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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai perbandingan dalam penelitian ini : 

1. Eltya, dkk (2016) 

Penelitian oleh Sandy Eltya, Topowijono, dan Devi Farah Azizah dari 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan dividen. Variabel independen yang digunakan 

adalah: Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), 

Size. Metode penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Kesimpulan 

penelitian menunjukan bahwa: 

1. Curret Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR). 

2. Debt Equity Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

3. Return On Equity berpengerah signifikan positif terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR).  

4. Size berpengaruh signifikan negatif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 
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5. Secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Current Ratio dan 

Size. 

Perbedaan : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2014, sedangkan populasi penelitian saat ini menggunakan seluruh 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Debt Equity Ratio (DER), Return 

On Equity (ROE) sebagai variabel independen, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan Asset Growth, Return On Asset (ROA) sebagai 

variabel independen. 

2. Putri dan Widodo (2016) 

Penelitian oleh Febrinancy Valencia Putri dan Arry Widodo dari 

Universitas Telkom. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), assets growth terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada 40 perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
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BEI periode 2010-2014 secara parsial maupun simultan. Variabel independen 

yang digunakan adalah Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), 

assets growth. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: Secara simultan maupun 

parsial seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

Persamaan: 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividend Payout Ratio (DPR) 

2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Return On Assets 

(ROA) dan Assets Growth. 

Perbedaan : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan 40 perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2014, sedangkan populasi penelitian saat ini menggunakan 

seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

Current Ratio, Firm Size sebagai variabel independen. 

 

 



12 

 

 

3. Laili, dkk (2015) 

Penelitian oleh Madarina Laili, Nyoman Ari Surya, Ni Kadek 

Sinarwati dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja pada tahun 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER), Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA), dan kepemilikan manajerial 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2013. Variabel independen 

yang digunakan adalah: Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Return 

On Asset (ROA), kepemilikan manajerial. Metode penelitian yang digunakan 

adalah analisis linier regresi berganda. Kesimpulan penelitiannya menunjukan 

bahwa:  

1. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif, kepemilikan 

Manajerial berpengaruh negatif, dan Current Ratio (CR) berpengaruh 

negatif. 

2. Sedangkan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Current Ratio 

(CR) dan Return On Asset (ROA). 
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Perbedaan : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013, 

sedangkan populasi penelitian saat ini menggunakan seluruh 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Asset 

Growth, Firm Size sebagai variabel independen. 

4. Laim, dkk (2015) 

Penelitian oleh Wisriati Laim, Sientji C. Nangoy, Sri Murni dari 

Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio pada 

perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45. Variabel independen yang digunakan 

adalah: Curent Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA) 

Firm Size, Growth. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis Regresi 

Linier Berganda. Kesimpulan penelitiannya menunjukan bahwa: Secara simultan 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Firm 

Size dan Growth berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Secara 

parsial hanya Debt to Equity Ratio (DER) yang berpengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). 
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Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel Independen yang sama, yaitu Current Ratio 

(CR), Return On Assets (ROA), Firm Size, Growth 

Perbedaan : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar 

di LQ-45 periode 2009-2013, sedangkan populasi penelitian saat ini 

menggunakan seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai 

variabel independen. 

5. Mertayani, dkk (2015) 

Penelitian oleh Sri Mertayani, Ari Surya Darmawan, dan Sri Werastuti 

dari Universitas pendidikan Ganesha Singaraja. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR). 

Variabel independen yang digunakan adalah: Net Profit Margin (NPM), Debt 

Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Firm Size. Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Kesimpulam penilitian 

menunjukkan bahwa: 

1. Net Profit Margin berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 
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2. Debt Equity Ratio berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

3. Current Ratio berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

4. Firm Size berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Persamaan: 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu: 

Dividen Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel dependen yang sama, yaitu: Current Ratio (CR) 

dan Firm Size. 

Perbedaan:  

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang termasuk 

LQ-45 dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013, 

sedangkan populasi penelitian saat ini menggunakan seluruh 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), Net 

Profit Margin (NPM) sebagai variabel independen, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan Return On Asset (ROA), Asset Growth 

sebagai variabel independen. 

 

 



16 

 

 

6. Samrotun (2015) 

Penelitian oleh Yuli Chomsatu Samrotun dari FE Universitas Islam 

Batik Surakarta. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial dan simultan Return On Asset (ROA), Cash Ratio, Current Ratio, Debt 

Equity Ratio (DER), Growth, Firm Size terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Variabel Independen yang digunakan adalah: Return On Asset (ROA), 

Cash Ratio, Current Ratio, Debt Equity Ratio (DER), Growth, Firm Size. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Kesimpulan 

penelitian menunjukan bahwa:  

1. Variabel Return On Asset (ROA), Current Ratio, Debt to Equity 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

2. Variabel Cash Ratio, Growth, Firm Size tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

3. Secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 

Persamaan: 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu: 

Devidend Payout Ratio (DPR) 

2. Mengunakan variabel independen yang sama, yaitu: Return On Asset 

(ROA), Current Ratio, Growth, Firm Size. 
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Perbedaan: 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan perusahaan Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-

2014, sedangkan populasi penelitian saat ini menggunakan seluruh 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Cash Ratio, Debt to Equity Ratio 

(DER) sebagai variabel independen 

7. Ano, dkk (2014) 

Penelitian oleh Rizky Ano, Sri Murni, Paulina Van Rate dari 

Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE) terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) pada subsektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-

2013.Variabel independen yang digunakan adalah: Current Ratio (CR), Return 

On Asset (ROA), Return On Equity (ROE). Metode penelitian yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik 

terlebih dahulu. Kesimpulan penelitiannya menunjukan bahwa: 1.  

1. Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 
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3. Return On Equity (ROE) secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

4. Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 

Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividen Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Return on assets 

(ROA) dan Current Ratio (CR). 

Perbedaan : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan 

subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2013, sedangkan populasi penelitian saat ini 

menggunakan seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Return On Equity (ROE) sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggnakan Asset 

Growth, Firm Size sebagai variabel independen. 

8. Prawira, dkk (2014) 

Penelitian oleh Ismawan Yudi Prawira, Moh Dzulkirom Ar, Maria 

Gorreti wi Endang Np dari Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh leverage, likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan deviden. Variabel 

independen yang digunakan adalah: Debt to equity ratio, current ratio, return on 

equity, size. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik dan regresi. Kesimpulan penelitiannya menunjukan bahwa: Debt to 

Equity Ratio (DER) dan Size tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR), Current Ratio (CR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), sedangan Return On Equity (ROE) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Current Ratio 

(CR) dan Size. 

Perbedaan : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan perusahaan subsektor 

perbankan periode 2008-2012, sedangkan populasi penelitian saat ini 

menggunakan seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Return On Equity (ROE), Debt to 

Equity Ratio (DER) sebagai variabel independen, sedangkan penelitian 
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saat ini menggunakan Return On Asset (ROA), Asset Growth sebagai 

variabel independen.  

9. Swastyastu, dkk (2014) 

Penelitian oleh Made Wiradharma Swastyastu, Gede Adi Yuniarta, 

Anantawikrama Tungga Atmadja dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 

pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan 

yang terdaftar di pasar modal. Variabel independen yang digunakan adalah: Cash 

ratio, growth, firm size, Profitability (ROA), DTA, dan DER. Metode penelitian 

yang digunakan adalah analisis linier berganda. Kesimpulan penelitiannya 

menunjukan bahwa:  

1. Cash ratio tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

2. Growth tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

3. Firm size tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

4. ROA tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

5. DTA tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

6. DER tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

7. Cash ratio, Growth, Firm size, Profitability (ROA), DTA, dan DER 

tidak berpengaruh secara simultan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) 

Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividend Payout Ratio (DPR). 
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2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Growth, Firm size 

dan Return On Asset (ROA). 

Perbedaan : 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan yang 

terdaftar pada pasar modal periode 2010-2012, sedangkan populasi 

penelitian saat ini menggunakan seluruh perusahaan BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan DTA, DER, Cash Ratio sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

Current Ratio sebagai variabel independen. 

10. Mehta (2012) 

Penelitian oleh Anupam Mehta dari Global Review of Accounting and 

Finance. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor penentu 

Dividend Payout untuk perusahaan di sektor real estate, sektor energi, sektor 

kontruksi, sektor telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan sektor industri yang 

terdaftar di Bursa Abu Dhabi periode 2005-2009. Variabel independen yang 

digunakan adalah: Size, leverage, liquidity, risk, profitabilty. Metode penelitian 

yang digunakan adalah analisis regresi berganda.  

1. Firm size signifikan positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Risk signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

3. Return On Equity berhubungan negatif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). 
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4. Return On Assets dan Earning Per Share negatif tidak signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 

5. Likuiditas dan leverage tidak signifikan terhadap Dividend Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Return On Asset, 

Firm Size, Current Ratio. 

Perbedaan : 

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan 

di sektor real estate, sektor energi, sektor kontruksi, sektor 

telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan sektor industri yang terdaftar 

di Bursa Abu Dhabi periode 2005-2009,  sedangkan populasi penelitian 

saat ini menggunakan seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Risk, ROE, EPS, leverage sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Asset 

Growth sebagai variabel independen. 

11. Pribadi, dkk (2012) 

Penelitian oleh Anggit Satria Pribadi, R. Djoko Sampurno dari 

Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh cash position, firm size, growth opportunity, 

ownership, Return On Asset (ROA) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). 
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Variabel independen yang digunakan adalah: Cash position, firm size, growth 

opportunity, ownership, return on asset. Metode penelitian yang digunakan adalah 

analisis linier regresi berganda. Kesimpulan penelitiannya menunjukan bahwa: 

1. Variabel Return On Asset (ROA) dan ownership adalah variabel yang 

paling berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), disamping 

pengaruh signifikan dari firm size dan cash position. 

2. Variabel ownership dan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan 

variabel firm size dan cash position berpengaruh negatif dan signifikasi 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), namun growth opportunity 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR). 

Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Firm size dan 

Return On Asset (ROA). 

Perbedaan :. 

1. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

populasi penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang manufaktur yang terdaftar pada pasar modal periode 2008-

2011, sedangkan populasi penelitian saat ini menggunakan seluruh 
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perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Cash Position, Growth Opportunity, 

Ownership sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan Asset Growth, Current Ratio sebagai variabel 

independen. 

12. Imran (2011) 

Penelitian oleh Khasif Imran dari University Of Karachi, Pakistan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penentu pembayaran 

dividen sektor rekayasa. Variabel independen yang digunakan adalah: Dividend 

Per Share, Earning Per Share, Cash Flow, Profitability, Sales Growth, Current 

Ratio, Firm Size. Metode penelitian yang digunakan adalah mengunakan analisis 

regresi. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa: Dividend Per Share, Earning 

Per Share, Profitability, Cash Flow, Sales Growth, Liquidity, dan Firm Size 

menentukan kebijakan dividen. 

Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas pembagian dividen. 

2. Menggunakan variabel independen yang sama, yaitu Firm Size, Current 

Ratio. 

Perbedaan : 

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Karachi pada tahun 1996-2008, sedangkan 
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populasi penelitian saat ini menggunakan seluruh perusahaan BUMN 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Dividend Per Share, Earning Per 

Share, Cash Flow, Profitability, Sales Growth, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan Return On Asset (ROA), Asset Growth sebagai 

variabel independen. 

13. Kapoor, et al (2010) 

Penelitian oleh Sujata Kapoor1, Kanwal Anil2, Anil Misra3 dari 1Jaype 

Business School, Noida, India, 2Lal bahadur Shastri Institute of Management, 

New Delhi, India, 3Management Development Institute, Gurgaon, India. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu perilaku dividen di 

India. Variabel independen yang digunakan adalah: Profitabilty, Cash Flow, 

Lagged Dividend, Debt Equity Ratio, Sales Growth, Liquidity, Share Price 

Behavior, Capital Expediture, Retained Earning, Beta, PE Ratio, PB, Promoter 

Holding, Firm Size, Volalitily In Earning, Interest Coverage Ratio. Kesimpulan 

penelitiannya menunjukan bahwa: 

1. Sales Growth berhubungan negatif terhadap pembayaran dividen. 

2. Retained Earning dan Capital Expenditure berhubungan negatif 

signifikan terhadap pembayaran dividen. 

3. Liquidity berhubungan negatif terhadap pembayaran dividen. 

4. Cash Flow, Liquidity, Firm Size berhubungan terhadap pembayaran 

dividend 
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Persamaan : 

1. Kedua penelitian membahas variabel dependen yang sama, yaitu 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

2. Menggunakan variabel independent yang sama, yaitu Firm size, 

liquidity. 

Perbedaan : 

1. Populasi penelitian terdahulu adalah perusahaam sektor FMCG (Fast 

Moving Consumer Goods) pada tahun 200-2008. sedangkan populasi 

penelitian saat ini menggunakan seluruh perusahaan BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan Profitabilty, Cash Flow, Lagged 

Dividend, Debt Equity Ratio, Sales Growth, Price Behavior, Capital 

Expediture, Retained Earning, Beta, PE Ratio, PB, Promoter Holding, 

Volalitily In Earning, Interest Coverage Ratio sebagai variabel 

independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Return On 

Asset (ROA), Asset Growth sebagai variabel independen. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, berikut adalah matriks riset  

penelitian terdahulu terkait pengaruh Return On Asset (ROA), Current Ratio, 

Assets Growth, Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti (Tahun) Dividend Payout Ratio (DPR) 

ROA Current 

Ratio 

Asset 

Growth 

Firm 

Size 

1 Eltya, dkk (2016)  TS  S- 

2 Putri dan Widodo (2016) TS  TS  

3 Laili, dkk (2015) S TS   

4 Laim, dkk (2015) TS TS TS TS 

5 Mertayani, dkk (2015)  S+  S+ 

6 Samrotun (2015) S S TS TS 

7 Utami (2015) S+   S+ 

8 Widhicahyono dan Sudiyatno 

(2015) 

S+ S- TS S+ 

9 Ano, dkk (2014) S+ S+   

10 Saeed, dkk (2014) S- S+  S- 

11 Swastyastu, dkk (2014) TS  TS TS 

12 Prawira, dkk (2014)  TS  S 

13 Febrianto (2013)  TS S S 

14 Komrattanapanya (2013) S   S+ 

15 Rizaldi (2013) TS  S TS 

16 Widhianningrum (2013) S+ S+  S+ 

17 Mehta (2012) TS TS  S+ 

18 Pribadi, dkk (2012)  S+   S- 

19 Imran (2011)  S  S 

20 Kapoor (2010)  S  S 

Keterangan:  S = Signifikan 

TS  = Tidak signifikan 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari 

penelitian ini. Setiap teori akan dijelaskan mulai dari teori yang bersifat umum ke 

teori yang bersifat khusus. 

2.2.1  Signaling Theory 

Teori ini pertama kali diusulkan oleh Bhattacharya (1979). Perusahaan 

yang baik akan mendapatkan sinyal keuntungan yang diharapkan melalui 

penyaluran dividen, biaya pajak yang dipulihkan, dan harga saham yang 

meningkat. Dengan sinyal pembayaran dividen tersebut, investor beranggapan 
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bahwa perusahaan dalam keadaan yang baik. Di dalam teori ini Modigliani dan 

Miller (1961) berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas kenaikan 

normal biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen 

perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa yang akan datang. 

Sebaliknya, suatu penurunan atau kenaikan dividen yang dibawah kenaikan 

normal diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi 

masa sulit di masa mendatang. Namun demikian sulit dikatakan apakah kenaikan 

atau penurunan harga setelah adanya kenaikan atau penurunan dividen semata-

mata disebabkan oleh efek sinyal atau mungkin disebabkan oleh efek sinyal dan 

preferensi terhadap dividen. Sehingga jika informasi akuntansi yang 

dipublikasikan bernilai positif (Return On Asset, Current Ratio, Asset Growth, 

Firm Size) maka ada harapan bagi investor untuk mendapatkan return yang lebih 

tinggi dalam bentuk dividen. 

2.2.2  Dividen 

Dividen adalah pembagian laba yang dilakukan oleh suatu perseroan 

kepada para pemegang saham. Dividen dibagikan dalam jumlah yang sama untuk 

setiap lembar sahamnya dan besarnya dividen tergantung pada sisa keuntungan 

setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang telah ditentukan dalam akta 

pendirian dan juga tergantung dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Dividen adalah akibat atau hasil dari suatu perluasan pengambilan 

keputusan oleh dewan direksi dari suatu perusahaan yang disetujui oleh para 

pemegang saham, Salim (2011:119). 
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2.2.3  Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah suatu keputusan perusahaan untuk 

menentukan besarnya laba yang akan dibagi atau bahkan tidak adanya laba yang 

akan dibagi kepada para pemegang saham atau investor. Menurut Riyanto 

(2011:265) kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan 

penentuan pembagian pendapatan (earning) antara penggunaan pendapatan untuk 

dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan, 

yang berarti pendapatan tersebut harus ditanam di dalam perusahaan. Setiap 

kebijakan dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mempunyai dampak 

baik terhadap perusahaan maupun terhadap para pemegang saham atau investor. 

Ketika perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kepada para 

pemegang saham, maka perusahaan akan mengurangi besarnya laba ditahan yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Akan tetapi 

pembagian dividen tersebut akan memberikan signal positif kepada investor 

karena dengan stabilnya suatu perusahaan dalam membagikan dividen maka 

investor akan berfikir bahwa kinerja perusahaan tersebut sangat bagus. Sehingga 

besar kemungkinan banyak investor lain yang akan menanamkan modalnya, dan 

kemungkinan lain adalah investor perusahaan akan menambah jumlah 

kepemilikannya. Terdapat empat tanggal yang berkaitan erat dengan pendapatan 

dividen yaitu: tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal ex-dividen, dan 

tanggal pembayaran. 

Indikator kebijakan dividen yang secara umum digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Hasil dividen (Dividend Yield) 

Dividend Yield dapat menyediakan informasi mengenai suatu ukuran 

komponen pengembalian total yang dihasilkan dari dividen. Hal ini dapat 

diketahui dengan cara menambahkan apresiasi harga yang ada. 

2. Rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio) 

Dividend Payout Ratio (DPR) adalah rasio yang biasanya digunakan untuk 

mengukur besarnya dividen yang akan dibagikan. Dividend Payout Ratio 

(DPR) merupakan suatu rasio hasil perbandingan antara dividen dengan 

laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa. 

 

2.2.4  Dividend Payout Ratio (DPR) 

Menurut Prastowo (2011:104), Dividend Payout Ratio (DPR) 

mengukur proporsi laba bersih per lembar saham biasa yang dibayar dalam bentuk 

dividen. Dividend Payout Ratio (DPR) adalah rasio yang membandingkan antara 

dividen dengan laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Dividend 

Payout Ratio (DPR) mencerminkan kebijakan dividen dari manajemen mengenai 

proporsi dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang 

saham.Dividend Payout Ratio (DPR) akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

2.2.5  Return On Asset 

Return On Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas yang diperoleh dari penggunaan aktiva (Lestari dan Sugiharto 

2007:196). Return On Asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 
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laba dengan menggunakan total aset (kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut). Dividen diambil 

dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Jadi, keuntungan tersebut akan 

mempengaruhi besarnya Dividend Payout Ratio (DPR). Perusahaan yang 

memperoleh keuntungan cenderung akan membayar porsi keuntungan yang lebih 

besar sebagai dividen. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka akan 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Return On 

Asset akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

2.2.6  Current Ratio 

Likuiditas perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar 

kecilnya dividen yang dibayarkan, sehingga semakin kuat posisi likuiditas 

perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di waktu mendatang, makin tinggi 

dividen tunai yang dibayarkan. Hal ini berarti semakin kuat posisi likuiditas 

perusahaan, maka kemampuannya untuk membayar dividen akan semakin besar 

pula. Ada pula suatu perusahaan yang keadaan likuiditasnya sangat baik tetapi 

membayar dividen yang rendah karena laba yang diperoleh perusahaan 

diinvestasikan dalam bentuk mesin dan peralatan, persediaan dan barang-barang 

lainnya, bukan disimpan dalam bentuk uang tunai. 

Ada beberapa rasio yang termasuk dalam rasio likuiditas antara lain 

Current Ratio, Quick Ratio, Loan to Deposit Ratio dan Cash Ratio. Dalam 

penelitian ini, likuiditas diproksikan dalam Current Ratio. Current ratio 
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merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Semakin baik 

Current Ratio, semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen 

(Sartono, 2001:206). Current Ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

2.2.7  Asset Growth 

Growth Menunjukkan pertumbuhan asset dimana asset merupakan 

aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Asset Growth 

adalah perubahan (tingkat pertumbuhan) tahunan dari Total Aktiva (Halim 

2005:42). 

Semakin cepat tingkat pertumbuhan perusahaan, semakin besar 

kebutuhan akan dana untuk membiayai perluasan. Semakin besar kebutuhan dana 

di masa mendatang semakin mungkin perusahaan menahan pendapatan, bukan 

membayarkannya sebagai dividen. Namun, ada beberapa perusahaan yang tetap 

membagikan dividen dalam jumlah besar. Asset Growth akan di hitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

2.2.8  Firm Size 

Firm size menjelaskan bahwa suatu perusahaan besar yang sudah 

mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal, sementara 

perusahaan yang baru atau yang masih kecil akan mengalami banyak kesulitan 

untuk memiliki akses kepasar modal. Ukuran perusahaan diwakili oleh log 
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natural dari total assets (Sutrisno 2001:03). Total aset di log untuk menyamakan 

skala data karena nilai aset adalah absolut sedangkan variabel lain dalam skala 

rasio. 

Karena kemudahan akses ke pasar modal cukup berarti untuk 

fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, 

sehingga perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi 

daripada perusahaan kecil (Puspita, dalam Chang dan Rhee, 1990). Firm Size akan 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

2.2.9  Pengaruh Return On Asset terhadap Dividend Payout Ratio 

Apabila harga saham naik, maka banyak investor yang tertarik untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (investornya meningkat), 

dengan meningkatnya investor maka laba perusahaan juga akan meningkat. 

Dividen diambil dari laba bersih. Oleh karena itu, Return On Asset akan 

mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR). Perusahaan yang semakin besar 

keuntungannya Return On Asset akan membayar porsi pendapatan yang semakin 

besar sebagai dividen. Penelitian tentang pengaruh Return On Asset terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pernah di buktikan oleh Pribadi, dkk (2012), Laili, 

dkk (2015). Ano, dkk (2014). 

2.2.10  Pengaruh Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio 

Current Ratio merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan dalam 

memprediksi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya yang harus 
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segera dipenuhi yang biasa disebut likuiditas. Tinggi rendahnya rasio ini akan 

mempengaruhi keputusan manajemen dalam membuat suatu kebijakan dividen 

yang merupakan kebijakan untuk pembagian dividen didalam suatu perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini maka dapat diperkirakan bahwa kewajiban lancar 

perusahaan dapat dibayar. Sebaliknya, ketika nilai likuiditas menunjukkan tingkat 

yang rendah, maka manajemen akan cenderung menahan laba untuk 

diinvestasikan kembali sehingga perusahaan dapat tetap berjalan. Hal ini 

menyebabkan hanya sedikit atau bahkan tidak ada laba yang dibagikan kepada 

para pemegang saham sebagai dividen. Sehingga semakin tinggi nilai likuiditas 

suatu perusahaan maka besar kemungkinan bahwa tingkat pengembalian atas 

investasi berupa dividen akan dapat dibagikan. Sebaliknya, semakin rendah nilai 

likuiditas maka kecil kemungkinan perusahaan akan melakukan distribusi laba 

baik sebagian maupun seluruhnya kepada para pemegang saham atau investor. 

Penelitan tentang pengaruh Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

pernah di buktikan oleh Ano, dkk (2014), Samrotun (2015), Imran (2011). 

2.2.11  Pengaruh Asset Growth terhadap Dividend Payout Ratio 

Apabila harga saham naik, maka investor akan bertambah dan laba 

akan bertambah. Peningkatan laba tersebut juga akan menyebabkan pertumbuhan 

asset meningkat. Apabila pertumbuhan asset meningkat, maka akan dibutuhkan 

banyak dana untuk membiayai pertumbuhan tersebut sehingga Dividend Payout 

Ratio (DPR) menjadi kecil. Penelitian tentang pengaruh Asset Growth terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pernah di buktikan oleh Febrianto (2013), Rizaldi 

(2013). 
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2.2.12  Pengaruh Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio 

Apabila harga saham naik, maka investor akan bertambah dan 

menyebabkan laba perusahaan juga bertambah. Semakin tinggi laba, maka ukuran 

perusahaan akan semakin besar. Perusahaan besar yang sudah mapan akan 

memiliki akses yang mudah menuju pasar modal, sementara perusahaan yang 

baru atau yang masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki 

akses kepasar modal. Karena kemudahan akses ke pasar modal cukup berarti 

untuk fleksibilitas dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, 

sehingga perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi 

daripada perusahaan kecil (Puspita, dalam Chang dan Rhee, 1990). Penelitian 

tentang pengaruh Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pernah di 

buktikan oleh Pribadi, dkk (2012), Prawira, dkk (2014), Ano, dkk (2014). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu 

yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) 

yaitu Return On Asset, Current Ratio, Assets Growth, Firm Size, maka dibuat 

model penelitian seperti gambar berikut ini: 
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Sumber: data diolah 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan permasalahan yang telah diuraikan, 

maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio 

(DPR) 

H2: Current Ratio berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) 

H3: Asset Growth berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) 

H4: Firm Size berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio (DPR)


