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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Silaban dan  Purnawati (2016) melakukan penelitian di Bursa Efek 

Indonesia untuk meneliti apakah ada pengaruh dari profitabilitas, struktur 

kepemilikan, pertumbuhan perusahaan dan efektivitas usaha pada dividen. Metode 

purposive sampling adalah metode sampel yang dipakai penelitian ini. Analisis 

regresi berganda menjadi teknik yang dipakai dalam menganalisis penelitian yang 

dilakukan. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif 

antara profitabilitas, struktur kepemilikan dan efektivitas usaha pada dividen, 

sedangkan terdapat pengaruh negatif pertumbuhan usaha terhadap dividen. 

Masrifah (2014) melakukan penelitian tentang apakah ada pengaruh  laba 

bersih, arus kas operasi dan RUPS pada DPR perusahaan. Sampel penelitian 

diambil pada 18 perusahaan selama periode 2007-2011. Hasil dari penelitian yang 

dilakukan adalah laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan kepada DPR. 

Sedangkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari arus kas dari kegiatan 

operasi dan RUPS pada dividen. 

Ishaq dan Asyik (2015) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, posisi 

kas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan pada DPR. Penelitian ini 

membuktikan profitabilitas diukur melalui ROE, posisi keuangan, pertumbuhan 

tidak mempunyai pengaruh terhadap dividen. Hanya leverage yang berpengaruh 

signifikan terhadap dividen.  

Cahyo (2014) melakukan penelitian tentang apakah ada pengaruh net 

profit, arus kas kegiatan operasi dan IOS terhadap dividen. Populasi penelitian 
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diambil perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI yaitu 135 perusahaan. 24 

perusahaan menjadi objek dalam pengambilan sampel penelitian ini. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa IOS berpengaruh signifikan pada kebijakan 

dividen. Sedangkan laba bersih dan juga arus kas kegiatan operasi tidak 

berpengaruh signifikan pada dividen.  

Randa dan Abraham (2009) meneliti tentang apakah ada pengaruh 

profitabilitas, leverage, harga saham, dan ukuran perusahaan yang dapat dijadikan 

faktor untuk membayarkan dividen didalam sebuah perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan mendapatkan hasil diantaranya bahwa adanya pengaruh signifikan 

antara ROE dan harga saham terhadap dividen. Tidak adanya pengaruh signifikan 

antara DER dan total aset terhadap dividen tunai. 

Marlim dan Arifin (2015), meneliti tentang analisis pengaruh posisi kas, 

rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat pengembalian aset, potensi pertumbuhan 

dan perputaran total aktiva terhadap DPR. Ada sebanyak 110 perusahaan dalam 

pengambilan sampel penelitian ini yakni perusahaan yang terdapat  Di BEI 

periode 2009-2011. Purposive sampling adalah metode yang dipakai oleh 

penelitian ini. Analisis regresi berganda menjadi teknik yang dipakai oleh 

penelitian ini. Kesimpulan dilakukannya penelitian ini adalah posisi kas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap DPR sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas, 

tingkat pengembalian aset, potensi pertumbuhan dan perputaran total aktiva 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen yang ditampilkan dalam gambar 1. 
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Gambar 1 Model Analisis Pengaruh Posisi Kas, Rasio Hutang Terhadap Ekuitas, 

Tingkat Pengembalian Aset, Potensi Pertumbuhan, Perputaran Total Aktiva 

terhadap Dividend Payout Ratio, sumber: Marlim dan Arifin (2015). 

Lestary (2017) meneliti pengaruh profitability, kesempatan pertumbuhan, 

leverage, dan size terhadap dividen yang terdapat di perusahaan otomotif di BEI 

tahun 2009-2016. Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ialah profit margin, 

ROA, dan size berpengaruh signifikan positif pada DPR. Kesempatan 

pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif pada DPR. Sedangkan ROE dan 

leverage tidak berpengaruh pada DPR. 

Adnan, Gunawan, dan Chandrasari (2014) meneliti pengaruh 

poriftabilitas, leverage, pertumbuhan, dan arus kas bebas pada DPR perusahaan 

dan mempertimbangkan corporate governance sebagai variable intervening. 81 

perusahaan menjadi sampel penelitian ini dan purposive sampling menjadi metode 

yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan terdapat tiga hipotesis yang bisa 

diterima, sedangkan yang lainnya ditolak. 

Perputaran Total Aktiva 

Rasio Hutang terhadap Ekuitas 

Posisi Kas 

Tingkat Pengembalian Aset 

Potensi Pertumbuhan 

Dividend Payout Ratio 
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Chandra, Ervina, dan Fadrul (2016), meneliti analisis pengaruh laba 

bersih dan arus kas operasi pada DPR yang terdapat di BEI. Penelitian yang 

dilakukan bertujuan menganalisis dan menentukan pengaruh laba bersih dan arus 

kas operasi pada DPR periode 2008-2014. Purposive sampling adalah metode 

yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan dan digunakannya teknik regresi 

berganda. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh signifikan positif pada 

variable laba bersih terhadap DPR, dan terdapat pengaruh signifikan negatif pada 

variable arus kas operasi terhadap DPR. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen yang ditampilkan dalam gambar 2. 

Gambar 2 Model Analisis Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap 

Dividen Kas, sumber: Chandra, Ervina, dan Fadrul (2016). 

Hermuningsih (2007) meneliti apa saja faktor yang mempengaruhi DPR 

didalam perusahaan go public di BEI. Sampel didalam penelitian yang dilakukan 

adalah 94 perusahaan dan purpose random sampling menjadi sampel yang 

digunakan didalam penelitian ini. 

Christi dan Wijayanti (2013) meneliti apa saja aspek yang mempengaruhi 

DPR perusahaan yang terdaftar di BEI. Sampel yang diambil adalah dari 

perusahan yang terdapat di BEI yang dapat diunduh dari situs www.idx.co.id. 

Non-probability sampling menjadi sampel pada penelitian ini. 

Arus Kas Operasi 

Laba Bersih 

Dividend Payout Ratio 
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Masruroh, Nursanti, dan Lisa (2011) meneliti dengan tujuan untuk 

menganalisis apakah ada pengaruh moderating IOS dengan dividen serta 

moderating IOS dengan arus kas bebas terhadap tingkat leverage. Pengambilan 

sampel penelitian yakni dari perusahaan yang terdapat di BEI dari 2003 hingga 

2007. Variabel dalam penelitian ini adalah IOS, arus kas bebas, dan leverage. 

Sari, Muharam, dan Sofyan (2015), melakukan penelitian tentang analisis 

pengaruh IOS, leverage, risiko pasar dan ukuran perusahaan terhadap dividen. 

Sampel yang dipakai sebanyak 34 perusahaan yang terdapat di BEI dari 2011 

sampai dengan tahun 2014. Hasil yang ditemukan adalah adanya pengaruh yang 

signifikan negatif antara IOS dan juga leverage terhadap DPR. Sedangkan 

terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap DPR. 

Irawan dan Nurdhiana (2012), meneliti apakah ada pengaruh laba bersih 

dan arus kas dari kegiatan operasi pada DPR perusahaan yang terdapat di BEI dari 

tahun 2009 - tahun 2010. Sampel yang diambil adalah perusahaan yang 

membagikan dividennya dari 2009 - 2010, yaitu terdapat 44 perusahaan yang 

masuk kedalam kriteria penelitian yang dilakukan. 

Ardian (2014) meneliti tentang pengaruh managerial ownership 

structure, profitability dan IOS terhadap DPR di perusahaan manufaktur yang 

terdapat di BEI 2009 hingga 2013. Managerial ownership structure, profitability 

dan IOS merupakan variable independen dalam penelitian yang dilakukan.  

Fitri, Hosen, dan Muhari (2016), meneliti apa saja faktor yang 

mempengaruhi DPR di perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index (JII). 

Saham yang ada pada JII dari 2009 hingga 2014 dimana ada 30 perusahaan 
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menjadi populasi pada penelitian ini. Purposive sampling metode dalam 

mengambil sampel pada penelitian ini. 

Ariandani dan Yadnyana (2016) meneliti tentang pengaruh profitabiltas 

dan IOS terhadap DPR. Perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI dijadikan 

sampel didalam penelitian. Non probability sampling menjadi metode dalam 

mengambil sampel pada penelitian ini dan purposive sampling digunakan sebagai 

teknik dalam mengambil sampel pada penelitian ini. Data yang dikumpulkan 

adalah metode observasi non partisipan. 30 perusahaan menjadi sampel dari 

penelitian yang dilakukan.  

Hikmah dan Yamin (2013), meneliti analisis yang mempengaruhi 

pertumbuhan penjualan, investment, liquidity, profitabilitas, dan firm size terhadap 

DPR. Purposive sampling digunakan sebagai metode yang dipakai didalam 

penelitian. Jumlah penggunaan sampel adalah 50 perusahaan. Data dianalisis 

adalah dengan regresi linear. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel 

independen yang terdapat pada penelitian yang diuji mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap DPR. 

Komala dan Nugroho (2013), meneliti pengaruh rasio profitabilitas, 

likuiditas, dan utang terhadap investment return. Sampel diambil dengan 

menggunakan purposive sampling. 35 perusahaan menjadi sampel untuk sampel 

yang dihasilkan. Teknik untuk menganalisis penelitian yang dilakukan ialah 

teknik regresi linier berganda. 

Ahmad dan Wardani (2014) meneliti apakah ada pengaruh faktor 

fundamental untuk kebijakan dividen: bukti di BEI. Jumlah penggunaan sampel 

ialah 98 perusahaan yang terdaftar BEI dari tahun 2006 sampai 2009. Regresi 
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logit digunakan dalam penelitian agar mengetahui hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. 

Juhandi et al. (2013) meneliti apakah terdapat pengaruh faktor internal 

dan struktur kepemilikan saham dividen pada perusahaan nilai (studi di 

perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI). Semua perusahaan manufaktur 

yang terdapat di BEI digunakan dalam sampel penelitian ini. 

Saifi et al. (2015), meneliti pengaruh tentang corporate governance dan 

juga IOS pada struktur modal, dividen, dan kinerja perusahaan (studi pada go-

public perusahaan manufaktur di BEI). Pengambilan sampel adalah 38 perusahaan 

yang terdapat di BEI selama pengamatan lima tahun dari 2009 ke 2013. Teknik 

pengumpulan data menggunakan data historis dalam laporan keuangan resmi 

dipublikasikan di situs BEI. 

Dewi (2016), meneliti pengaruh likuiditas, leverage, dan size pada DPR 

dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Semua perusahaan yang 

terdapat di BEI periode 2012 - 2014 sebesar 141 perusahaan digunakan sebagai 

populasi penelitian. Purposive sampling menjadi metode diambilnya sampel 

penelitian yang kemudian diakuisisi 19 perusahaan manufaktur. Metode analisis 

jalur merupakan metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini. 

Gatyatri dan Mustanda (2014) meneliti apakah ada pengaruh struktur 

modal, dividen dan IOS pada nilai perusahaan. Perusahaan di BEI periode 2008-

2012 digunakan sebagai populasi penelitian ini. 146 perusahaan manufaktur yang 

terdapat di BEI menjadi pengambilan sampel dari penelitian yang dilakukan, 

metode yang digunakan adalah purposive sampling. 9 perusahaan menjadi 

penentu sampel dalam penelitian yang dilakukan. 
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Numala (2006) melakukan penelitian tentang apakah ada pengaruh 

dividen pada harga saham perusahaan otomotif di dalam Bursa Efek Jakarta 

(BEJ). Populasi penelitian ialah perusahaan otomotif yang terdaftar di BEJ 

periode 1996-2000. Penelitian ini menemukan ada tiga perusahaan otomotif yang 

memenuhi kriteria penelitian. 

Martazela, Marietza, dan Midiastuty (2015), melakukan penelitian 

tentang efek dari profitabilitas dan IOS terhadap DPR menggunakan likuiditas dan 

leverage sebagai variabel moderasi.  Sampel penelitian menggunakan 114 

perusahaan periode 2005-2009. Analisis regresi linier menjadi teknik pengambilan 

sampel penelitian ini dan juga menggunakan teknik regresi moderasi dengan 

SPSS versi 6.0.  

Ifada dan Kusumadewi (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh 

net profit, arus kas dari kegiatan operasi, IOS dan ukuran perusahaan pada 

dividen. Perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI dari 2010-2012 menjadi 

sampel yang diambil untuk penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa hanya 

net profit berpengaruh signifikan positif terhadap dividen. Variabel lainnya tidak 

mempunyai dampak pada dividen. 

Rizqia, Aisjah, dan Sumiati (2013) melakukan penelitian tentang efek 

dari kepemilikan manajerial, leverage, profitabilitas, size, dan peluang investasi 

pada dividen, dan pengaruh semua variabel terhadap nilai perusahaan. Semua 

perusahaan manufaktur yang go public dan yang terdapat di BEI periode 2006-

2011 adalah populasi dari penelitian ini. 

Mawarni dan Ratnadi (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh 

IOS, leverage, dan likuiditas pada DPR yang terdapat di BEI tahun 2010-2012. 
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391 perusahaan menjadi pengambilan populasi penelitian ini, dan purposive 

sampling adalah metode yang dipakai dengan hasil dan didapat sebanyak 72 data.  

Sari dan Budiartha (2016) meneliti tentang pengaruh IOS pada DPR 

perusahaan dan umur perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Semua perusahaan 

publik yang terdapat di BEI tahun 2006-2011menjadi populasi penelitian yang 

dilakukan. Purposive sampling adalah teknik dalam pengambilan sampel 

penelitian. Hasil pengujian pada tahap pertumbuhan perusahaan dan IOS 

berpengaruh signifikan positif pada DPR perusahaan.  

Ahmad dan Wardani (2014) meneliti tentang efek dari faktor 

fundamental terhadap dividen dari 98 perusahaan yang terdapat di BEI periode 

2006 sampai 2009. Analisis regresi logit menjadi teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel agar diketahuinya adakah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Penelitian ini membuktikan profitabilitas 

dan size mempunyai hubungan signifikan positif pada dividen.  

Ardestani et al. (2013), melakukan penelitian tentang dividend payout 

policy of corporations, IOS dan keuangan korporasi didalam perusahaan industri 

di Malaysia. Terdapat 62 perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Malaysia yang 

diambil untuk sampel penelitian ini. Penelitian ini membuktikan bahwa IOS 

mempunyai hubungan signifikan terhadap dividen.  

Trisnawati dan Supriatna (2014), melakukan penelitian tentang pengaruh 

dari kepemilikan eksternal, kepemilikan internal, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, financial leverage, PER, umur perusahaan, dan IOS terhadap 

kebijakan dividen. Data yang dikumpulkan dari perusahaan non keuangan yang 

terdapat di BEI 2009-2016. Total ada 60 perusahaan yang diambil menjadi sampel 
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penelitian. Hasil penelitian ini ialah kepemilikan internal, size, hutang keuangan, 

umur perusahaan mempengaruhi dividen. Kepemilikan ekstrernal, profitabilitas, 

PER, dan IOS tidak mempengaruhi kebijakan dividen.  

Purnami dan Artini (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh IOS, 

TATO dan sale growth pada dividen pada perusahaan industri di BEI. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa IOS berpengaruh negatif namun 

tidak signifikan pada dividen, TATO berpengaruh signifikan positif pada dividen, 

pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif namun tidak adanya hubungan yang 

signifikan terhadap dividen. 

Yudiana dan Yadnyana (2016) melakukan penelitian tentang apakah ada 

pengaruh variabel kepemilikan manajerial, leverage, IOS, dan profitabilitas pada 

DPR. Populasi penelitian ialah dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdapat di BEI dari 2011 hingga tahun 2013.  

Sugiarto (2015), melakukan penelitian tentang posisi kas, tingkat 

pengembalian aset, rasio hutang terhadap ekuitas dan DPR dengan menggunakan  

25 perusahaan yang terdapat di BEI periode 2005-2014. Analisis regresi dengan 

test data panel adalah teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini dan test 

model data yang dipakai ialah dengan model Ordinary Least Square (OLS) and 

Fixed Effects Method (MET).  

 

2.2  Dividend Payout Ratio 

DPR menetapkan besarnya keuntungan yang diberikan sebagai dividen 

kas dan laba ditahankan sebagai sumber pendanaan. Rasio DPR bertujuan untuk 

melihat persentase pendapatan perusahaan yang dibayarkan pada pemegang 
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saham biasa perusahaan sebagai dividen kas. Jika keuntungan yang diperoleh 

perusahaan yang ditahan berjumlah besar, maka keuntungan yang akan diberikan 

sebagai dividen akan menjadi semakin kecil (Jannah & Agustin, 2014). 

Deitiana (2009) DPR adalah besarnya dividen yang diberikan relatif pada 

keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan atau keuntungan setiap lembar. 

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang dibuat untuk menentukan bagian 

keuntungan yang diberikan dalam bentuk dividen atau laba yang ditahan untuk 

menginvestasikan kembali. Adapun faktor yang mempengaruhi dividen yaitu rasio 

hutang terhadap ekuitas, laba bersih, ROA, Current Ratio, Net Profit Margin, dan 

ROE. 

Lestary (2017) mengatakan bahwa kebijakan dividen ialah hal penting 

untuk para perusahaan dan pemegang saham, dan tentunya merupakan bagian dari 

keputusan strategik perusahaan. Dividen, pada dasarnya memberikan sinyal 

maupun informasi kepada pasar mengenai kinerja perusahaan di masa depan. 

Adanya pemotongan atau pengurangan persentase pembagian dividen merupakan 

suatu sinyal bahwa perusahaan sedang menahan aliran kas bebasnya untuk 

ekspansi di masa depan dan hal tersebut dapat menyebabkan tidak adanya 

pembagian dividen.  

Kebijakan dividen merupakan kebijakan penting bagi perusahaan, yaitu 

menetapkan keuntungan yang didapat dalam perusahaan apakah akan diberikan 

kepada pemegang saham atau akan ditahankan untuk menginvestasikan kembali 

modal ke perusahaan. Kebijakan dividen diproksikan melalui DPR. DPR ialah 

perbandingan dividen yang dibagikan pada pemegang saham dan laba bersih per 
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saham. Jika DPR mempunyai nilai yang tinggi, maka pemegang saham akan 

menerima dividen yang semakin tinggi (Yahdiyani & Suryono, 2017).  

 

2.3  Pengaruh Variable Independen terhadap Variable Dependen 

2.3.1  Pengaruh Posisi Kas terhadap Dividend Payout Ratio 

Lanawati dan Amilin (2015) posisi kas adalah pengukuran dari rasio 

likuiditas yang menjadi kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban jangka 

pendeknya lewat besarnya kas, salah satu contohnya adalah giro yang bisa diambil 

setiap saat yang perusahaan miliki. 

Khotimah dan Waryati (2015), menemukan posisi kas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. Hasil ini sejalan dengan hasil dari Jannah dan Agustin 

(2014) dan Ishaq dan Asyik (2015) yang menemukan hasil penelitian bahwa 

posisi kas tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

2.3.2  Pengaruh Rasio Hutang terhadap Ekuitas terhadap Dividend Payout 

Ratio 

Miraza (2013) leverage atau hutang perusahaan menjadi faktor yang 

dinilai dalam pengukuran kinerja perusahaan. Salah satu komponen penting 

sarana pendanaan dalam perusahaan adalah hutang. Penurunan kinerja biasanya 

dikarenakan adanya hutang dalam jumlah yang banyak di dalam perusahaan dan 

sulitnya untuk melaksanakan kewajiban itu. Rasio hutang terhadap ekuitas ialah 

rasio untuk mengukur seberapa besar hutang dapat ditutupi dari adanya modal 

sendiri. 

Pengestuti (2017) rasio hutang terhadap ekuitas ialah pengukuran aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang tingkat rasio hutang terhadap 
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ekuitasnya besar juga memiliki ketergantungan yang besar terhadap laba ditahan 

perusahaan yang menyebabkan tidak dibagikannya laba sebagai dividen.  

Juhandi, Sudarma, Aisjah, dan Rofiaty (2013) menemukan leverage yang 

diukur menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas berpengaruh signifikan kepada 

dividen, hasil ini sesuai dengan hasil dari penelitian Almilia dan Silvy (2006) 

yang menunjukkan rasio hutang terhadap ekuitas mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap dividen. 

2.3.3  Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset terhadap Dividend Payout 

Ratio  

Rizqia, Aisjah, dan Sumiati (2013), profitabilitas adalah pengukuran 

efektifitas manajemen didasarkan oleh tingkat pengembalian adanya penjualan 

dan investasi yang dilakukan. Profitabilitas diukur dengan tingkat pengembalian 

aset yang mencerminkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan sumber 

daya aset untuk menghasilkan keuntungan. 

Fitri, Hosen, dan Muhari (2016) menunjukkan tingkat pengembalian aset 

berpengaruh signifikan positif terhadap DPR. Hasil ini juga sesuai dengan hasil 

penelitian dari Marlina dan Danica (2009) dan Miraza (2013) yang menemukan 

tingkat pengembalian aset berpengaruh signifikan positif terhadap dividen kas. 

2.3.4  Pengaruh Potensi Pertumbuhan terhadap Dividend Payout Ratio 

Meidiawati dan Mildawati (2016) potensi pertumbuhan adalah 

kemampuan perusahaan yang harus mempertahankan keberadaan usaha yang 

dijalankan dalam perkembangan ekonomi. Biaya yang diperlukan untuk investasi 

akan semakin tinggi apabila tingkat pertumbuhan perusahaan tinggi. 
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Sulistiyowati, Anggraini, dan Utaminingtyas (2010) tingkat pertumbuhan 

yang tinggi akan tinggi juga keperluan dana yang dibutuhkan untuk membiayai 

tingkat pertumbuhan itu. Kebutuhan dana yang banyak untuk waktu yang akan 

datang menandakan bahwa perusahaan lebih suka agar keuntungannya ditahan 

dibandingkan membayarkannya dalam bentuk dividen ke pemegang saham. 

Bararoh (2015) menemukan potensi pertumbuhan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap DPR. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari 

Ahmad dan Wardani (2014) yang menemukan potensi pertumbuhan berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. 

2.3.5  Pengaruh Perputaran Total Aktiva terhadap Dividend Payout Ratio 

Dwiarti (2014) perputaran total aktiva adalah dana yang ditanamkan 

kedalam total aktiva berputar pada periode tertentu atau kemampuan modal 

perusahaan yang diinvestasi kembali agar memperoleh keuntungan. Total assets 

turnover ratio ialah perputaran total aktiva dalam satu periode. 

Marlim dan Arifin (2015), perputaran total aktiva adalah rasio antara 

penjualan terhadap total aset yang mengukur keseluruhan efisiensi penggunaan 

aset. Jika angka rasionya rendah, berarti perusahaan tidak berjalan pada volume 

yang cukup untuk kapasitas investasinya. Jika angka dari rasio ini tinggi maka 

akan lebih efektif didalam penggunaan dana dan perputaran dana yang lebih cepat 

ini umumnya diukur sebagai rasio aktivitas omset dari masing-masing elemen 

aset. Sehingga jika lebih banyak perusahaan memanfaatkan kemungkinan 

pembagian dividen dana juga akan menjadi kecil. 

Arifin dan Marlim (2014) menunjukkan perputaran total aktiva 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, hasil ini sejalan dengan hasil 
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dari Rahayuningtyas, Suhandak, dan handqayani (2014) menemukan perputaran 

total aktiva berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

2.3.6  Pengaruh Laba Bersih terhadap Dividend Payout Ratio 

Purba, Suzan, dan Mahardika (2017) mengatakan bahwa laba bersih 

adalah kelebihan atas keuntungan semua biaya dalam periode tertentu ketika 

sudah dikurangi oleh pajak penghasilan yang disajikan sebagai laporan laba rugi. 

Keuntungan adalah manfaat ekonomi yang naik selama periode akuntansi yang 

memperoleh ekuitas yang meningkat selain yang berkaitan transaksi dengan 

pemegang saham. 

Hermi (2004) membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

laba bersih terhadap DPR. Hasil ini didukung oleh Hery (2009) dan Puspita 

(2017) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara laba 

bersih dan DPR. 

2.3.7  Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Dividend Payout Ratio 

Dhira, Wulandari dan Wahyuni (2014) mengatakan kas dari kegiatan 

operasi memunculkan keuntungan dan beban operasi utama didalam perusahaan. 

Arus kas operasi datang dari terkumpulnya kas dari langganan, dividen atas 

investasi saham dan juga penerimaan bunga atas pinjaman. Arus kas yang keluar 

dari kegiatan operasi diantaranya adalah pembayaran kepada pemasok, karyawan, 

pembayaran bunga serta pembayaran pajak.  

Chandra, Ervina, dan Fadrul (2016) menemukan arus kas dari kegiatan 

operasi berpengaruh signifikan negatif terhadap DPR pada perusahaan yang 

terdapat di BEI periode 2008-2014. Hasil penelitian ini didukung oleh Ramli dan 
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Arfan (2011) yang menemukan arus kas dari kegiatan operasi berpengaruh 

signifikan negatif terhadap DPR perusahaan yang terdapat di BEI.  

 

2.4  Model Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian  dari jurnal Marlim dan Arifin (2015) 

dan Chandra, Ervina, dan Fadrul (2016). Model penelitian yang digambarkan oleh 

peneliti dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.  

 

Gambar 3 Model Analisis Pengaruh Posisi Kas, Rasio Hutang Terhadap Ekuitas, 

Tingkat Pengembalian Aset, Potensi Pertumbuhan, Perputaran Total Aktiva, Laba 

Bersih, dan Arus Kas Operasi terhadap Dividend Payout Ratio, sumber: Data 

diolah  (2018). 

Perputaran Total Aktiva 
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Posisi Kas 
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2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka teoretis dan model penelitian diatas maka 

hipotesis untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H01 = Posisi kas berpengaruh signifikan terhadap DPR pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

H02 =  Rasio Hutang terhadap Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap DPR 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

 H03 = Tingkat Pengembalian Aset berpengaruh signifikan terhadap DPR pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI 

H04 = Potensi Pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap DPR pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI 

H05 = Perputaran Total Aktiva berpengaruh signifikan terhadap DPR pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI 

H06 = Laba Bersih berpengaruh signifikan terhadap DPR pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

H07 =  Arus Kas Operasi berpengaruh signifikan terhadap DPR perusahaan 

yang terdaftar di BEI 
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