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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Al-Kuwari (2009) meneliti faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Variabel yang sama juga diteliti 

oleh Shah, Ullah, dan Hasnain (2011), Mehta (2012), Rafique (2012), Gill dan 

Obradovich (2012), Essa, Hameedat, Altaraireh, dan Nofal (2012), Al-Malkawi, 

Twairesh, dan Harery (2013), Mansourinia, Emamgholipour, Rekabdarkolaei, dan 

Hozoori (2013), Thanatawee (2013), Huda dan Abdullah (2013), Ranti (2013), 

Abor dan Fiador (2013), Al-Nawaiseh (2013), Nuhu (2014), Al-Amarneh dan 

Yaseen (2014), Maladjian dan Khoury (2014), Thanatawee (2014), Alphonse dan 

Tran (2014), Ahmad dan Wardani (2014), Waswa, Ndede and Jagongo (2014), 

Manneh dan Naser (2015), Kajola, Desu, dan Agbanike (2015), Shehu (2015), 

Andrade, Qing, dan Ali (2015), Kuzucu (2015), serta Nguyen dan Giang (2015). 

Penelitian mengenai variabel dependen yang sama diteliti oleh Afza dan 

Mirza (2010) dengan menggunakan arus kas, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen. Variabel independen yang sama juga 

digunakan dalam penelitian Imran (2011) dan Adu-Boanyah, Ayentimi, dan Frank 

(2013). Wen dan Jia (2010) melakukan penelitian mengenai kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institutional sebagai variabel independennya. Peneliti 

lain yang menggunakan variabel tersebut dalam penelitiannya yaitu Al-Nawaiseh 

(2013), Al-Gharaibeh, Zurigat, dan Al-Harahseh (2013), Kargar, Birjandi, dan 

Nejad (2014), serta Miko dan Kamardin (2015). 
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Leverage dan ukuran perusahaan diteliti sebagai variabel independen 

yang menjelaskan pengaruhnya terhadap kebijakan dividen perusahaan (Warrad, 

Abed, Khriasat & Al-Sheikh, 2012). Kedua variabel ini juga diteliti oleh peneliti 

lain seperti Wen dan Jia (2010), Luciyanda dan Lilyana (2012), Al-Ghairabeh et 

al. (2013), Kargar et al. (2014), serta Ahmad, Jibril, Salihi, dan Ahmad (2015). 

Uwuigbe, Jafaru, dan Ajayi (2012) melakukan penelitian menggunakan 

profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Profitabilitas 

dan ukuran perusahaan juga digunakan sebagai variabel independen dalam 

penelitian Hossain, Sheikh, dan Akterujjaman (2013), Musiega, Alala, Douglas, 

Christopher, dan Robert (2013), serta Aydin et al. (2015). 

Penelitian Mansourinia, Emamgholipour, Rekadarkolaei, dan Hozoori 

(2013) mengenai pengaruh tata kelola perusahaan menggunakan ukuran dewan 

direksi dan independensi dewan direksi sebagai variabel independennya. Variabel 

yang sama juga diteliti oleh Abor dan Fiador (2013), Nuhu (2014), Uwalomwa, 

Olamide, dan Francis (2015), serta Ahmad et al. (2015). 

Thanatawee (2013) melakukan penelitian terhadap struktur kepemilikan. 

Penelitian tersebut menggunakan konsentrasi kepemilikan dan arus kas sebagai 

variabel independen. Kedua variabel tersebut selanjutnya juga digunakan dalam 

penelitian Thanatawee (2014), dan Manneh dan Nasser (2015). 

Penelitian pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan 

perusahaan diteliti oleh Ullah, Fida, dan Khan (2012) menggunakan variabel 

kepemilikan managerial dan ukuran perusahaan. Variabel yang sama juga 

digunakan dalam penelitian Uwalomwa et al. (2015). 
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Badu (2013) menjadikan umur perusahaan sebagai variabel independen 

dalam penelitiannya karena dipercaya mempunyai pengaruh terhadap kebijakan 

dividen perusahaan. Variabel tersebut juga digunakan dalam penelitian 

Thanatawee (2013), Al-Malkawi et al. (2013), serta Andrade, Qing, dan Ali 

(2015). 

Afza dan Mirza (2010) selain meneliti variabel yang disebutkan 

sebelumnya, dalam penelitiannya tersebut juga meneliti pengaruh kepemilikan 

manajerial. Variabel independen ini kemudian juga digunakan dalam penelitian 

Shah et al. (2011), Uwuigbe et al. (2012), Huda et al. (2013), Hossain et al. 

(2013), Alphonse dan Tran (2014), Vo dan Nguyen (2014), serta Aydin dan 

Cavdar (2015). 

Penelitian Lucyanda dan Lilyana (2012) mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan dengan menggunakan kepemilikan institusional sebagai salah satu 

variabel independennya. Kepemilikan institusional juga digunakan dalam 

berbagai penelitian lainnya seperti Gill dan Abradovich (2012), Al-Malkawi et al. 

(2013), Thanatawee (2013), Musiega et al. (2013), Abor dan Fiador (2013), 

Thanatawee (2014), serta Yulianto (2014). 

Arus kas dipercaya mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen 

perusahaan oleh karena itu beberapa penelitian mengenai kebijakan dividen 

menggunakan arus kas sebagai variabel independen maupun variabel kontrolnya 

seperti Al-Kuwari (2009), Lucyanda dan Lilyana (2012), Essa et al. (2012), 

Sharma dan Wadhwa (2013), Al-Gharaibeh et al. (2013), Alphonse dan Tran 

(2014), dan Miko dan Kamardin (2015). 
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Variabel independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, konsentrasi 

kepemilikan, leverage, dan profitabilitas selain diteliti oleh peneliti yang telah 

disebutkan diatas, juga diteliti oleh peneliti lainnya seperti variabel independensi 

dewan direksi diteliti oleh Ranti (2013). Variabel ukuran dewan direksi diteliti 

oleh Gill dan Obradovich (2012), dan Shehu (2015). Variabel konsentrasi 

kepemilikan diteliti oleh Al-Amarneh dan Yaseen (2014), Aydin dan Cavdar 

(2015), dan Nguyen dan Giang (2015). Sharma dan Wadhwa (2013), dan Vo dan 

Nguyen (2014) meneliti variabel leverage. Variabel profitabilitas juga diteliti oleh 

Badu (2013), dan Vo dan Nguyen (2014). 

 

2.2 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen menurut Lease, John, Kalay, Lowenstein, dan Sarig 

(2000) mengacu pada praktik manajemen perusahaan membuat keputusan 

pembagian dividen baik dari segi ukuran dan pola distribusi kas dari waktu ke 

waktu kepada pemegang saham perusahaan. Pemegang saham pada umumnya 

mempercayai bahwa dividen memberikan sinyal yang penting mengenai 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Aydin & Cavdar, 2015). Sutrisno 

(2001) menyatakan bahwa kebijakan dividen merupakan kebijakan yang 

berhubungan dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan, berupa 

penentuan besarnya dividen yang akan dibagikan dan besarnya saldo laba yang 

akan ditahan untuk kepentingan perusahaan. 

Upaya teoretis kontemporer pada awalnya dilakukan Lintner (1956) serta 

Miller dan Modigliani (1961) untuk menjelaskan peran kebijakan dividen, 

berbagai penelitian lainnya bermunculan ada yang setuju dan ada yang tidak 

Mei Ita, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan
yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



   12 

 

   Universitas Internasional  Batam 

setuju dengan penelitian terdahulu. Teori-teori tersebut kemudian berkembang 

sebagai berikut: 

a. Dividend Irrelevance Theory menjelaskan bahwa kebijakan dividen tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan secara keseluruhan dalam pasar modal 

sempurna (Ang & Ciccone, 2009). 

b. Residual Dividend Policy Theory menjelaskan bahwa manajer akan 

menghabiskan semua investasi net present value positif yang tersedia dan 

kemudian membayar sisa dari arus kas sebagai dividen (Smith, 2009). 

c. Cash Flow Signalling Hypothesis menjelaskan harga saham bergerak 

searah dengan dividen karena perubahaan dividen menyampaikan 

informasi tentang peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan 

(Mukherjee, 2009). 

d. Free Cash Flow Hypothesis menjelaskan harga bereaksi positif terhadap 

pengumuman peningkatan dividen karena kenaikan ini mengurangi biaya 

keagenan dari arus kas bebas (Mukherjee, 2009). 

e. Signalling Theory menjelaskan kenaikan (penurunan) dividen yang tidak 

terduga berhubungan signifikan dengan kenaikan (penurunan) harga 

saham karena perubahan dividen merupakan sinyal prospek masa depan 

perusahaan (Fillbeck, 2009). 

 

2.3 Pengaruh Tata Kelola terhadap Kebijakan Dividen 

2.3.1 Independensi Dewan Direksi 

Independensi dewan direksi merupakan jumlah anggota direksi non-

eksekutif yang terdapat dalam dewan direksi. Independensi dewan direksi 
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dipercayai cenderung mengurangi biaya keagenan dalam perusahaan (Nuhu, 

2014). Direksi luar mewakili kepentingan pemegang saham dan menjamin hak-

hak mereka di dalam perusahaan, kesimpulannya semakin banyak anggota direksi 

dari luar perusahaan, semakin banyak juga dividen yang bersedia dibayarkan 

perusahaan (Belden, Fister & Knapp, 2005). 

Penelitian Ranti (2013) menunjukkan bahwa independensi dewan direksi 

memiliki berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Hasil tersebut 

menyatakan bahwa perusahaan di Nigeria melakukan pembayaran dividen yang 

lebih tinggi dengan adanya direktur independen. Pengaruh independensi dewan 

direksi yang positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen didukung juga 

dengan penelitian Uwalomwa et al. (2015) dan Ahmad et al. (2015). 

Hasil penelitian Shehu (2015) mengenai pengaruh independensi dewan 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian Abor dan Fiador (2013), dan Nuhu (2014). 

Yulianto (2014) menyatakan bahwa independensi dewan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil yang sama juga 

diungkapkan dalam penelitian Mansourinia et al. (2013). 

2.3.2 Ukuran Dewan Direksi 

Ukuran dewan merupakan jumlah direksi dalam sebuah perusahaan (Gill 

& Obradovich, 2012). Belden et al. (2005) dan Bokpin (2011) menyatakan 

semakin banyak anggota direksi dalam perusahaan, semakin banyak dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham, karena keputusan direktur diawasi oleh 

banyak orang. 
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Penelitian Gill dan Obradovich (2012) menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan positif antara variabel independen ukuran dewan direksi dengan 

kebijakan dividen. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian 

Mansourinia et al. (2013), Abor dan Fiador (2013), Nuhu (2014), Ahmad et al. 

(2015), dan Uwalomwa et al. (2015). Hasil penelitian dengan Shehu (2015) 

menyatakan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

2.3.3 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh 

direksi dan pejabat eksekutif (Rozeff, 1982). Menurut Jensen dan Meckling 

(1976), biaya agensi dapat dikurangi bila kepemilikan orang dalam (manajer, 

direktur, dan pejabat eksekutif lainnya) meningkat. Hal ini dapat membantu 

menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Jensen (1986) 

berpendapat bahwa manajer lebih memilih menahan laba daripada 

membagikannya kepada pemegang saham sebagai dividen. Manajer ingin 

menggunakannya sebagai sumber untuk mengembangkan perusahaan serta 

keuntungan pribadinya. 

Kepemilikan manajerial dengan kebijakan dividen memiliki pengaruh 

signifikan positif berdasarkan penelitian Shah et al. (2011). Hasil ini selanjutnya 

diperkuat dengan penelitian Uwuigbe et al. (2012), Al-Gharaibeh et al. (2013), 

Huda et al. (2013), Vo et al. (2014), dan penelitian Uwalomwa et al. (2015). 

Penelitian Miko et al. (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

dan kebijakan dividen memiliki pengaruh signifikan negatif. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aydin et al. (2015), 
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Alphonse et al. (2014), Al-Nawaiseh (2013), Hossain et al. (2013), Ullah et al. 

(2012), Wen et al. (2010), dan Afza et al. (2010), berbeda dengan penelitian 

Kagar et al. (2014), penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2.3.4 Konsentrasi Kepemilikan  

Konsentrasi Kepemilikan merupakan fenomena sebagian besar saham 

dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham 

tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan 

lainnya (Dallas, 2004). Konflik kepentingan muncul antara manajemen dengan 

pemegang saham, dimana pemegang saham mengharapkan manajemen membuat 

keputusan yang memaksimalkan kekayaan pemegang saham, manajemen 

mungkin akan membuat keputusan yang memaksimalkan kepentingannya sendiri, 

maka terjadilah konflik kepentingan dan akibatnya meningkatkan biaya agensi 

(Manneh et al., 2015). 

Biaya agensi merupakan akibat dari pemantauan pemegang saham 

terhadap perilaku manajemen. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk 

memantau perilaku manajemen adalah mengurangi dana yang tersedia untuk 

manajemen. Manajemen menggunakan pendanaan eksternal untuk pembayaran 

dividen yang tinggi, dengan melakukan itu manajemen mengundang pihak ketiga 

untuk memantau perilaku manajemen dan meyakinkan pemegang saham 

mengenai itikadnya, sehingga struktur kepemilikan perusahaan akan menentukan 

kebijakan pemantauan yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan dividen. 

Pemegang saham terbesar dalam perusahaan memantau manajemen karena 

memiliki investasi yang cukup besar dalam perusahaan dan dalam upaya 
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meyakinkan pemegang saham lainnya bahwa manajemen akan membayarkan 

dividen yang tinggi (Manneh et al., 2015). 

Thanatawee (2013) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen perusahaan. Hasil 

penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Thanatawee (2014), Manneh et al. 

(2015), Shehu (2015), dan Nguyen et al. (2015). Al-mameh et al. (2014) dan 

Aydin et al. (2015) menyebutkan bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen perusahaan, sedangkan 

penelititan Nguyen et al. (2015) menyatakan tidak berpengaruh signifikan dengan 

kebijakan dividen. 

2.3.5 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi 

keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan asset management 

(Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional dapat dihitung melalui total persentase 

saham yang dimiliki investor institusional. Beda tipe pengontrolan pemilik dapat 

menyebabkan pengaruh yang berbeda pada kebijakan dividen perusahaan (Maury 

dan Pajuste, 2002). 

Pengaruh kepemilikan institusional dengan kebijakan dividen dinyatakan 

bersifat signifikan dan positif dalam penelitian Thanatawee (2013), Musiega et al. 

(2013), Abor et al. (2013), Al-Nawaiseh (2013), Al-Amarneh et al. (2014), dan 

Miko et al. (2015), berbeda dengan Wen et al. (2010), Lucyanda et al. (2012), 

Gill et al. (2012), Al-Gharaibeh et al. (2013), dan Thanatawee (2014) yang 

menyatakan memiliki pengaruh signifikan negatif, sedangkan penelitian Al-

Malkawi et al. (2013), Kargar et al. (2014), dan Yulianto (2014) yang menyatakan 
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kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen perusahaan. 

2.3.6 Leverage 

Leverage merupakan suatu ukuran mengenai risiko keuangan 

pembiayaan sebagai aset perusahaan, ditujukan pada pembiayaan bagian aset tetap 

yang menanggung beban pembiayaan tetap dengan harapan akan membantu 

meningkatkan keuntungan bagi pemiliknya (Shim, 1999). Leverage perusahaan 

sangat penting bagi kebijakan dividen perusahaan. Perusahaan dengan utang yang 

relatif rendah dan aset berwujud yang lebih banyak memiliki keuangan yang lebih 

besar dan lebih mampu membayar dan mempertahankan dividennya (Aivazian, 

Booth & Cleary, 2003). Rozeff (1982) berargumen bahwa perusahaan yang 

memiliki leverage yang tinggi cenderung memiliki rasio pembayaran yang rendah 

untuk mengurangi biaya transaksi terkait dengan pembiayaan eksternal. 

Penelitian Kuzucu (2015) menunjukkan bahwa leverage memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen, hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Al-Kuwari (2009), Warrad et al. (2012), Essa et al. 

(2012), Al-Malkawi et al. (2013), Mansourinia et al. (2013), Thanatawee (2013), 

Nuda et al. (2013), Olubukunola et al. (2013), Abor et al. (2013), Al-Gharaibeh et 

al. (2013), Al-Nawaiseh (2013), Nuhu (2014), Al-Amarneh et al. (2014), 

Thanatawee (2014), Alphonse et al. (2014), Vo et al. (2014), Ahmad et al. (2014), 

dan Manneh et al. (2015). 

Pengaruh leverage dengan kebijakan dividen dinyatakan tidak signifikan 

oleh Wen et al. (2010), Shah et al. (2011), Mehta (2012), Rafique (2012), 

Lucyanda et al. (2012), Sharma et al. (2013), Kargar et al. (2014), Maladjian et al. 
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(2014), Waswa et al. (2014), Ahmad et al. (2015), Shehu (2015), dan Nguyen et 

al. (2015), sedangkan penelitian Gill et al. (2012) dan Kajola et al. (2015) 

menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

2.3.7 Return on Assets 

Return on Assets merupakan kemampuan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak 

(Sudana, 2011). Dividen dibayarkan kepada pemegang saham dari laba 

perusahaan. Perubahan dalam dividen mungkin akan dipengaruhi oleh tingkat 

fluktuasi dari perolehan laba tahunan. Suatu perusahaan akan meningkatkan 

dividennya seiring peningkatan laba perusahaannya. Profit dipandang sebagai 

suatu faktor yang penting dalam perhitungan kebijakan dividen suatu perusahaan 

(Manneh & Naser, 2015). Return on Assets merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aset yang dimiliki 

perusahaan (Ang, 1997). 

Gill et al. (2012) menyatakan bahwa return on assets memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap kebijakan dividen, hasil ini diperkuat dengan 

penelitian Adu-Boanyah et al. (2013), Mansourinia et al. (2013), Thanatawee 

(2013), Hossain et al. (2013), Abor et al. (2013), Al-Nawaiseh (2013), Nuhu 

(2014), Thanatawee (2014), Alphonse et al. (2014), Vo et al. (2014), Ahmad et al. 

(2014), Manneh et al. (2015), dan Kajola et al. (2015), namun berbeda dengan 

hasil penelitian Mehta (2012) dan Badu (2013) yang menyatakan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan. 
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2.3.8 Laba per Saham 

Laba bersih per saham merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar 

keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar saham 

(Tjiptono & Fakhruddin, 2001). Menurut Syamsudin (1992), calon pemegang 

saham tertarik dengan laba per saham yang besar, karena merupakan salah satu 

indikator keberhasilan suatu perusahaan. 

Kesimpulan hasil penelitian Imran (2011) menyatakan bahwa laba per 

saham memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen, hasil ini 

diperkuat dengan penelitian Essa et al. (2012), Musiega et al. (2013), dan Nguyen 

et al. (2015), tetapi penelitian Afza et al. (2010), Mehta (2012), dan Adu-Boanyah 

et al. (2013) menyebutkan bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara 

laba per saham dengan kebijakan dividen. 

2.3.9 Arus Kas Operasional 

Free Cash Flow merupakan estimasi dari arus kas operasional. Jika 

dividen digunakan untuk mengurangi masalah agensi, perusahaan dengan free 

cash flow yang tinggi seharusnya membayar dividen yang lebih tinggi. Jika 

pemegang saham diambil ahli oleh manajer, hasilnya akan indikasi pengaruh 

negatif antara free cash flow dengan dividen (Thanatawee, 2013). 

Miko et al. (2015) menyatakan bahwa arus kas operasional memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen, hasil ini konsisten dengan 

penelitian Manneh et al. (2015), Al-Gharaibeh et al. (2013), Essa et al. (2012), 

Lucyanda et al. (2012), dan Afza et al. (2010). Penelitian Al-Kuwari et al. (2009) 

menyebutkan bahwa arus kas operasional tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan kebijakan dividen, hasil penelitian ini diperkuat dengan 
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penelitian Adu-Boanyah et al. (2013), Thanatawee (2013), Sharma et al. (2013), 

dan Thanatawee (2014), berbeda dengan penelitian Imran (2011) dan Alphonse et 

al. (2014) yang menyatakan bahwa arus kas operasional berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kebijakan dividen. 

 

2.4 Variabel Kontrol 

2.4.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, 

penjualan, log size, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang 

semuanya berkorelasi tinggi (Ferry & Jones, 1979). Perusahaan besar cenderung 

membayar dividen yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil karena 

prospek pertumbuhan dan ekspansi dalam aktivitas perusahaan lebih sedikit 

dibanding dengan perusahaan-perusahaan kecil, oleh karena itu tidak perlu 

mempertahankan bagian dari laba mereka untuk ekspansi dan pertumbuhan di 

masa depan. Perusahaan besar selalu terlihat dan merupakan subjek untuk 

pengawasan luar pasar, serta mereka mungkin menggunakan dividen sebagai 

sinyal informasi tentang perusahaan mereka sendiri (Manneh et al., 2015). 

Pengukuran ukuran perusahaan dengan bersifat signifikan dan positif 

dinyatakan oleh Al-Kuwari (2009), Imran (2011), Warrad et al. (2012), Mehta 

(2012), Rafique (2012), Lucyanda et al. (2012), Uwuigbe et al. (2012), Gill et al. 

(2012), Essa et al. (2012), Al-Malkawi et al. (2013), Mansourinia et al. (2013), 

Thanatawee (2013), Huda et al. (2013), Hossain et al. (2013), Musiega et al. 

(2013), Olubukunola et al. (2013), Abor et al. (2013), Al-Gharaibeh et al. (2013), 

Mei Ita, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan
yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



   21 

 

   Universitas Internasional  Batam 

Al-Nawaiseh (2013), Al-Amarneh et al. (2014), Maladjian et al. (2014), 

Thanatawee (2014), Alphonse et al. (2014), Ahmad et al. (2014), Waswa et al. 

(2014), Uwalomwa et al. (2015), Ahmad et al. (2015), Manneh et al. (2015), 

Kajola et al. (2015), Aydin et al. (2015), Shehu (2015), dan Kuzucu (2015). 

Penelitian Wen et al. (2010) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen, hasil ini didukung dengan 

penelitian Afza et al. (2010), dan Ullah et al. (2012). Ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen menurut Nguyen et 

al. (2015), Kargar et al. (2014), Nuhu (2014), Adu-Boanyah et al. (2013), dan 

Shah et al. (2011). 

2.4.2 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu 

bertahan di bursa, semakin lama perusahaan dapat bertahan, maka kemungkinan 

perusahaan untuk mengembalikan investasi akan semakin besar karena sudah 

berpengalaman (Kartika, 2009). Perusahaan yang dewasa berada pada fase 

pertumbuhan yang rendah dan peluang investasi akan berkurang (Deshmukh, 

2003). Perusahaan yang relatif tua dan tidak mempunyai insentif untuk 

membangun pertumbuhan dan capital expenditures mengakibatkan mereka untuk 

mengikuti kebijakan dividen liberal,  tetapi perusahaan yang muda perlu 

membangun cadangan untuk menghadapi pertumbuhan yang cepat dan 

persyaratan pembiayaan, oleh karena itu, perusahaan muda akan mempertahankan 

sebagian besar laba mereka dan membayar dividen rendah atau tidak membayar 

sama sekali (Al-Malkawi et al., 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur 
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perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen (Al-

Malkawi et al., 2013, Thanatawee, 2013, Badu, 2013, Andradre et al., 2015). 

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini menfokuskan pada konsep tata kelola perusahaan, struktur 

kepemilikan, dan karakteristik perusahaan terhadap kebijakan dividen. Konsep 

penelitian serta variabel kontrol disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Adu-Boanyah et al. (2013), Al-Malkawi et al. (2013), Uwalomwa et al. 

(2015), dan Manneh et al. (2015). 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pada objek penelitian, dimana penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Model penelitian yang 

dibangun oleh peneliti dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Model Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Struktur Kepemilikan, 

Karakteristik Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen, sumber: Adu-Boanyah et 

al. (2013), Al-Malkawi et al. (2013), Uwalomwa et al. (2015), Manneh et al. 

(2015). 

 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Independensi dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. 

H2: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. 

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

H4: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. 

Variabel Independen: 

 Tata Kelola Perusahaan 

o Independensi Dewan Direksi 

o Ukuran Dewan Direksi 

 Struktur Kepemilikan 

o Kepemilikan Manajerial 

o Konsentrasi Kepemilikan 

o Kepemilikan Institusional 

 Karakteristik Perusahaan 

o Leverage 

o Return on Assets 

o Laba per Saham 

o Arus Kas Operasional 

o  

o  

 

Variabel Kontrol: 

o Ukuran Perusahaan 

o Umur Perusahaan 
 

 

KEBIJAKAN DIVIDEN 
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H5: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. 

H6: Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

H7: Return on assets berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. 

H8: Laba per saham berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. 

H9: Arus kas operasional berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. 

 

Mei Ita, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan
yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017




