internal, dan kepemilikan individu.
Rozeff (1982) melakukan penelitian mengenai hubungan dividen dengan
dua faktor ketidaksempurnaan pasar, biaya agensi dari pendanaan eksternal dan
biaya transaksi dari pendanaan eksternal tersebut. Variabel yang digunakan dalam
penelitian adalah kepemilikan internal, kepemilikan saham biasa, pertumbuhan
penjualan perusahaan, dan risiko perusahaan untuk mengukur pengaruh terhadap
rasio pembayaran dividen.
Berdasarkan teori arus kas bebas, Agrawal dan Jayaranam (1994)
meneliti tentang

faktor-faktor yang

mempengaruhi pembayaran dividen

perusahaan dengan menggunakan variabel kepemilikan manajerial, arus kas
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bebas, rasio hutang, dan pertumbuhan perusahaan. Al-Gharaibeh, Zurigat, dan AlHarahsheh (2013) mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel
kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan. Penelitian serupa juga
dilakukan oleh Thanatawee (2011) dengan mengambil sampel pada perusahaan di
Thailand dan menambahkan variabel life cycle profitabilitas serta ukuran
perusahaan.
Saxena (1999) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi rasio pembayaran dividen dengan menggunakan variabel biaya
agensi, risiko perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Arko, Abor, Adjasi, dan
Amidu (2014) mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel
pertumbuhan dividen, kas perusahaan, profitabilitas, arus kas bebas, perpajakan,
ukuran perusahaan, dan rasio hutang.
Penelitian mengenai kebijakan dividen juga dilakukan oleh Stouraitis dan
Wu (2001) dengan menggunakan sampel data dari perusahaan Jepang yang sudah
listing dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
arus kas bebas, rasio hutang, investasi perusahaan, profitabilitas, risiko, dan
ukuran perusahaan. Penelitian ini kemudian dikembangkan oleh Amidu dan Abor
(2006) dengan menambahkan variabel pajak perusahaan dan pertumbuhan
perusahaan.
Manos (2002) dan Ahmadpour, Yahyazadefar, dan Garmroudi (2006)
meneliti hubungan antara dividen dengan biaya agensi. Penelitian yang dilakukan
oleh Manos (2002) menggunakan sampel pada perusahaan yang terdaftar di
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Bombay Stock Exchange dengan variabel kepemilikan internal, kepemilikan
institusional, kepemilikan asing, kepemilikan publik, likuiditas, risiko, dan
pertumbuhan perusahaan, sedangkan Ahmadpour et al. (2006) melakukan
penelitian pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Tehran Stock Exchange
dengan variabel tingkat penyebaran kepemilikan saham, arus kas bebas, dan
collateralizable assets. Thanatawee (2014) mengembangkan penelitian dengan
menambahkan variabel konsentrasi kepemilikan, arus kas, profitabilitas, dan
ukuran perusahaan.
Struktur kepemilikan dan kebijakan dividen diteliti oleh Kumar (2003)
dengan menggunakan sampel data dari perusahaan di India pada periode 19942000. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan direksi, dan
kepemilikan asing. Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini adalah rasio
hutang dan laba tahun berjalan. Shah, Ullah, dan Hasnain (2011) kemudian
mengembangkan penelitian serupa dengan menambahkan variabel kepemilikan
internal sebagai variabel independen serta variabel kontrol berupa ukuran
perusahaan, profitabilitas, dan rasio hutang. Penelitian mengenai struktur
kepemilikan dengan dividen ini juga dilakukan oleh Ullah, Fida, dan Khan (2013)
dengan variabel serupa namun variabel kontrol yang digunakan adalah arus kas
bebas, rasi hutang, ukuran, volatilitas, dan nilai perusahaan.
Liu dan Hu (2005) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi rasio pembayaran dividen dengan menggunakan variabel arus kas
operasi, arus kas bebas, arus kas bersih, peluang investasi, profitabilitas, rasio
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hutang, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan. Penelitian kemudian
dikembangkan oleh Bhutto (2015) dengan menambahkan faktor struktur
kepemilikan. Kepemilikan manajerial, kepemilikan individual, dan sensitivitas
arus kas ditambahkan sebagai variabel independen.
Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Individual
Arus Kas Operasi
Sensitivitas Arus Kas

Rasio Pembayaran Dividen

Profitabilitas
Ukuran Perusahaan
Rasio Hutang
Gambar 1 Model pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan individual, arus
kas operasi, dan sensitivitas arus kas terhadap rasio pembayaran dividen dengan
profitabilitas, ukuran perusahaan, dan rasio hutang sebagai variabel kontrol,
sumber: Bhutto, 2015.
Harada dan Nguyen (2006) melakukan penelitian mengenai hubungan
antara konsentrasi kepemilikan, konflik agensi, dan dividen di Jepang dengan
menggunakan variabel independen konsentrasi kepemilikan dengan variabel
kontrol berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, rasio
hutang serta afiliasi grup bisnis. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Al-Shubiri,
Al-Taleb, dan Al-Zoued (2012) dengan menambahkan variabel kepemilikan
institusional.

Universitas Internasional Batam
Edi Santoso, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Rasio Pembayaran Dividen
pada Perusahaan yang Membayar Dividen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017

13

Penelitian mengenai hubungan susunan dewan, struktur kepemilikan, dan
kebijakan dividen dilakukan oleh Abdelsalam, El-Masry, dan Elsegini (2008)
dengan menggunakan variabel ukuran dewan, independensi dewan, dualitas CEO,
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan internal.
Penelitian kemudian dikembangkan oleh Bokpin (2011) dengan menambahkan
variabel intensitas dewan dan kepemilikan asing.
Soliman (2009) dan Afzal dan Sehrish (2010) melakukan penelitian
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Penelitian
yang dilakukan oleh Soliman (2009) menggunakan sampel data dari perusahaan
yang terdaftar di Saudi Stock Exchange untuk periode 2006 sampai dengan
periode 2008 dengan variabel independen berupa ukuran dewan, independensi
dewan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan terbesar
dan kepemilikan eksternal serta profitabilitas sebagai variabel kontrol. Namun
penelitian oleh Afzal dan Sehrish (2010) tidak menggunakan variabel kepemilikan
terbesar tetapi menambahkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, rasio
hutang, dan peluang investasi.
Penelitian dilakukan oleh Al-Kuwari (2009) mengenai determinan dari
kebijakan dividen dengan variabel kepemilikan pemerintah, arus kas bebas,
ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, rasio hutang, risiko bisnis, dan
profitabilitas. Dada, Malomo, dan Ojediran (2015) melakukan penelitian serupa
namun dengan menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan,
pembayaran dividen tahun sebelumnya, likuiditas, independensi dewan, dan rasio
hutang.
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Gill, Biger, dan Tibrewala (2010) dan Demirgunes (2015) meneliti
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan variabel
berupa profitabilitas, pajak perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. Gill et al.
(2010) memiliki tambahan variabel berupa arus kas, rasio hutang serta variabel
kontrol berupa jenis industri perusahaan, sedangkan Demirgunes (2015)
menggunakan variabel likuiditas dan risiko perusahaan.
Asamoah (2011) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap rasio
pembayaran dividen dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan,
independensi dewan, dan dualitas CEO sebagai variabel independen serta ukuran
perusahaan, profitabilitas, dan rasio hutang sebagai variabel kontrol. Arshad,
Akram, Amjad, dan Usman (2013) melakukan penelitian serupa dengan
mengangkat variabel kontrol menjadi variabel independen serta menambahkan
variabel pertumbuhan perusahaan.
Al-Ajmi dan Hussain (2011) mendeterminasi faktor-faktor yang
mempengaruhi rasio pembayaran dividen dengan menggunakan sampel data dari
perusahaan Arab Saudi yang sudah listing dari tahun 1990 sampai dengan tahun
2006. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividen tahun
sebelumnya, profitabilitas, arus kas, ukuran perusahaan, rasio hutang, kepemilikan
terbesar, kepemilikan pemerintah, life cycle, dan tangibility.
Hashemi dan Zadeh (2012) meneliti mengenai hubungan rasio hutang,
arus kas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Variabel yang
digunakan berupa arus kas operasi, rasio hutang, dan profitabilitas. Mirza dan
Afza (2014) meneliti hubungan arus kas terhadap dividen dengan menggunakan
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variabel independen arus kas operasi dengan ukuran perusahaan, rasio hutang, dan
profitabilitas sebagai variabel kontrol. Sedangkan Farahani dan Jhafari (2013)
melakukan penelitian antara rasio hutang dengan dividen dengan variabel
pembagian dividen per saham, rasio hutang, serta pertumbuhan pendapatan
perusahaan.
Rafique (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi rasio pembayaran dividen dengan menggunakan sampel data dari
perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange untuk periode 2005-2010.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba tahun
berjalan, pajak perusahaan, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, rasio
hutang, dan profitabilitas. Musiega, Alala, Douglas, Christopher, Robert (2013)
dan Nuhu, Musah, dan Senyo (2014) kemudian mengembangkan penelitian
tersebut. Penelitian Musiega et al. (2013) menggunakan sampel pada perusahaan
non finansial yang terdaftar di Nairobi Securities Exchange dengan menambahkan
variabel kepemilikan institusional sedangkan Nuhu et al. (2014) meneliti pada
perusahaan yang terdaftar di Ghana Stock Exchange dengan menambahkan
variabel ukuran dewan.
Penelitian mengenai hubungan antara karakteristik dewan terhadap
kebijakan dividen dilakukan oleh Mansourinia, Emamgholipour, Rekabdarkolaei,
dan Hozoori (2013) dengan menggunakan sampel data dari perusahaan yang
terdaftar di Tehran Stock Exchange. Variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah ukuran dewan, dewan independensi, dan dualitas CEO.
Adapun variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, rasio hutang,
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profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini kemudian dilanjutkan
oleh Shehu (2015) dengan menambahkan variabel kepemilikan keluarga dan
konsentrasi kepemilikan.
Ukuran Dewan
Independensi Dewan
Dualitas CEO
Profitabilitas

Rasio Pembayaran Dividen

Ukuran Perusahaan
Pertumbuhan Perusahaan
Rasio Hutang
Gambar 2 Model pengaruh ukuran dewan, independensi dewan, dan dualitas CEO
terhadap rasio pembayaran dividen dengan profitabilitas, ukuran perusahaan,
pertumbuhan perusahaan dan rasio hutang sebagai variabel kontrol, sumber:
Mansourinia et al., 2013.
Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kebijakan
dividen perusahaan dilakukan oleh Uwalomwa, Olamide, dan Francis (2015)
dengan menggunakan data dari perusahaan Nigeria dengan menggunakan variabel
ukuran dewan, independensi dewan, dualitas CEO, dan struktur kepemilikan
dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Yarram dan Dollery (2015)
juga melakukan penelitian serupa dengan menggunakan sampel data dari
perusahaan Australia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran
dewan, independensi dewan, dualitas CEO, ukuran perusahaan, profitabilitas,
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pertumbuhan perusahaan, risiko perusahaan, rasio hutang, kas perusahaan, dan
arus kas bebas.
Ukuran Dewan
Independensi Dewan
Dualitas CEO
Ukuran Perusahaan
Profitabilitas
Pertumbuhan Perusahaan 1

Rasio Pembayaran Dividen

Pertumbuhan Perusahaan 2
Risiko Perusahaan
Rasio Hutang
Kas
Arus Kas Bebas
Gambar 3 Model pengaruh ukuran dewan, independensi dewan, dualitas CEO,
ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, risiko perusahaan,
rasio hutang, kas perusahaan, dan arus kas bebas terhadap rasio pembayaran
dividen, sumber: Yarram dan Dollery, 2015.
Trang (2012), Badu (2013), dan Saeed, Riaz, Lodhi, Munir, dan Iqbal
(2014) mendeterminasi faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran
dividen

berupa

profitabilitas,

likuiditas,

dan

tangibility.

Badu

menambahkan variabel pertumbuhan perusahaan dan umur

(2013)

perusahaan,
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sedangkan Saeed et al. (2014) menambahkan ukuran perusahaan dan arus kas
operasi. Trang (2012) menambahkan variabel berupa jenis industri, risiko bisnis,
kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, dan
kualitas audit selain daripada yang di atas.
Ehsan, Tabassum, Akram, dan Nasir (2013) dan Huda dan Abdullah
(2013) melakukan penelitian mengenai hubungan struktur kepemilikan terhadap
kebijakan dividen dengan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, rasio
hutang, dan profitabilitas. Ehsan et al. (2013) menggunakan variabel kepemilikan
manajerial dan individual sedangkan Huda dan Abdullah (2013) menggunakan
kepemilikan manajerial dan institusional.

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen
Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak

internal perusahaan seperti direksi dan komisaris. Shah et al. (2011) menyatakan
bahwa jika kepemilikan mayoritas perusahaan dimiliki oleh pihak manajerial,
maka cenderung akan mendorong pembayaran dividen kepada para pemegang
saham, dimana dividen berperan sebagai alat dalam pengendalian manajemen
untuk menghindari pemakaian dana dalam proyek yang tidak menguntungkan.
Penelitian yang dilakukan oleh Shah et al. (2011) menemukan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran
dividen, ini menandakan bahwa dewan direksi yang memiliki saham berusaha
untuk menggunakan hak dan kekuasaannya dalam penentuan dividen yang
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dibayarkan. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi konflik agensi dan membangun
kepercayaan pemegang saham dengan pihak eksternal. Hasil penelitian ini serupa
dengan penelitian Stouraitis dan Wu (2001), Manos (2002), Al-Gharaibeh et al.
(2013), Huda dan Abdullah (2013), dan Uwalomwa et al. (2015) yang
menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka kemungkinan
pembayaran dividen semakin besar.
Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ehsan et al.
(2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif
terhadap pembayaran dividen, menandakan bahwa kepemilikan internal termasuk
manajer, eksekutif, dan direksi keberatan untuk membayar dividen yang tinggi.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agrawal
dan Jayaranam (1994), Kumar (2003), Al-Najjar dan Hussainey (2009), Afza dan
Mirza (2010), Afzal dan Sehrish (2010), Ullah et al. (2013), dan Bhutto (2015)
yang menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial akan mengurangi
pembayaran dividen perusahaan. Sedangkan Abdelsalam et al. (2008), Soliman
(2009), Bokpin (2011), dan Trang (2012) menemukan pengaruh yang tidak
signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H1 :

Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan negatif
terhadap rasio pembayaran dividen.
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2.3.2

Pengaruh Kepemilikan Individual terhadap Kebijakan Dividen
Kepemilikan individual adalah proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh

individu. Investor individu dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama
terdiri dari pegawai tetap dan traders yang tertarik dalam kegiatan pembelian dan
penjualan saham untuk mendapatkan capital gains. Kelompok kedua adalah
kelompok pengusaha, karyawan perusahaan, dan kelompok profesional yang
melakukan investasi dengan tujuan untuk menabung dan tujuan jangka panjang
karena mereka tidak sanggup menerima risiko dari spekulasi (Ehsan et al., 2013).
Bhutto (2015) mengungkapkan bahwa kepemilikan individual akan
membawa pengaruh pada pembagian dividen dimana dalam penelitian yang
dilakukan di Pakistan, pembagian dividen akan dikenakan pajak namun capital
gains dibebaskan dari pajak. Peraturan tersebut akan menyebabkan investor
terutama kelompok individual kecil lebih mengharapkan capital gains dibanding
dengan pembagian dividen.
Penelitian yang dilakukan oleh Afzal dan Sehrish (2010) menemukan
bahwa

kepemilikan

individual

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pembayaran dividen, dikarenakan ketidakpastian pasar modal, ketika perusahaan
mengumumkan pembayaran dividen, kelompok minoritas investor individu lebih
mengharapkan pembayaran dividen yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Manos (2002) yang menyatakan bahwa
semakin besar kepemilikan individual, maka kemungkinan pembayaran dividen
semakin besar.
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Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ehsan et al.
(2013) menyatakan bahwa kepemilikan individual berpengaruh signifikan negatif
terhadap pembayaran dividen, dikarenakan investor individu di Pakistan lebih
memilih capital gains dibanding pembayaran dividen. Hasil penelitian ini sejalan
dengan Afza dan Mirza (2010) dan Bhutto (2015) yang menambahkan bahwa di
Pakistan, pendapatan dari dividen dikenakan pajak sedangkan pajak tidak
dikenakan pada capital gains, sehingga investor tidak mengharapkan pembayaran
dividen yang tinggi. Sedangkan Soliman (2009) dan Thanatawee (2014)
menemukan adanya pengaruh yang tidak signifikan antara kepemilikan individual
terhadap kebijakan dividen.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H2 :

Kepemilikan individual mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap
rasio pembayaran dividen.

2.3.3

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kebijakan Dividen
Komisaris independen adalah pihak eksternal perusahaan yang tidak

memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, direksi, komisaris, atau pemegang
saham utama. Komisaris independen memiliki peran yang cukup penting dalam
perusahaan, dimana dewan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan sifat
yang independen dengan manajemen perusahaan (Farinha, 2003).
Rozeff (1982) menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah sebuah
mekanisme untuk mengurangi biaya agensi. Dalam suatu keadaan tanpa
pengawasan, maka pemegang saham memerlukan pengawasan berupa kebijakan
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dividen, namun jika komisaris independen dapat bekerja efektif dalam
pengawasan, maka komisaris independen dapat digunakan sebagai pengganti dari
kebijakan dividen sehingga dapat mengurangi pembayaran dividen.
Penelitian yang dilakukan oleh Dollery dan Yarram (2015) menyatakan
bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran
dividen, ini menandakan bahwa perusahaan di Australia didorong oleh komisaris
independen untuk membayar dividen yang lebih tinggi dan mencari sumber dana
dari pasar modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Uwalomwa et al. (2015)
yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen, maka
kemungkinan pembayaran dividen semakin besar.
Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shehu
(2015) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif
terhadap pembayaran dividen, artinya bahwa semakin banyak jumlah komisaris
independen, maka pembayaran dividen semakin kecil. Hasil penelitian ini sejalan
dengan Al-Najjar dan Hussainey (2009) dan Asamoah (2011) yang menyatakan
bahwa komisaris independen berperan sebagai alat pengawasan terhadap manajer
perusahaan, sehingga akan mengurangi pembayaran dividen perusahaan.
Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdelsalam et al.
(2008) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang tidak
signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Soliman (2009), Afzal dan Sehrish (2010), Bokpin
(2011), Trang (2012), Mansourinia et al. (2013), dan Dada et al. (2015) yang juga
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menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh namun tidak
signifikan terhadap kebijakan dividen.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H3 :

Komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap
rasio pembayaran dividen.

2.3.4

Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Kebijakan Dividen
Ukuran dewan adalah

jumlah dewan dalam perusahaan yang

bersangkutan pada saat periode tersebut (Bokpin, 2011). Ukuran jumlah dewan ini
merupakan suatu mekanisme untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja
perusahaan. Jadi, jika jumlah dewan direksi suatu perusahaan besar, maka
pengawasan terhadap kinerja juga tinggi sehingga perusahaan akan terkontrol dan
akan meningkatkan profitabilitas serta dividen perusahaan.
Bokpin (2011) menyatakan bahwa semakin banyak dewan, maka
pengawasan terhadap pengambilan keputusan akan semakin ketat serta ukuran
dewan yang besar lebih menguntungkan daripada ukuran dewan yang kecil karena
lebih banyak pendapat yang dapat diberikan dalam pengawasan aktivitas
operasional. Oleh karena itu, ukuran dewan yang besar dapat membawa pengaruh
pada pembagian dividen yang lebih besar.
Pengaruh dari ukuran dewan terhadap kebijakan dividen dapat dilihat
dari hasil penelitian Bokpin (2011) yang menemukan adanya hubungan positif
yang signifikan pada perusahaan di Ghana yang mana dengan semakin banyak
jumlah anggota dewan, maka adanya kepentingan pribadi dari anggota dewan
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akan berkurang dan pembayaran dividen meningkat. Hasil penelitian ini sejalan
dengan Soliman (2009), Mansourinia et al. (2013), Nuhu et al. (2014), dan
Uwalomwa et al. (2015) yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah
anggota dewan, maka kemungkinan rasio pembayaran dividen akan semakin
besar.
Penelitian yang dilakukan oleh Afzal dan Sehrish (2010) menyatakan
bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran
dividen, artinya bahwa ukuran dewan bukan merupakan alat pemantauan yang
efektif. Untuk memastikan bahwa pihak manajemen dibawah kontrol dan
menghindari kesalahan penggunaan dana oleh manajemen sehingga perusahaan
membayar dividen yang lebih besar.
Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dollery dan
Yarram (2015) yang menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh secara tidak
signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Abdelsalam et al. (2008), Asamoah (2011),
Arshad et al. (2013), dan Shehu (2015) yang juga menemukan pengaruh yang
tidak signifikan antara ukuran dewan dengan kebijakan dividen.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H4 :

Ukuran dewan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap rasio
pembayaran dividen.
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2.3.5

Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Dividen
Arus kas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan jumlah

dividen yang dibayarkan. Arus kas operasi merupakan sumber utama dana
perusahaan dihasilkan, perusahaan tidak dapat menggunakan sumber dana dari
investasi atau financing untuk membayar dividen karena sumber-sumber ini tidak
berkelanjutan sehingga perusahaan tidak bisa menggunakannya untuk jangka
panjang (Mirza & Afza, 2014). Perusahaan dengan arus kas operasi positif akan
lebih besar kemungkinan pembagian dividen dibanding dengan perusahaan yang
memiliki arus kas negatif (Bhutto, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Mirza dan Afza (2014) menemukan
bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran
dividen pada semua negara di Asia Selatan kecuali di Sri Lanka yang tidak
berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Amidu dan Abor
(2006), Afza dan Mirza (2010), Al-Ajmi dan Hussain (2011), Hashemi dan Zadeh
(2012), dan Bhutto (2015) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan arus kas
operasi yang stabil lebih mudah membayar dividen dibanding perusahaan yang
arus kas tidak stabil.
Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saeed et al.
(2014) yang menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan pada
perusahaan di non finansial di Pakistan yang mana dengan semakin besar arus kas
operasi, maka pembayaran dividen akan menurun. Sedangkan Liu dan Hu (2005),
Gill et al. (2010), dan Thanatawee (2014) menemukan pengaruh yang tidak
signifikan antara arus kas operasi dengan kebijakan dividen.
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H5 :

Arus kas operasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap rasio
pembayaran dividen.

2.3.6

Pengaruh Arus Kas Bebas terhadap Kebijakan Dividen
Arus kas bebas adalah arus kas lebih dari yang diperlukan untuk

mendanai semua proyek yang memiliki NPV positif ketika didiskontokan pada
cost of capital yang relevan. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan
manajer mengenai kebijakan dividen semakin besar ketika perusahaan
menghasilkan arus kas bebas yang besar. Masalahnya adalah bagaimana
memotivasi manajer untuk tidak menggunakan kas lebih pada investasi yang tidak
menguntungkan (Jensen, 1986).
Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadpour et al. (2006) menyatakan
bahwa arus kas bebas berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran
dividen, dimana jika perusahaan memiliki kas lebih setelah penggunaan dana
untuk proyek yang menguntungkan, perusahaan akan menggunakannya untuk
membagikan dividen atau biaya bunga pinjaman. Hasil penelitian ini serupa
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stouraitis dan Wu (2001),
Thanatawee (2011), Al-Shubiri et al. (2012), Al-Gharaibeh et al. (2013), dan
Dollery dan Yarram (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi arus kas
bebas perusahaan, maka kemungkinan pembayaran dividen semakin besar.
Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ullah et al.
(2012) yang menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan terhadap
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pembayaran dividen, karena dengan membayar dividen, kas bebas yang tersedia
akan berkurang untuk proyek manajer. Sedangkan Agrawal dan Jayaraman
(1994), Liu dan Hu (2005), dan Al-Kuwari (2009) menemukan pengaruh yang
tidak signifikan antara arus kas bebas terhadap kebijakan dividen.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H6 :

Arus kas bebas mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap rasio
pembayaran dividen.

2.3.7

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan 1 terhadap Kebijakan Dividen
Pertumbuhan perusahaan 1 merupakan pertumbuhan perusahaan tahun

berjalan. Thanatawee (2011) menyatakan bahwa pengeluaran modal perusahaan
didasari pada pertumbuhan perusahaan, umumnya perusahaan yang berada dalam
tahap pertumbuhan dengan kesempatan investasi yang besar cenderung memiliki
arus kas yang kecil sehingga akan menurunkan pembayaran dividen. Pertumbuhan
perusahaan yang besar seharusnya akan diikuti dengan pembayaran dividen yang
lebih besar.
Penelitian yang dilakukan oleh Mansourinia et al. (2013) menyatakan
bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif pada perusahaan
yang terdaftar di Tehran Stock Exchange terhadap rasio pembayaran dividen
perusahaaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Harada dan Nguyen (2006),
Mansourinia et al. (2013), dan Dollery dan Yarram (2015) yang menyatakan
bahwa semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, maka kemungkinan pembayaran
dividen semakin besar.
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Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gill et al.
(2010) yang menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan variabel
pertumbuhan perusahaan terhadap pembayaran dividen pada perusahaan di
Amerika Serikat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Amidu dan Abor (2006),
Thanatawee (2011), Arshad et al. (2013), dan Demirgunes (2015) yang
menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan perusahaan akan mengurangi
pembayaran dividen perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Agrawal dan Jayaranam (1994), Saxena (1999), Manos (2002), Al-Kuwari (2009),
Asamoah (2011), Rafique (2012), dan Badu (2013) menemukan pengaruh namun
tidak signifikan antara pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H7 :

Pertumbuhan perusahaan 1 mempunyai pengaruh signifikan positif
terhadap rasio pembayaran dividen.

2.3.8

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan 2 terhadap Kebijakan Dividen
Pertumbuhan perusahaan 2 adalah pertumbuhan perusahaan untuk

kedepannya. Pertumbuhan ini merupakan cerminan dari kemampuan manajer
dalam penggunaan aset secara efektif dalam mengembangkan perusahaan. Rasio
pembayaran dividen yang tinggi juga dapat menarik perhatian investor untuk
menanamkan modal dan meminimalisasi risiko perusahaan (Demirgunes, 2015).
Black (1976) menyatakan bahwa perusahaan dengan kemungkinan pertumbuhan
yang besar akan menghindari atau membayar dividen yang lebih kecil
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dikarenakan dana akan digunakan untuk melakukan investasi dan menghindari
penggunaan dana dari pembiayaan eksternal.
Pengaruh dari pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen dapat
dilihat dari hasil penelitian Musiega et al. (2013) yang menemukan adanya
hubungan positif yang signifikan pada perusahaan di Kenya yang mana dengan
semakin besar tingkat pertumbuhan perusahaan, pembayaran dividen meningkat
dan memberikan sinyal bagus perusahaan kepada pasar untuk menarik investor
dalam membeli saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan harga saham
perusahaan. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Harada dan Nguyen
(2006), Afzal dan Sehrish (2010), Arko et al. (2014), dan Demirgunes (2015)
yang menyatakan bahwa semakin besar pertumbuhan perusahaan, maka
kemungkinan pembayaran dividen semakin besar.
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Shubiri et al. (2012) menyatakan
bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap
pembayaran dividen, dimana pada perusahaan yang kepemilikan institusional
tinggi, biaya untuk memperoleh pendanaan eksternal relatif rendah dan biaya
transaksi juga rendah, sehingga perusahaan yang pertumbuhannya tinggi
membayar lebih besar dividen dan membiayai proyek dengan pembiayaan
eksternal.
Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thanatawee
(2011) yang menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan terhadap
pembayaran dividen pada perusahaan di Thailand, dimana peningkatan
pertumbuhan perusahaan akan mengurangi pembayaran dividen perusahaan. Hasil
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ini konsisten dengan penelitian Amidu dan Abor (2006), Thanatawee (2014), dan
Dollery dan Yarram (2015). Sedangkan Saxena (1999), Al-Najjar dan Hussainey
(2009), Gill et al. (2010), Al-Gharaibeh et al. (2013), dan Nuhu et al. (2014)
dalam penelitiannya menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara
pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
H8 :

Pertumbuhan perusahaan 2 mempunyai pengaruh signifikan positif
terhadap rasio pembayaran dividen.

2.4

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen

2.4.1

Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen
Return on assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba. Nuhu et al. (2014) menyatakan bahwa profitabilitas
merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan kebijakan dividen. Direktur
umumnya menyarankan pembayaran dividen ketika perusahaan telah memperoleh
laba yang cukup untuk menjamin pengeluaran perusahaan, sehingga profitabilitas
yang tinggi akan meningkatkan pembayaran dividen.
Dada et al. (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa profitabilitas
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembayaran dividen perusahaan.
Hasil ini sejalan dengan penelitian Stouraitis dan Wu (2001), Liu dan Hu (2005),
Amidu dan Abor (2006), Harada dan Nguyen (2006), Abdelsalam et al. (2008),
Al-Kuwari (2009), Al-Najjar dan Hussainey (2009), Soliman (2009), Ajmi dan
Hussain (2011), Asamoah (2011), Bokpin (2011), Thanatawee (2011, 2014), Al-
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Trang (2012), Huda dan Abdullah (2013), Mansourinia et al. (2013), Musiega et
al. (2013), Mirza dan Afza (2014), Nuhu et al. (2014), Dollery dan Yarram
(2015), dan Ehsan et al. (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi
profitabilitas perusahaan maka dividen yang dibayarkan juga semakin besar.
Namun, Demirgunes (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa
profitabilitas mempunyai hubungan siginifikan negatif dengan pembayaran
dividen, dimana untuk kebutuhan jangka panjang, perusahaan akan menahan laba
yang dihasilkan sehingga tidak digunakan untuk pembagian dividen. Penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afzal dan Sehrish (2010),
Arshad et al. (2013), dan Demirgunes (2015). Sedangkan dalam penelitian Afza
dan Mirza (2010), Shah et al. (2011), Rafique (2012), Badu (2013), Arko et al.
(2014), Saeed et al. (2014), Bhutto (2015), dan Shehu (2015) menemukan adanya
pengaruh namun tidak signifikan antara profitabilitas perusahaan terhadap
kebijakan pembayaran dividen perusahaan.

2.4.2

Pengaruh Rasio Hutang terhadap Kebijakan Dividen
Rasio hutang merupakan tingkat perbandingan antara hutang perusahaan

terhadap jumlah aset perusahaan (Bhutto, 2015). Farahani dan Jhafari (2013)
menyatakan bahwa rasio hutang mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen,
karena rasio hutang efektif dalam penentuan dividen perusahaan, namun peneliti
tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara rasio hutang terhadap
pembayaran dividen. Thanatawee (2011) menemukan bahwa rasio hutang
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembayaran dividen perusahaan,
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menandakan bahwa perusahaan di Thailand membayarkan dividen dengan
menggunakan hutang. Hasil ini serupa dengan penelitian Stouraitis dan Wu
(2001), Arshad et al. (2013), Dollery dan Yarram (2015), dan Dada et al. (2015).
Namun, Bokpin (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa
perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi akan mengurangi pembayaran
dividen untuk memenuhi kewajiban atas hutang tersebut. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Agrawal dan Jayaranam (1994), Kumar (2003), Liu dan
Hu (2005), Harada dan Nguyen (2006), Al-Kuwari (2009), Asamoah (2011),
Hashemi dan Zadeh (2012), Ullah et al. (2012), Al-Shubiri et al. (2012), AlGharaibeh et al. (2013), Huda dan Abdullah (2013), Mansourinia et al. (2013),
Nuhu et al. (2014), Mirza dan Afza (2014), dan Ehsan et al. (2013).
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Najjar dan Hussainey
(2009), Afza dan Mirza (2010), Afzal dan Sehrish (2010), Gill et al. (2010), AlAjmi dan Hussain (2011), Shah et al. (2011), Rafique (2012), Trang (2012),
Musiega et al. (2013), Arko et al. (2014), Thanatawee (2014), Saeed et al. (2014),
Shehu (2015), dan Bhutto (2015) menemukan pengaruh yang tidak signifikan
antara rasio hutang terhadap pembayaran dividen perusahaan.

2.4.3

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen
Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya sebuah perusahaan yang

umumnya dapat diukur dengan total aset atau total penjualan. Al-Kuwari (2009)
menyatakan bahwa perusahaan yang besar lebih mungkin membayar dividen
dalam jumlah yang lebih besar untuk mengurangi biaya agensi.
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Dalam penelitiannya, Al-Kuwari (2009) menemukan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pembayaran dividen, dimana
perusahaan yang besar lebih mudah memperoleh dana dengan biaya yang lebih
kecil dari pihak eksternal sehingga akan membayar dividen yang lebih besar
daripada perusahaan kecil. Hasil penelitian ini konsisten dengan Stouraitis dan
Wu (2001), Liu dan Hu (2005), Al-Kuwari (2009), Al-Najjar dan Hussainey
(2009), Afzal dan Sehrish (2010), Al-Ajmi dan Hussain (2011), Thanatawee
(2011, 2014), Hashemi dan Zadeh (2012), Rafique (2012), Arshad et al. (2013),
Mansourinia et al. (2013), Mirza dan Afza (2014), Dollery dan Yarram (2015),
Shehu (2015), dan Uwalomwa et al. (2015) yang menyatakan bahwa semakin
besar ukuran perusahaan, maka kemungkinan pembayaran dividen semakin besar.
Namun, Afza dan Mirza (2010) menemukan pengaruh signifikan negatif
antara ukuran perusahaan dengan pembayaran dividen, dimana perusahaan yang
besar akan menahan dana yang ada untuk menghindari pendanaan yang
memerlukan biaya yang besar. Hasil ini serupa dengan penelitian Harada dan
Nguyen (2006), Al-Shubiri et al. (2012), Ullah et al. (2012), dan Bhutto (2015).
Sedangkan Bokpin (2011), Shah et al. (2011), Trang (2012), Al-Gharaibeh et al.
(2013), Huda dan Abdullah (2013), Arko et al. (2014), Saeed et al. (2014), Dada
et al. (2015), dan Ehsan et al. (2013) menemukan adanya pengaruh namun tidak
signifikan antara ukuran perusahaan dengan kebijakan dividen perusahaan.
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2.5

Model Penelitian
Model penelitian ini meneliti mengenai pengaruh karakteristik dewan,

struktur kepemilikan, arus kas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan
dividen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran
perusahaan, profitabilitas, dan rasio hutang.
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Individual
Komisaris Independen
Ukuran Dewan
Arus Kas Operasi
Arus Kas Bebas

Rasio Pembayaran Dividen

Pertumbuhan Perusahaan 1
Pertumbuhan Perusahaan 2
Ukuran Perusahaan
Profitabilitas
Rasio Hutang
Gambar 4 Model pengaruh ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan
manajerial, kepemilikan individual, arus kas operasi, arus kas bebas, pertumbuhan
perusahaan 1, dan pertumbuhan perusahaan 2 terhadap rasio pembayaran dividen
dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan rasio hutang sebagai variabel
kontrol.
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