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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian juga melihat pada penelitian terdahulu yang 

masih berkaitan dengan masalah yang diteliti, maksudnya adalah untuk 

membandingkan dan memperkuat alasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya 

dengan pembahasan yang sejenis. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh: 

2.1.1  Indah Sulistiyowati., et al. (2010) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh langsung antara profitabilitas, 

leverage, dan growth serta pengaruh tidak langsung melalui penerapan good 

corporate governance terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa dimana secara keseluruhan variabel yang digunakan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen maupu penerapan corporate governance 

diduga dikarenakan usia perusahaan dan jenis industri yang beraneka ragam 

dalam sampel yang digunakan. 

Persamaan :  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel 

dependennya menggunakan kebijakan dividen. Variabel independen  yang 

digunakan profitabilitas, leverage, dan growth. Teknik sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder. 
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Perbedaan :  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah Penelitian yang 

dilakukan oleh  Sulistiyowati.,et al menggunakan semua perusahaan yang listing 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan pada penelitian sekarang hanya 

menggunakan perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sulistiyowati.,et al menggunakan Good Corporate Governance 

sebagai variabel intervening, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

likuiditas sebagai variabel penguat (moderating). Penelitian terdahulu dilakukan 

pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Sedangkan pada penelitian sekarang 

dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. 

2.1.2  Dyah Handayani (2009) 

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor 

return on investment, current ratio, debt to equity ratio dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2005-2007 yang berjumlah 22 perusahaan. Dimana setiap 

perusahaan yang diambil adalah perusahaan yang memiliki data lengkap meliputi 

ROI, CR, DER serta membagikan dividen berturut-turut selama periode 2005-

2007. Adapun sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu pemilihan anggota sampel berdasarkan kriterian-kriteria 

tertentu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda. Berdasarkan penelitian ini, secara parsial ada 2 variabel yaitu return on 
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investment dan size yang berpengaruh signifikan positif dan variabel debt to 

equity ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap Devidend Payout Ratio, 

sedangkan variabel current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Devidend 

Payout Ratio. Secara simultan variabel ROI, CR, DER dan Size berpengaruh 

signifikan terhadap Devidend Payout Ratio. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 

lebih kecil dari signifikansi 0,05. 

Persamaan: 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel 

dependennya menggunakan kebijakan dividen. Variabel independen yang sama 

adalah ROI, CR, DER. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Perbedaan: 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel 

independen penelitian terdahulu menggunakan size. Objek penelitian  terdahulu 

menggunakan perusahaan  manufaktur  yang listed di BEI periode 2005-2007, 

sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya  menggunakan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2010. 

 2.1.3  Suharli (2007) 

 Dalam penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas dan kesempatan 

investasi terhadap kebijakan jumlah dividen kas perusahaan publik di Jakarta 

dengan menggunakan likuiditas sebagai variabel penguat (variabel moderator). 

Profitabilitas diukur dengan return on investment (ROI), kesempatan investasi 
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diproksikan oleh fixed assets, dan likuiditas sebagai variabel moderat diproksikan 

oleh current ratio di Bursa Efek Jakarta. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan di Indonesia yang listing di BEJ dan membagikan dividen pada tahun 

2002-2003. Sampel penelitian ini sebanyak 160 perusahaan. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa likuiditas dapat digunakan sebagai variabel penguat 

(variabel moderator) karena memberikan hasil yang signifikan dalam 

mempengaruhi profitabilitas dan kesempatan investasi, tetapi dari kedua variabel 

independen hanya profitabilitas yang dapat mempengaruhi kebijakan jumlah 

dividen perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan jumlah dividen 

dapat dipengaruhi oleh profitabilitas dan diperkuat oleh likuiditas perusahaan. 

Persamaan: 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah variabel 

independennya yaitu menggunakan profitabilitas. Variabel dependennya juga 

menggunakan kebijakan dividen tunai. Variabel moderator (variabel penguat) 

yaitu likuiditas yang diproksikan oleh CR (current ratio). Data yang digunakan 

data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier berganda. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Perbedaan: 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel 

indepedennya adalah leverage dan growth. Objek penelitian  terdahulu 

menggunakan perusahaan di Indonesia yang listing di BEJ pada tahun 2002-2003, 

sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya  menggunakan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2010.  
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2.1.4  Kania dan Bacon (2005)  

 Penelitian ini meneliti tentang “What factor motivate the corporate dividend 

decision”, menghasilkan kesimpulan bahwa hanya variabel EPS yang memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap DPR, sedangkan variabel ROE, sales growth, 

beta, CR, DTA, insider ownership, institutional ownership dan capital spending 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap DPR. Menggunakan model 

persamaan regresi linier berganda. Penelitian ini secara empiris menguji data 

untuk sampel dari 542 perusahaan diambil dari Multex 

Investor Database untuk menilai dampak dari variabel keuangan dipilih pada 

keputusan dividen menggunakan regresi OLS. Penelitian ini mengunakan rasio 

pembayaran dividen perusahaan sebagai variabel dependen untuk mewakili 

kebijakan dividen. Variabel independennya meliputi laba atas ekuitas, penjualan, 

pertumbuhan beta, rasio lancar, hutang terhadap total aktiva, pengaruh insider 

ownership, kepemilikan institusional, ekspansi, dan selama lima tahun 

diperkirakan pertumbuhan laba per saham. Seperti dihipotesakan oleh literatur 

(teori residu), pertumbuhan penjualan dan ekspansi negatif terkait dengan rasio 

pembayaran dividen. Demikian juga, insider ownership menghasilkan negatif 

diantisipasi hubungan dengan pembayaran dividen. Bertentangan dengan literatur, 

kepemilikan institusional bervariasi negatif dengan pembayaran dividen. 

Hubungan positif yang diamati antara utang terhadap total aset rasio dan rasio 

pembayaran dividen hasil anomali. 
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Persamaan: 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah variabel 

dependennya kebijakan dividen . Menggunakan model persamaan regresi linier 

berganda. 

Perbedaan: 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah variabel 

independen penelitian terdahulu menggunakan laba atas ekuitas, penjualan, 

pertumbuhan beta, rasio lancar, hutang terhadap total aktiva, pengaruh insider 

ownership, kepemilikan institusional, ekspansi, dan selama lima tahun 

diperkirakan pertumbuhan laba per saham, sedangkan variabel independen 

penelitian sekarang menggunakan profitabilitas, leverage dan growth. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Dividen 

a. Pengertian Dividen 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kebijakan dividen, maka terlebih 

dahulu akan dibahas mengenai definisi dividen itu sendiri. Dividen merupakan 

bagian dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa (earning available for 

common stockholders) yang dibagikan kepada para pemegang saham biasa dalam 

bentuk tunai (Warsono, 2003 : 271). Menurut Suharli (2007) dividen sebagai 

distribusi laba kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan 

saham mereka dari jenis modal tertentu.Laba bersih perusahaan akan berdampak 

berupa peningkatan saldo laba (retained earning) perusahaan sehingga 

mendefinisikan dividen sebagai pembayaran kepada pemilik perusahaan yang 
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diambil dari keuntungan perusahaan baik dalam bentuk saham maupun tunai. 

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dividen adalah 

pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang sebanding dengan jumlah 

lembar yang dimilikinya. 

b. Jenis-jenis dividen 

Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham terdiri atas beberapa 

bentuk, menurut Dyckman (2001: 441) adalah sebagai berikut:  

1. Dividen Tunai  

Dividen Tunai merupakan bentuk umum dari distribusi kepada pemegang 

saham. Sebelum dividen tunai dapat dibayarkan kepada pemegang saham 

biasa, setiap preferensi dividen preferen harus dibayarkan kepada 

pemegang saham preferen.  

2. Dividen Properti  

Perusahaan terkadang membayar dividen dengan aktiva non kas, yang 

disebut aktiva properti. Properti dapat berupa sekuritas perusahaan lain 

yang dimiliki perusahaan, real estate, barang dagangan, atau setiap aktiva 

non kas lainnya yang ditetapkan dewan direksi.  

3. Dividen Likuidasi  

Dividen likuidasi merupakan distribusi yang merupakan pengembalian 

tambahan modal disetor dan bukan laba ditahan. Dividen likuidasi adalah 

tepat jika tidak terdapat niat atau peluang mempertahankan sumber daya 

untuk penggantian aktiva. Apabila perusahaan membagi dividen likuidasi, 

maka para pemegang saham harus diberitahu mengenai berapa jumlah 
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pembagian laba dan berapa yang merupakan pengembalian modal, 

sehingga para pemegang saham bisa mengurangi rekening investasinya.  

4. Dividen Saham  

Dividen saham merupakan distribusi proporsional atas tambahan saham 

biasa atau saham preferen perusahaan kepada pemegang saham. Dividen 

saham tidak mengubah aktiva, kewajiban, atau total ekuitas pemegang 

saham perusahaan penerbit.  

Menurut Warsono (2003: 275), Indikator untuk mengukur kebijakan dividen yang 

secara luas digunakan ada dua macam, yaitu:  

1. Hasil Dividen (Dividend Yield).  

Dividend Yield adalah suatu rasio yang menghubungkan dividen yang 

dibayar dengan harga saham biasa. Dividend Yield menyediakan suatu 

ukuran komponen pengembalian total yang dihasilkan dividen, dengan 

menambahkan apresiasi harga yang ada. Beberapa investor menggunakan 

dividend yield sebagai suatu ukuran resiko dan sebagai suatu penyaring 

investasi, yaitu mereka akan berusaha menginvestasikan dananya dalam 

saham yang menghasilkan dividend yield yang tinggi. 

2. Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio/DPR)  

Dividend Payout Ratio merupakan rasio hasil perbandingan antara dividen 

dengan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa. DPR banyak 

digunakan dalam penilaian sebagai cara pengestimasian dividen untuk 

periode yang akan datang, sedangkan kebanyakan analis mengestimasikan 
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pertumbuhan dengan menggunakan laba ditahan lebih baik daripada 

dividen. 

c. Prosedur pembayaran dividen 

Prosedur pembayaran dividen yang sebenarnya adalah sebagai berikut 

(Brigham & Houston, 2001: 84), yaitu: 

1. Tanggal pengumuman (declaration date), adalah tanggal pada saat dimana 

direksi perusahaan mengumumkan rencana pembagian dividen. 

2. Tanggal pencatatan pemegang saham (holder of record date), adalah hari 

terakhir untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang saham agar berhak 

menerima dividen yang akan dibagikan perusahaan. 

3.  Tanggal pemisahan dividen (ex-dividen date), adalah tanggal pada saat 

dimana hak atas dividen periode berjalan dilepaskan dari sahamnya, 

biasanya jangka waktunya adalah empat hari kerja sebelum tanggal 

pencatatan pemegang saham. 

4. Tanggal pembayaran (payment date), adalah tanggal pada saat perusahaan 

benar-benar mengirimkan cek dividen. 

2.2.2  Kebijakan dividen 

Menurut Suharli dan Oktorina (2005) kebijakan dividen yaitu: 

“Kebijakan dividen merupakan keputusan yang diambil perusahaan pengaruh 

yang kuat terhadap harga saham dipasar modal, sehingga dividen merupakan 

keputusan dari investasi. Oleh karena itu,  perusahaan dituntut untuk membagikan 

dividen sebagai realisasi dari harapan akan hasil yang diinginkan dari seorang 

investor dalam menginvestasikan dananya untuk membeli saham itu”. 
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Kebijakan dividen yang optimal (Brigham dan Houston, 2001:66), adalah 

kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan diantara dividen saat ini dan 

pertumbuhan di masa mendatang yang memaksimumkan harga sahamnya. Setiap 

perusahaan ingin mempertahankan dividen perusahaan pada tingkat yang konstan. 

Tetapi naiknya dividen selalu terlambat dibandingkan dengan naiknya 

keuntungan. 

Dari beberapa difinisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen 

merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau sebagai laba 

ditahan untuk menambah modal pembiayaan investasi dimasa yang akan datang 

(Suharli dan Oktorina, 2005). Selain itu ada empat jenis bentuk kebijakan dividen 

yang ditetapkan oleh perusahaan (Keown, 2001 : 622) yaitu: 

a. Kebijkan dividen yang fleksibel, merupakan besarnya setiap tahun yang 

disesuaikan dengan posisi financial dan kebijakan financial dari 

perusahaan yang bersangkutan tersebut. 

b.  Kebijakan dividen yang stabil, merupakan jumlah dividen per lembar 

dibayarkan setiap tahun tetap selama jangka waktu tertentu meskipun 

pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. 

c. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal ditambah 

jumlah ekstra tertentu. Merupakan kebijakan yang menentukan jumlah 

rupiah minimal dividen per lembar saham setiap tahunnya apabila 

keuntungan perusahaan lebih baik akan membayar dividen ekstra. 
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d.  Kebijakan dividen dengan penetapan devidend payout ratio yang 

konstan, merupakan kebijakan yang memberikan dividen yang besarnya 

mengikuti besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. 

Adapun teori yang dikembangkan oleh para pakar dibidang akuntansi dan 

manajemen keuangan mengenai pertanyaan yang sangat mendasar, mengenai apa 

yang dapat mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh 

perusahaan (Dyah, 2009). 

Beberapa teori yang relevan dalam kebijakan dividen pada umumnya telah 

teruji secara empiris (Bringham and Houston, 2001 : 66), yaitu: 

1. Dividend Irrelevant Theory 

Pendapat ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Modigliani dan 

Miller (MM) memberikan argumentasi bahwa pembagian laba dalam bentuk dividen 

tidak relevan. MM  menyatakan bahwa, dividend payout ratio (DPR)  hanya 

merupakan bagian kecil dari keputusan pendanaan perusahaan. DPR tidak 

mempengaruhi kekayaan pemegang saham. MM beragumentasi bahwa nilai 

perusahaan ditentukan tersendiri oleh kemampuan aktiva perusahaan  untuk  

menghasilkan laba atau kebijakan investasi.  Jadi dalam rangka membagi laba 

perusahaan menjadi dividen dan laba yang ditahan tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. Dalam hal ini, MM berasumsi bahwa adanya pasar 

modal sempurna dimana tidak ada biaya transaksi,  biaya   pengambangan  

(floatation cost ) dan tidak ada pajak. 
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2. Bird in Hand Theory  

Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Lintner. Teori ini menganggap 

bahwa risiko dividen tidak sebesar risiko kenaikan nilai modal, sehingga 

suatu perusahaan dapat menetapkan suatu rasio pembagian dividen yang 

tinggi dan menawarkan hasil dividen yang tinggi guna meminimumkan biaya 

modalnya.  

3. Dividend Residual Theory.  

Teori ini menyatakan bahwa dividen yang dibayarkan sama dengan laba 

aktual dikurangi dengan laba yang perlu ditahan untuk membiayai 

anggaran modal perusahaan yang optimal. 

4. Signaling Hypotesis Theory 

Teori ini menyatakan ada bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen akan diikuti 

dengan kenaikan harga saham, sebaiknya jika penurunan dividen maka akan diikuti 

pula penurunan harga saham. 

4. Client Effect Theory 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok clientele pemegang saham yang berbeda akan 

memiliki prefensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok 

pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai 

dividend payout ratio yang tinggi, sebaliknya kelompok-kelompok pemegang saham 

yang tidak membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian 

besar laba bersih perusahaan. 
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5. Tax Preference Theory 

Pencetus teori adalah Litzberg dan Ramaswamy, mengatakan karena adanya pajak 

terhadap keuntungan dividen dan capital gain karena dapat menunda pembayaran 

pajak. Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi 

pada saham yang memberikan dividend yield rendah atas capital gain,  perbedaan ini 

semakin terasa. 

a.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

Menurut Brigham dan Houston (2001: 39) menunjukkan ada 12 faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu : 

1. Stabilitas Penjualan 

Penjualan yang relatif stabil dalam suatu perusahaan menyebabkan 

perusahaan tersebut dapat lebih aman dalam memperoleh banyak pinjaman 

dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

2. Struktur Aktiva 

Perusahaan yang struktur aktivanya fleksible, cenderung menggunakan 

leverage yang lebih besar daripada perusahaan yang struktur aktivanya 

non fleksible. Perusahaan yang sebagian besar aktiva yang dimilikinya 

berupa piutang dan persediaan barang yang nilainya sangat tergantung 

pada kelanggengan tingkat profitabilitas masing-masing persediaan, tidak 

terlalu tergantung pada pembiayaan hutang jangka panjang dan lebih 

bergantung pada pembiayaan jangka pendek. 
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3. Leverage Operasi 

Dalam suatu perusahaan tingkat leverage operasi pada suatu tingkat hasil 

akan ditunjukkan oleh perubahan dalam volume penjualan yang 

mengakibatkan adanya perubahan yang tidak proporsional dalam tingkat 

laba atau tingkat kerugian operasi. Leverage operasi merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi tingkat resiko bisnis. Semakin besar leverage 

operasinya maka semakin besar variasi keuntungan akibat perubahan 

penjualan perusahaan dan mengakibatkan semakin besar resiko bisnis 

perusahaan tersebut dimana tingkat resiko dari setiap aktiva dalam 

perusahaan tidak sama. Semakin panjang jangka waktu penggunaan suatu 

aktiva di dalam perusahaan maka akan semakin besar tingkat resiko yang 

dihadapi. 

4. Tingkat Pertumbuhan 

Perusahaan yang tingkat pertumbuhannya pesat dapat menggunakan lebih 

banyak modal eksternal jika dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat 

pertumbuhannya lambat. 

5. Profitabilitas  

Suatu perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang tinggi 

cenderung menggunakan proporsi hutang yang kecil dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian yang rendah, karena 

tingkat pengembalian yang tinggi maka kebutuhan dapat diperoleh dari laba 

ditahan. 
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6. Pajak 

Biaya bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak. Semakin besar 

tarif pajak yang dibebankan maka akan semakin meningkatkan penggunaan 

hutang dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Karena 

pembayaran dividen bukan termasuk biaya yang dapat mengurangi pajak. 

7. Pengawasan 

Dalam menggunakan hutangnya atau penerbitan saham, perusahaan juga 

harus mempertimbangkan posisi pengawasan manajemen. Apabila 

manajemen sekarang memiliki hak suara dalam RUPS lebih besar dari 50%, 

sehingga manajemen tidak dalam posisi harus membeli saham baru, dengan 

demikian bisa memilih menerbitkan sekuritas hutang ataupun ekuitas. 

8. Sifat Manajemen 

Manajemen yang konservatif cenderung menggunakan hutang untuk sumber 

pendanaan perusahaan dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan 

manajemen yang optimistis. 

9. Sikap Kreditur dan Konsultan 

Sebelum melakukan pinjaman, perusahaan akan mendiskusikan masalah 

penentuan struktur modalnya dengan para kreditur maupun konsultan 

perusahaan. Apabila sikap kreditur lunak dalam memberikan pinjaman dan 

berdasarkan saran konsultan bahwa penggunaan pinjaman tersebut tidak 

beresiko, maka perusahaan cenderung, menggunakan hutang. 
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10. Kondisi Pasar 

Kondisi pasar yang seringkali berubah membuat perubahan besar bagi 

investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan. Kondisi yang di 

pasar saham dan obligasi mengalami perubahan jangka panjang dan pendek 

yang bisa berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan yang optimal. 

Apabila kondisi pasar modal sedang lemah maka tidak banyak investor yang 

menanamkan atau menginvestasikan dananya di pasar saham. Dalam 

kondisi tersebut perusahaan cenderung menggunakan sumber pendanaan 

dalam bentuk hutang yang lebih banyak. 

11. Kondisi Internal Perusahaan 

Suatu saat perusahaan perlu menanti waktu yang tepat untuk mengeluarkan 

saham atau obligasi, tergantung dari kondisi internalnya. 

12. Fleksibilitas Keuangan 

Mempertahankan fleksibilitas keuangan dilihat dari sudut pandang 

operasional menandakan bahwa mempertahankan kapasitas cadangan yang 

memadai untuk melakukan pinjaman yang tergantung dari beberapa 

pertimbangan yaitu perkiraan kebutuhan dana, perkiraan kondisi pasar 

modal, keyakinan manajemen atas perkiraannya dan konsekuensi dari 

terjadinya kekurangan modal. 

 

 

 

 



27 

 

 

2.2.3  Profitabilitas 

Pengertian profitabilitas 

 Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2005 : 85-87),  profitabilitas merupakan 

salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai suatu 

perusahaan. Selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, profitabilitas juga digunakan untuk mengetahui efektifitas 

perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Profitabilitas 

adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh perusahaan dalam 

menjalankan operasionalnya. Keuntungan itu layak dibagikan kepada para 

pemegang saham, adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi seluruh 

kewajiban tetapnya yaitu beban bunga dan pajak. Perusahaan yang memperoleh 

keuntungan cenderung akan membayar porsi keuntungan yang lebih besar sebagai 

dividen. Arilaha (2009), berpendapat bahwa profitabilitas perusahaan adalah salah 

satu cara untuk menilai secara tepat sejauhmana tingkat pengembalian yang akan 

didapat dari aktivitas investasinya. 

Menurut Suharli (2007), rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

menjalankan kegiatan operasinya sehingga dapat diketahui suatu perusahaan 

dalam menjalankan operasinya. Rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan 

perusahaan menghasilkan profit atau keuntungan. Rasio profitabilitas 

mencerminkan tingkat efektifitas dari kinerja yang dicapai suatu operasional. 

Dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan dipakai sebagai salah satu cara untuk 

menilai keberhasilan efektivitas perusahaan yang telah dilaksanakan oleh 
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perusahaan dalam periode berjalan. Rentabilitas ekonomi dan profit margin yang 

tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi lebih terinci, 

sebab mereka ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan 

mendorong investasi terhadap manajemen. Profitabilitas yang tinggi memberikan 

signal mengenai pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Sebagian 

profitabilitas tersebut akan ditanamkan lagi dalam bentuk investasi untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Suharli (2007) berpendapat bahwa, ukuran 

profitabilitas dapat berbagai macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat 

pengembalian investasi atau aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik 

Untuk mengukur profitabilitas menggunakan rasio Return on Investment (ROI).   

ROI merupakan tingkat pengembalian investasi atas investasi perusahaan pada 

aktiva. ROI sering disebut juga Return on Assets (ROA). Hasil pengembalian 

investasi lebih dikenal dengan nama Return on Investment (ROI) atau return on 

total assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang 

efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Hasil pengembalian 

investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin 

kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya, rasio ini digunkan untuk 

mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 
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Menurut Kasmir (2008 : 202),  nilai ROI sebuah perusahaan diperoleh 

dengan rumus:   

Laba Setelah Bunga dan Pajak 

ROI =  

       Total Asset 

Semakin besar ROI maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik 

posisi perusahaan dari segi penggunaan investasi atau asset.  

2.2.4  Leverage 

Pengertian Leverage 

Menurut Sulistiyowati., et al. (2010) menyatakan bahwa asimetri informasi 

menyebabkan pendanaan eksternal terlalu mahal bagi perusahaan, karena itu 

perusahaan lebih memprioritaskan dana internal daripada eksternal. Apabila dana 

internal tidak mencukupi, maka perusahaan dituntut untuk melakukan pendanaan 

eksternal yang biasanya lebih mengutamakan pendanaan utang daripada saham. 

Sehingga, leverage perusahaan digunakan untuk pembayaran dividen agar dapat 

menjaga performa dan signal perusahaan bagi investor. 

Dalam bahasa lebih mendasar, leverage adalah sejauh mana kita 

menggunakan utang sebagai sumber dana dibandingkan dengan menggunakan 

dana milik sendiri atau modal sendiri. Hal ini dapat diukur dengan 

membandingkan antara jumlah utang dan jumlah modal sendiri. Terdapat dua 

macam leverage perusahaan, yaitu leverage operasi dan leverage keuangan. 

Leverage operasi menunjukkan seberapa besar biaya tetap digunakan dalam 

operasi perusahaan, sedangkan leverage keuangan adalah penggunaan hutang 

yang menunjukkan sampai seberapa besar hutang dan ekuitas digunakan dalam 
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struktur modal perusahaan. Rasio leverage menunjukkan berapa besar sebuah 

perusahaan menggunakan utang dari pihak eksternal untuk membiayai operasi 

maupun ekspansi perusahaan.  

Dalam penelitian ini, debt to equity ratio digunakan sebagai proksi untuk 

mengukur leverage. Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dan ekuitas. Artinya, rasio ini berfungsi untuk mengetahui modal 

sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Menurut Kasmir (2008 : 158) nilai 

DER sebuah perusahaan diperoleh dengan rumus:   

                    Total Hutang   

DER = 

                    Total Ekuitas  

 

2.2.5  Growth  

        Pengertian  growth 

Growth  merupakan pengukuran mengetahui pertumbuhan perusahaan 

antara tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Perusahaan yang berkembang 

adalah perusahaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan dalam 

perkembangan usahanya dari tahun ke tahun. Suatu perusahaan yang berada 

dalam industri yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi, harus 

menyediakan modal yang cukup untuk membelanjai perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan yang tinggi lebih disukai untuk mengambil keuntungan pada investasi 

yang memiliki prospek yang baik. Perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan 

yang lebih tinggi akan memiliki free cash flow yang rendah karena sebagian besar 

dana yang ada digunakan untuk investasi pada proyek yang memilki nilai Net 

Present Value (NPV) yang positif. Manajer dalam bisnis perusahaan dengan 
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memperhatikan pertumbuhan, lebih menyukai untuk menginvestasikan 

pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja dari dividen akan lebih kuat 

dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan (Sulistiyowati., et. al. 2010). 

Tingkat pertumbuhan pendapatan yang tinggi mengindikasikan adanya 

kesempatan investasi yang tinggi yang membutuhkan pendanaan, sehingga jika 

perusahaan harus membayarkan dividen, perusahaan harus mencari dana dari 

pihak eksternal. Menurut Damayanti dan Achyani (2006), semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan, akan semakin besar kebutuhan dana untuk 

membiayai ekspansi perusahaan. Semakin besar kebutuhan dana di masa yang 

akan datang, akan semakin memungkinkan perusahaan menahan keuntungan dan 

tidak membayarkannya sebagai dividen.  

Berbeda dengan hasil penelitian Hatta (2002) yaitu perusahaan besar dengan 

akses pasar yang lebih baik seharusnya membayar dividen yang tinggi kepada 

pemegang sahamnya, sehingga antara sales growth dan pembayaran dividen 

memiliki berpengaruh positif. Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

penjualan dan laba yang tinggi kecenderungan perusahaan membagikan dividen 

lebih konsisten dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tingkat 

pertumbuhan penjualannya rendah (Hatta, 2002). Oleh karenanya potensi 

pertumbuhan perusahaan menjadi faktor penting yang menentukan kebijakan 

dividen. Secara matematis pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

                            Total Sales (t) – Total Sales(t-1) 

Sales Growth = 

                                        Total Sales (t-1) 
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2.2.6  Likuiditas 

Pengertian Iikuiditas 

 Suatu perusahaan harus memperhatikan apakah perusahaan setiap saat dapat 

memenuhi pembayaran-pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran usaha 

perusahaan. Likuiditas merupakan suatu ukuran bagi perusahaan yang memenuhi 

kewajiban.  Menurut  Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2005 : 79-80), rasio 

likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas 

jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif 

terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban 

perusahaan). Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar 

yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat 

berharga, piutang dan persediaan. 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek 

(Suharli, 2007). Likuiditas diukur dengan current ratio (CR). Current ratio (CR) 

merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan 

memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh 

tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan 

menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Adapun 

menurut Kasmir (2008: 135) rumus yang digunakan untuk menentukan current 

ratio, yaitu: 

        Aktiva lancar   

Current Ratio = 

                  Hutang lancar 
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Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat waktunya 

apabila perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan dikatakan 

mampu memenuhi kewajiban tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut 

mempunyai alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih besar dari pada hutang 

jangka pendeknya. Sebaliknya kalau perusahaan tidak dapat segera memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo, berarti perusahaan tersebut dalam 

keadaan tidak likuid. Hanya perusahaan yang memiliki likuiditas baik yang akan 

membagikan labanya kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Sebaliknya, 

pihak manajemen perusahaan akan menggunakan potensi likuiditas yang ada 

untuk melunasi kewajiban jangka pendek ataupun mendanai operasi 

perusahaanya. 

2.2.7 Pengaruh profitability terhadap kebijakan dividen 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit). 

Pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih memiliki 

fleksibilitas dalam kepuasan untuk membayar dividen atau tidak membayar 

dividen. Namun kecenderungan lebih sering membayar dividen atau dengan kata 

lain semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin besar dividen yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham. 

Penelitian Suharli dan Oktorina (2005) mengungkapkan bahwa laba 

diperoleh dari selisih antara harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) dan 

harta yang keluar (beban dan kerugian). Laba perusahaan tersebut dapat ditahan 

sebagai laba ditahan dan dapat dibagi sebagai dividen. Sehingga peningkatan laba 
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bersih perusahaan akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi berupa 

dividen bagi investor. 

2.2.8 Pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen 

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan DER. Debt to Equity 

Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage 

(penggunaan utang) terhadap total shareholders equity yang dimiliki perusahaan 

(Sulistiyowati., et al. 2010). Faktor ini mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian 

modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini 

menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin rendah akan 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. 

Apabila perusahaan menentukan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari 

laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari 

pendapatannya untuk keperluan tersebut, yang ini berarti hanya sebagian kecil 

saja pendapatan yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Prihantoro (2003) 

menyatakan bahwa debt to equity ratio (DER) mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa 

bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Jika beban hutang 

tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk membagi dividen akan semakin 

rendah, sehingga DER mempunyai hubungan negatif dengan dividend payout 

ratio (Prihantoro, 2003). 
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2.2.9  Pengaruh growth terhadap kebijakan dividen 

Semakin besar pertumbuhan penjualan yang diharapkan semakin besar 

juga hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan penjualan 

yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan 

pihak luar. Pengaruh dari ukuran yang diukur melalui pertumbuhan penjualan 

(sales growth) perusahaan terhadap kebijakan dividen sangat kuat. Perusahaan 

besar dengan akses pasar yang lebih baik seharusnya membayar dividen yang 

tinggi kepada pemegang sahamnya, sehingga antara sales growth dan pembayaran 

dividen memiliki hubungan yang positif (Hatta, 2002). Berbeda dengan hasil 

penelitian dari Damayanti dan Achyani (2006), semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan, akan semakin besar kebutuhan dana untuk 

membiayai ekspansi perusahaan. Hasil penelitian Kania dan Bacon juga 

menyatakan bahwa sales growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Semakin besar kebutuhan dana di masa yang akan datang, akan semakin 

memungkinkan perusahaan menahan keuntungan dan tidak membayarkannya 

sebagai dividen. 

2.2.10 Pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen  

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki 

likuiditas baik maka kemungkinan pembayaran dividen lebih baik pula. Penelitian 

Suharli dan Harahap (2004) sebelumnya sudah memberikan pemikiran awal 

mengenai pengaruh likuiditas perusahaan terhadap kebijakan jumlah pembagian 

dividen.  
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Likuiditas perusahaan diasumsikan dalam penelitian ini mampu menjadi alat 

prediksi tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi investor (Arilaha, 

2009). Menurut Suharli (2007), menyatakan bahwa perusahaan yang 

membukukan keuntungan lebih tinggi (profitabilitas tinggi), ditambah likuiditas 

yang lebih baik, maka akan semakin besar jumlah dividen yang dibagikan. Hanya 

perusahaan yang memliki likuiditas baik yang akan membagikan labanya kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Sebaliknya, pihak manajemen 

perusahaan akan menggunakan potensi likuiditas yang ada untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya ataupun mendanai operasi perusahaannya.  

Penelitian ini memproksikan likuiditas perusahaan dengan current ratio. 

Current ratio seringkali dijadikan sebagai ukuran likuiditas, termasuk dalam 

persyaratan kontrak kredit (Arilaha, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Suharli 

dan Oktorina (2005) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki hubungan yang 

positif dengan kebijakan dividen. Namun, penelitian yang dilakukan Arilaha 

(2009), menyatakan bahwa likuiditas perusahaan tidak memliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Tinggi rendahnya likuiditas perusahaan tidak berarti 

mempengaruhi besar kecilnya pembayaran dividen. Untuk itu, perusahaan yang 

memiliki likuiditas yang baik tidak berarti pembayaran dividen lebih baik pula. 
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2.2.11  Pengaruh profitability terhadap likuiditas 

 Likuiditas sebagai variabel moderating terhadap faktor yang 

mempengaruhi kebijakan jumlah dividen tunai (Suharli, 2007). Likuiditas 

memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap jumlah dividen 

yang dibayarkan. Perusahaan yang memiliki likuiditas lebih baik maka akan 

mampu membayar dividen lebih banyak. Pada perusahaan yang membukukan 

keuntungan lebih tinggi (profitabilitas tinggi), ditambah likuiditas yang lebih baik, 

maka semakin besar jumlah dividen yang dibagikan. 

2.2.12  Pengaruh leverage terhadap likuiditas 

Leverage adalah sejauh mana kita menggunakan utang sebagai sumber 

dana dibandingkan dengan menggunakan dana milik sendiri atau modal sendiri. 

Hal ini dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah utang dan jumlah 

modal sendiri. .Menurut  Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2005 : 79-80), rasio 

likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas 

jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif 

terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban 

perusahaan). Berdasakan hipotesis penelitian Kania dan Bacon (2005) 

menjelaskan bahwa hasil dari pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen dan 

pengaruh likuiditas terhadap dividen adalah negatif. Berdasarkan asumsi diatas 

penulis menyimpulkan, jika suatu perusahaan memiliki leverage tinggi maka 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya akan meningkat. 
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2.2.13  Pengaruh growth terhadap likuiditas 

Menurut Damayanti dan Achyani (2006), semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan, akan semakin besar kebutuhan dana untuk 

membiayai ekspansi perusahaan. Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva 

lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini 

merupakan kewajiban perusahaan). Pengaruh growth dan likuiditas terhadap 

kebijakan dividen berdasarkan hipotesis penelitian Kania dan Bacon (2005) 

menjelaskan bahwa hasil dari growth dan likuiditas berpangaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. Berdasarkan asumsi diatas penulis menyimpulkan, jika suatu 

perusahaan memiliki pertumbuhan tinggi maka kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya akan terpenuhi. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti pengaruh profitabilitas, 

leverage dan growth terhadap kebijakan dividen tunai dengan menggunakan 

likuiditas sebagai variabel moderating. Sehingga dalam penjelasan tersebut dapat 

digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut: 

Gambar 2.3  Kerangka Pikir 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

Gambar : Hubungan Profitability, Leverage, dan Growth Terhadap Kebijakan 

Dividen Tunai dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderating 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan growth terhadap kebijakan dividen tunai dengan 

menggunakan likuiditas sebagai variabel moderating pada seluruh perusahaan 
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yang   yang terdaftar di BEI yang membagikan dividen secara berturut-turut 

selama periode 2007-2010. 

Analisis regresi berganda akan dilakukan untuk menguji pengaruh ketiga 

variabel independen terhadap variabel dependen dan satu variabel moderating. 

Dimana variabel independen dalam gambar itu yaitu profitabilitas, leverage, dan 

growth sedangkan variabel dependennya yaitu kebijakan dividen Variabel 

moderating yaitu likuiditas. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2.4  Hipotesis 

Berdasarkan logika dari penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan 

teori yang ada maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut  : 

H1 :  Profitabilitas (ROI)  memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. 

H2 :  Leverage (DER) memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen tunai.    

H3 :   Growth memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. 

H4 :  Likuiditas memoderasi pengaruh profitabilitas (ROI) terhadap  kebijakan 

dividen tunai  

H5 : Likuiditas memoderasi pengaruh leverage (DER) terhadap kebijakan 

dividen tunai. 

H6 : Likuiditas memoderasi pengaruh growth terhadap kebijakan dividen 

tunai.

  




