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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kebijakan Dividen 

Dividen adalah pembagian laba yang diperoleh perusahaan kepada para 

pemegang saham yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Dividen 

dapat berupa uang tunai maupun saham. Stice Gibson (2005) mengartikan dividen 

sebagai pembagian laba kepada para pemegang saham perusahaan sebanding 

dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik. Dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham dapat dinyatakan sebagai persentase atas nilai 

saham atau sejumlah uang tiap lembar saham yang dimiliki.  

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa datang. Apabila 

perusahaan memilih untuk membagi dividen, maka akan mengurangi laba yang 

ditahan dan mengurangi sumber dana internal (Charitou, 2000). 

Kebijakan dividen dapat di nilai berdasarkan dividen per lembar saham. 

Dividen per lembar saham adalah pengukuran berapa jumlah total dividen yang 

akan dibagikan untuk tiap lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham 

setelah dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar (Al-Ghraibeh, et al., 

2013). 
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 Pembayaran dividen dianggap penting bagi investor untuk sejumlah 

alasan. Dividen dapat dianggap sebagai bukti kesejahteraan keuangan perusahaan. 

Dividen juga bermanfaat bagi investor untuk mengamankan aliran pendapatan.  

 Faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Weston 

dan Copeland (1993) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah: 

1. Undang-Undang 

2. Posisi Likuiditas 

3. Kebutuhan Pelunasan Hutang 

4. Tingkat Ekspansi Aktiva 

5. Tingkat Laba 

6. Stabilitasi Laba 

7. Akses Ke Pasar Modal 

8. Kendali Perusahaan 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Seyed Jalal (2010) melakukan penelitian mengenai mengidentifikasi dan 

menganalis pengaruh identitas kepemilikan pemegang saham terhadap kebijakan 

dividen untuk panel perusahaan di Iran. Peneliti tersebut mengambil sampel di 

perusahaan Iran periode 2002-2008. Variabel yang digunakan adalah ownership 

structure, earnings per share, ukuran perusahaan, dan tingkat pertumbuhan 

perusahaan. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh signifikan positif 

antara earnings per share, ukuran perusahaan, dan tingkat pertumbuhan 
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perusahaan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan ownership structure 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Philip De Jegar (2010) melakukan penelitian mengenai nilai buku 

perbankan terhadap kebijakan dividen untuk menaikkan tingkat bunga bank. 

Sampel diambil pada perusahaan di Afrika periode 2004-2008. Variabel yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, leverage, 

dan cash. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh signifikan positif 

antara ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan cash terhadap 

kebijakan dividen. dan leverage menunjukkan pengaruh signifikan negatif. 

 Shahid Ali (2010) meneliti mengenai dampak dari pemegang saham 

terhadap kebijakan dividen. Data yang didapat dari 68 perusahaan di Bursa Efek 

Karachi. Dalam penelitian dibagi menjadi 2 kategori yaitu: kategori pertama 

mengambil 37 perusahaan pada bulan Juni periode 2003-2007, kategori kedua 

mengambil 31 perusahaan pada bulan Desember periode 2004-2007. Adapun 

variabel yang digunakan untuk menganalisi data adalah ukuran perusahaan, 

tingkat pertumbuhan perusahaan, return on asset, p/e ratio. Hasil menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan positif antara tingkat pertumbuhan perusahaan dan 

return on asset terhadap kebijakan dividen, sedangkan ukuran perusahaan dan p/e 

ratio menunjukkan signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Peneliti lain juga meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap 

kebijakan dividen di Jepang yang dilakukan oleh Harada dan Nguyen (2011). 

Data sampel diambil dari perusahaan yang ada di Jepang. Variabel yang 

digunakan adalah konsentrasi kepemilikan, dividend indicator, dan firm 
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characteristc. Hasil membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan positif atas 

konsentrasi kepemilikan dan firm characteristic terhadap kebijakan dividen. Dan 

dividend indicator menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

Gambar 2.1 
Model Pengaruh Kas Perusahaan, Pertumbuhan, Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas, Holding, Karakteristik Dewan, Independensi Dewan, dan Market to 
Book Value. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : John dan Muthusamy (2010). 

  Aymen Turki (2011) melakukan penelitian mengenai analisis 

faktor-faktor untuk menentukan pengakuisisi metode pembayaran terhadap 

kebijakan dividen dilakukan oleh Sampel yang di ambil adalah perusahaan di 

Amerika. Variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah cash, 

return on asset, leverage, dan ukuran perusahaan. Adapun hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara cash dan ukuran 
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perusahaan terhadap kebijakan dividen. Return on asset dan leverage terdapat 

pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Ahmed Arif (2011) melakukan penelitian mengenai kebijakan dividen 

dan manajemen laba di Pakistan. Penelitian tersebut mengambil sampe dari 86 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan periode 2004-2009. Variabel 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan, return on asset, dan leverage. 

Penelitian ini menunjukkan hasil pengaruh signifikan positif  return on asset dan 

leverage terhadap kebijakan dividen. Dan juga ukuran perusahaan menunjukkan 

pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Dimitar Ravailov (2011) meneliti mengenai pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap kebijakan dividen. Sampel data yang diambil dari 312 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Bulgaria periode 2003-2009. Variabel 

yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah ukuran perusahaan, leverage, 

tingkat pertumbuhan perusahaan, profitability, asset turnover, liquidity, dan 

taxation. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh signifikan positif antara 

ukuran perusahaan, leverage, profitability, dan liquidity terhadap kebijakan 

dividen. Tingkat pertumbuhan perusahaan, asset turnover, dan taxation 

menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap kebijakan dividen di 

Asia Tenggara pra dan pasca krisis dilakukan oleh Julia Sawicki (2012). 

Penelitian tersebut dilakukan pada lima perusahaan di 5 negara Asia Timur: Hong 

Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Thailand, selama periode 1994-2003. 

Variabel yang digunakan adalah government, profitability, risiko, ukuran 
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perusahaan, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan pengaruh signifikan positif antara government, profitability, ukuran 

perusahaan, dan tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

Risiko menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Mahira Rafique (2012) melakukan penelitian mengenai upaya 

pengungkapan dinamika wawasan untuk penentuan dividen terhadap kebijakan 

dividen. Penelitian tersebut mengambil sampel dari perusahaan non keuangan 

yang terdaftar dalam indeks KSE100. Variabel yang digunakan adalah corporate 

tax, tingkat pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, financial leverage, dan 

profitability. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh 

signifikan positif antara tingkat pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan 

profitability terhadap kebijakan dividen. Corporate tax dan financial leverage 

menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Penelitian mengenai rasio pembayaran dividen tahun sebelumnya 

terhadap kebijakan dividen untuk menentukan apakah ada hubungannya dengan 

sejumlah faktor perusahaan  dilakukan oleh Gustav Hellstrom (2012). Peneliti 

tersebut mengambil sampel dari perusahaan di Swedia. Variabel yang digunakan 

adalah profitability, free cash flow, tingkat pertumbuhan perusahaan, likuiditas, 

ukuran perusahaan, financial leverage, dan earning per share. Hasil dari 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara profitability, 

free cash flow, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Financial 

leverage, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan earning per share menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 
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 Csaba Burger (2012) meneliti mengenai pengaruh struktur keanggotaan 

terhadap kebijakan dividen pada bank koperasi di Hungaria. Sampel 

menggunakan 99 bank koperasi yang mewakili 73 persen dari seluruh koperasi di 

Hungaria. Variabel yang digunakan adalah profitability, ukuran perusahaan, 

tingkat pertumbuhan perusahaan, risiko, dan efficiency. Hasil menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan positif antara profitability, ukuran perusahaan, risiko, 

dan efficiency terhadap kebijakan dividen. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Penelitian mengenai kebijakan dividen juga dilakukan oleh Gizelle F. 

(2013). Penelitian tersebut meneliti di lima negara Asia Timur: Hong Kong, 

Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Thailand periode 1994-2003. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, earning capital, 

tingkat pertumbuhan perusahaan, dan profitability. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan, tingkat 

pertumbuhan perusahaan, dan profitability terhadap kebijakan dividen. Sedangkan 

earning capital menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

 Penelitian mengenai penentu kebijakan dividen pada sektor perbankan di 

Pakistan di lakukan oleh Hashim Zameer (2013). Sampel data yang digunakan 

dari 27 bank asing dan domestik yang beroperasi di perbankan syariah dan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Pakistan. Variabel yang digunakan 

adalah leverage, ukuran perusahaan, profitability, tingkat pertumbuhan 

perusahaan, ownership structure, risiko, agency cost, dan last year dividend. Hasil 
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dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh signifikan positif antara ukuran 

perusahaan, profitability, tingkat pertumbuhan perusahaan, ownership structure, 

agency cost, dan last year dividend terhadap kebijakan dividen. Leverage dan 

risiko menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

Gambar 2.2 
Model Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan, Leverage, Ukuran 

Perusahaan, dan Risiko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sumber : Malik, Gul, dan Khan (2013). 
 
 Elham Mansourinia (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

ukuran dewan dan CEO duality terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini 

mengambil sampe data dari 140 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran 

periode 2006-2010. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran 

perusahaan, leverage, return on asset, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif atas ukuran 

perusahaan dan tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

Leverage dan return on asset menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 
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 Hosein Sham (2013) menelitipengaruh arus kas bebas dan rasio 

profitabilitas s terhadap rasio pembayaran dividen dan terhadap kebijakan dividen. 

Peneliti tersebut mengambil sampel pada perusahaan di Bursa Efek Teheren dari 

102 perusahaan selama 2005-2010. Varibel yang digunakan adalah leverage ratio, 

free cash flow, tingkat pertumbuhan perusahaan, risiko, profitability, dan ukuran 

perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh 

signifikan positif antara leverage ratio, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan 

ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Free cash flow, risiko, dan 

profitability menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penentu kebijakan 

dividen dilakukan oleh Pornumpai (2013). Peneliti tersebut mengambil sampel 

dari semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand periode 2006-2010. 

Variabel yang digunakan adalah profitability, liquidity, financial leverage, market 

book value, risiko, ukuran perusahaan, industries dummies, dan interaction 

dummies. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh signifikan positif antara 

profitability, liquidity, risiko, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

Financial leverage, market book value, industries dummies, dan interaction 

dummies menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Uwuigbe (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh corporate 

governance dan mekanisme kebijakan pembayaran dividen terhadap kebijakan 

dividen di Nigeria. Peneiti tersebut mengambil sampel dari 50 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Nigeria periode 2006-2011. Variabel yang digunakan 

adalah board size, ukuran perusahaan, board independence, dan ownership 
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structure. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaruh signifikan positif 

antara ukuran perusahaan, board size, dan board independence terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan ownership structure menunjukkan pengaruh signifikan negatif 

terhadap kebijakan dividen. 

 Ebenezer Agyemang (2013) meneliti faktor-faktor penentu kebijakan 

dividen di Ghana. Peneliti tersebut mengambil sampel dari lembaga keuangan 

yang terdaftar di Ghana menggunakan efek tetap dan acak periode 2005-2009. 

Variabel yang digunakan adalah profitability, liquidity/cash flow, financial 

leverage, collateral activity, dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh hubungan positif antara 

profitability, liquidity/cash flow, dan financial leverage terhadap kebijakan 

dividen. Collateral activity menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

 Penelitian mengenai penentu  kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Ghana dilakukan oleh Ebnezer Adu 

(2013). Data yang diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Ghana periode 1997-2006. Variabel yang digunakan dalam 

penelitiantersebut adalah earning per share, profitability, tingkat pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, liquidity, dan free cash flow. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan pengaruh signifikanpositif antara earning per share, ukuran 

perusahaan, dan liquidity terhadap kebijakan dividen. Profitability, tingkat 

pertumbuhan perusahaan, dan free cash flow menunjukkan pengaruh signifikan 

negatif terhadap kebijakan dividen.  
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 Calitus Wekesa (2014) meneliti mengenai analisis empiris perusahaan 

pertanian terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini juga meniliti pengaruh rasio 

pembayaran dividen pada sektor pertanian di Kenya. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, liquidity, tingkat pertumbuhan 

perusahaan, profitability, dan leverage. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara tingkat pertumbuhan 

perusahaan dan leverage terhadap kebijakan dividen. Ukuran perusahaan, 

liquidity, dan profitability menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen.  

 Penelitian mengenai struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan konglomerat di Nigeria. Penelitian tersebut mengambil sampel 

dari delapan perusahaan konglomerat yang ada di Nigeria selama periode 2001-

2010. Variabel yang digunakan adalah institutional ownership, managerial 

ownership, free cash flow, profitability. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara institutional ownership 

dan free cash flow terhadap kebijakan dividen. Profitability dan managerial 

ownership menunjukkan pengaruh hubungan signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

 Penelitian mengenai pengaruh corporate governance mekanisme 

kebijakan pembayaran dividen terhadap kebijakan dividen di Nigeria dilakukan 

oleh Uwuigbe Uwalomwa (2015). Peneliti tersebut mengambil 50 sampel dari 

perusahaan yang terdaftar di Nigeria periode 2006-2011. Variabel yang digunakan 

adalah board size, ukuran perusahaan, board independence, dan ownership 
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structure. Hasil yang dapat dilihat dari penelitian tersebut menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan positif antara board size, ukuran perusahaan, dan board 

independence terhadap kebijakan dividen. Sedangkan Ownership structure 

menunjukkan hasil pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. 

 Sarfaraz Bhutto (2015) meneliti  struktur kepemilikan dan arus kas 

sebagai penentu kebijakan dividen. Data yang digunakan mengambil 100 sampe 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi tahun 2012-2015. Variabel yang 

digunakan adalah managerial ownership, individual ownership, operating cash, 

cash flow sensitivy, ukuran perusahaan, capital structure, dan profitability. Hasil 

yang di dapat dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif 

antara operating cash, ukuran perusahaan, dan profitability terhadap kebijakan 

dividen. Managerial ownership, individual ownership, cash flow sensitivy, dan 

capital structure menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

dividen. 

 Penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan kebijakan keuangan 

terhadap kebijakan dividen dilakukan oleh Subba Reddy (2015). Peneliti tersebut 

mengambil sampel dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, tingkat 

pertumbuhan perusahaan, return on asset, leverage, dan profitability. Hasil dari 

penelitian membuktikan adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran 

perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan profitability terhadap kebijakan 

dividen. Return on asset dan leverage menunjukkan pengaruh signifikan negatif 

terhadap kebijakan dividen.  
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2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Fred Waston, 2012). 

Salah satu ukuran dari likuiditasyang merupakan kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (current liability) melalui sejumlah kas 

dan setara kas, seperti giro atau simpananlain dibank yang dapat ditarik setiap saat 

yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dari Brigham (1983) 

menunjukkan pengaruh positif terhadap kebijakan dividen karena semakintinggi 

rasio likuiditas menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendeknya. 

 

2.4  Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Kebijakan Dividen 

 Dewan Komisaris sangat berperan dalam mengawasi implementasi 

kebijakandewan direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan ini diharapkan 

dapat meminimalkan permasalahan agensi antara dewan direksi dengan 

pemegangsaham. Jumlah komisaris yang besar akanmembuat kegiatan monitoring 

manajer menjadi lebih baik (Fama, 1980). Sehingga terdapat pengaruh signifikan 

positif terhadap kebijakan dividen. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alzomaia dan Al-Khadhiri 

(2013), Gill dan Obradovich (2012), Mansourinia et al. (2012), Bokpin (2011), 

Subramaniam dan Susela (2011) dan Litai, Chuan dan Kim (2011) menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan positif atas ukuran dewan terhadap kebijakan dividen. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dewan perusahaan maka semakin 
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banyak pembayaran dividen. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Ajanthan (2013), Abdelsalam et al. (2008) dan Al-Shabibi dan Ramesh 

(2011) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan dividen.  

 

2.5  Pengaruh Independensi Dewan terhadap Kebijakan Dividen 

Keberadaan dewan komisaris independendapatmengurangi 

kemungkinanterjadinya kecurangan pelaporan keuangandandapatmengawasi 

tindakanmanajemen agar memberikan kinerjaefisiensesuai kepentingan pemilik 

sahamyang dapat berupa pemaksimalan laba perusahaan.Karena fungsi 

pengawasankomisaris independen tersebut, masalahagency costdalam perusahaan 

dapatberkurang.Akibatnya,semakin banyak anggota eksternal dalam 

dewankomisaris,semakinbanyak dividen yang didistribusikan oleh 

perusahaan.Penelitian (Al Shabibi dan Ramesh, 

2011)mengindikasikanbahwaindependensi dewankomisarisberhubungan positif 

dengan kebijakan dividen. 

 Hasil penelitian ini bertentangan dengan simpulan dari Al-Najjar dan 

Hussainey (2009) dan Moradi et al. (2012) yang menemukan pengaruh negatif 

antara independensi dewan terhadap kebijakan dividen. Semakin banyak jumlah 

independensi dewan maka pembayaran dividen akan semakin kecil. Hal ini 

dikarenakan perusahaan dengan tata kelola yang lemah mengakibatkan 

perusahaan harus membayar sumber daya eksternal sebagai pengganti untuk 
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mengerjakan tugas manajer sehingga pembayaran dividen akan berkurang 

(Moradi et al. 2012). 

 

2.6 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan 

Dividen 

 Tingkat pertumbuhan adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan pada 

tingkat perkembangan yang sama, yang biasanya lebih tinggi dari tingkat 

pertumbuhan perusahaan lain (Al-Najjar & Hussainey, 2009). Dalam hasil 

penelitian Al-Gharaibeh et al. (2013) menyatakan adanya pengaruh signifikan 

negatif antara pertumbuhan terhadap pembayaran dividen.  

 Hasil yang bertentangan dengan Al-Gharaibeh et al. (2013) ditemukan 

dalam penelitian Charitou dan Vafeas (1998), Gill dan Obradovich (2012) dan 

Sharif et al. (2010) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara 

pertumbuhan dengan kebijakan dividen. 

 

2.7  Pengaruh Arus Kas Bebas terhadap Kebijakan Dividen 

 Perusahaan yang memiliki keuntungan lebih stabil dapat menghindari 

arus kas bebas, oleh karena itu dapat membayar dividen yang lebih besar (Mehta, 

2012). Al-Gharaibeh, Zurigat, dan Al-Harahsheh (2013) menemukan arus kas 

bebas berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen, artinya semakin 

banyak arus kas bebas maka rasio pembayaran dividen akan semakin banyak juga. 

Hasil signifikan negatif ditemukan dalam penelitian Ullah, Fida, dan Khan (2012), 

Mulia Dwi Putri, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Dewan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



23 

 

Universitas Internasional Batam 

 

dikarenakan semakin banyak arus kas bebas akan menurunkan pembayaran 

dividen. 

 

2.8  Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

 Arilaha (2009) menyatakan bahwa leverage tidak mempengaruhi 

perusahaan dalam menentukan pembayaran dividen. Perusahaan yang memiliki 

struktur permodalan terdiri dari kreditor dan pemegang saham, dimana pihak 

manajemen tidak hanya memperhatikan kepentingan pemegang hutang berupa 

pelunasan kewajiban tetapi juga memperhatikan kepentingan pemegang saham 

dengan membagikan dividen. 

 Rasio leverage penting untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi 

hutangnya. Rasio hutang terhadap modal adalah jenis rasio leverage. Menurut 

Alzomaia dan Al-Khadiri (2013), rasio hutang terhadap modal berpengaruh 

negatif terhada dividen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan leverage 

yang rendah akan membayar lebih banyak dividen. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Al-Gharaibeh (2013), Saif et al. (2013), Malik et al. (2013), Gill dan 

Obradovich (2012), Mehta (2012), Bokpin (2011), Litai et al. (2011), Afza 

(2011), Al-Shubiri et al. (2011), dan Al-Shubiri (2011). 

 Bertentangan dengan penelitian Ramli (2010), John dan Muthusamy 

(2010), Asif et al. (2011), Al-Kuwari (2009), Kouki dan Guizani (2009), 

Erkaningrum (2007), Al-Malkawi (2007), Adelegan (2003), Sutrisno (2001), Han 

et al. (1999), dan menemukan pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Marlina dan Danica (2009) menyatakan bahwa peningkatan hutang pada 
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gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para 

pemegang saham termasuk dividen yang diterima karena kewajiban untuk 

membayar hutang lebih diutamakan daripada membayar dividen. 

 

2.9 Pengaruh Earning Per Share terhadap Kebijakan Dividen 

 Earning per sharemenunjukkan besarnya laba yang diperoleh investor 

dalam penanaman modalnya(Widiyanti & Indarto, 2011). Bagi investor, rasio EPS 

sangat diperlukan untuk mengetahui kemampulabaan perusahaandalam 

menghasilkan laba tiap lembar sahamnya. 

 Penelitian Al-Ajmi dan Hussain (2011) menggunakan earning per share 

sebagai pengukuran dikarenakan dividen biasanya dibayarkan dari laba tahunan, 

dan perusahaan yang lebih menguntungkan akan membayar dividen lebih banyak. 

EPS mempresentasikan kapasitas perusahaan untuk membayar dividen, yang 

merupakan sebuah faktor penting yang mempengaruhi tingkat dividen. Hal ini 

dikarenakan perusahaan akan membayar jumlah dividen yang lebih tinggi jika 

tingkat profitabilitasnya meningkat. Oleh karena itu, EPS memiliki pengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen (Alzomaia & Al-Khadiri, 2013). 

 Penelitian Alzomaia dan Al-Khadiri (2013) didukung oleh penelitian 

Malik et al. (2013), Al-Ajmi dan Hussain (2011), Al-Shabibi dan Ramesh (2011), 

Afza dan Mirza (2010), Sharif et al. (2010), dan Al-Malkawi (2007). Sebaliknya, 

John dan Muthusamy (2010) menemukan bahwa EPS berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen. 
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2.10  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen 

 Kebijakan dividen sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya sebuah 

perusahaan. Ukuran perusahaan tersebut dapat diukur dengan menggunakan aset, 

total penjualan, atau market value. Perusahaan besar umumnya membagikan 

dividen lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal tersebut 

dikarenakan pada umumnya perusahaan besar lebih memiliki aset dan laba yang 

lebih besar, beserta informasi yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan 

perusahaan yang relatif kecil. 

 Ukuran perusahaan diperkirakan dapat menjelaskan kebijakan dividen 

perusahaan. Perusahaan yang lebih besar merupakan perusahaan yang lebih 

matang dan memiliki akses menuju pasar modal, yang seharusnya akan membayar 

dividen yang lebih besar (Alzomania dan Al-Khadhiri, 2013). 

 Fama dan French (2001) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar 

memiliki penghasilan yang lebih banyak, sehingga akan membayar dividen yang 

lebih banyak juga. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh positif yang 

signifikan antara ukuran perusahaan dengan kebijakan dividen seperti pada 

penelitian Thanatawee (2011), Al-Shubiri (2011), Al-Ajmi dan Hussain (2011). 

 

2.11 Pengaruh Return on Asset terhadap Kebijakan Dividen 

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan return on asset (ROA), 

return on equity (ROE), dan earning per share (EPS). Profitabilitas menunjukkan 

keuntungan yang didapatkan sebuah perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan 
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keuntungan yang lebih stabil dapat menghindari arus kas bebas, oleh karena itu 

dapat membayar dividen yang lebih besar (Mehta, 2012). 

 Penelitian Gill dan Obradovich (2012), Thanatawee (2011), Marfo-

Yiadom dan Agyei (2011), Al-Najjar dan Hussainey (2009), Arilaha (2009), dan 

Amidu dan Abor (2006) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap 

pembayaran dividen. 

 Bertentangan dengan Alzomaia dan Al-Khadiri (2013), Subramaniam 

dan Susela (2011), John dan Muthusamy (2010), dan Gill, Biger, Tibrewala 

(2010), menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen dikarenakan perusahaan lebih memilih menggunakan laba yang dihasilkan 

untuk menginvestasikan aset daripada membayarkan dividen. 

 

2.12 Model Penelitian 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada 

dua konsep yaitu pengaruh karakteristik dewan dan perusahaan terhadap 

kebijakan dividen. Model penelitian merupakan gabungan dari tiga jurnal yaitu 

model jurnal Harada dan Nguyen (2011), Uwuigbe (2012), dan Gustav Hellstrom 

(2013). 

 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

pada objek penelitian, dimana penelitian ini menggunakan laporan keuangan pada 

Bursa Efek Indonesia untuk pengaruh kebijakan dividen. Model Penelitian yang 

dibangun oleh peneliti dapat dilihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar 2.3 
Model Pengaruh Likuditas, Ukuran Dewan, Independensi Dewan, Tingkat 

Pertumbuhan Perusahaan, Arus Kas Bebas, Leverage, Earning Per Share, Ukuran 
Perusahaan, dan Return on Asset terhadap Kebijakan Dividen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Harada dan Nguyen (2011), Uwuigbe (2012), dan Gustav Hellstorm 

(2013). 

 

2.13  Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara likuiditas atas kebijakan dividen. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan atas kebijakan 

dividen. 

Return on Asset 

Likuiditas

Ukuran Dewan 

Kebijakan 

Dividen 

Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

Independensi Dewan 

Arus Kas Bebas 

Leverage

Earning Per Share 

Ukuran Perusahaan 
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H3: Terdapat pengaruh signifikan antara independensi dewan atas kebijakan 

dividen. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pertumbuhan perusahaan 

atas kebijakan dividen. 

H5: Terdapat pengaruh signifikan antara arus kas bebas atas kebijakan 

dividen. 

H6: Terdapat pengaruh signifikan antara leverage atas kebijakan dividen. 

H7: Terdapat pengaruh signifikan antara earning per share atas kebijakan 

dividen. 

H8: Terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan atas kebijakan 

dividen. 

H9: Terdapat pengaruh signifikan antara return on asset atas kebijakan 

dividen. 
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