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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Nur Sobah Ohoirenan,  Abd. Kodir Djaelani dan Achmad Agus 

Priyono (2017) 

Penelitian ini membahas tentang analisis faktor-faktor leverage, 

pertumbuhan perusahaan dan collateralizable assets yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

seluruh perusahaan consumer goods industry yang terdaftar di BEI pada tahun 

2013 – 2016. Alat uji yang digunakan adalah uji Normalitas, uji asumsi klasik, 

dan uji hipotesis. Adapun hasil penelitian ini ialah  (1) Variabel leverage (DER), 

pertumbuhan perusahaan (GROWTH), collateralizabelassets (COL) secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen (DPR) pada perusahaan 

consumer goods industry periode tahun 2013-2016. (2) Variabel leverage (DER) 

secara parsial berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen (DPR), dan pertumbuhan perusahaan (GROWTH), collateralizabel assets 

(COL) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen (DPR) pada 

perusahaan consumer goods industry periode tahun 2013-2016. Adapun 

persamaan dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian yang 

sedang berjalan adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan :  

a. menggunakan variabel independen yang sama yaitu leverage.  
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b. Alat uji yang digunakan adalah uji Normalitas, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis. 

2) Perbedaan : perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Customer Goods Industry. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan perusahaan sektor pertambangan. 

2. Ni  Ketut Asi Astiti, I Gede Adi Yuniarta, Edy Sujana (2017) 

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), 

Current Ratio, Net Present Margin (NPM), Return On Asset (ROA) Terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR).  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sampel yang memenuhi kriteria dari peneliti. Adapun sampel yang digunakan 

adalah 12 perusahaan basic industry dan property Real Estate & Building 

Construction yang terdaftar di bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. sehingga 

diperoleh 60 data perusahaan. alat uji yang digunakan dalam penelitian ini analisis 

statistik deskriptif, hipotesis uji simultan (anova). Hasil analisis dari penelitian ini 

yaitu(1) Debt to equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Dividen Payaout 

Ratio.(2) Current Ratio berpengaruh negatif terhadap Dividen Payaout Ratio. (3) 

Net Present Margin berpengaruh negatif terhadap Dividen Payaout Ratio. (4) 

Return On Asset tidak berpengaruh terhadap Dividen Payaout Ratio.(5) Debt to 

equity Ratio, Current Ratio, Net Present Margin, dan Return On Asset secara 

simultan berpengaruh terhadap Dividen Payaout Ratio. Adapun persamaan dan 

perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian yang sedang berjalan 

adalah sebagai berikut : 
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1) Persamaan : variabel independen yang digunakan yaitu Free Cash Flow, 

leverage. 

2) Perbedaan : sampel perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan basic 

industry dan property Real Estate & Building Construction sedangkan 

perusahaan yang peneliti saat ini gunakan adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

3. Alia dan Muhammad (2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh current ratio dan quick ratio 

terhadap kebijakan dividen melalui return on equity tahun 2016.  Penelitian ini 

mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014. Alat 

uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji normalitas, 

uji kolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.  Hasil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut (1) current ratio tidak berpengaruh langsung terhadap kebijakan 

dividen namun berpengaruh tidak langsung melalui ROE. (2) quick ratio tidak 

berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dividen melalui 

ROE. 

1) Persamaan : Alat uji yang digunakan yaitu uji normalitas, uji koleniaritas, 

dan uji heteroskedasitisitas. 

2) Perbedaan  

a. Variabel-variabel independen yang  digunakan dalam penelitian  

b. Sampel perusahaan yang digunakan berbeda. Penelitian ini mengambil  

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan, penelitian yang saat ini 

sedang di teliti menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 
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4. Dian Masita Dewi (2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh likuiditas, leverage, ukuran 

perusahaan, terhadap kebijakan dividen tunai dengan profitabilitas sebagai 

variabel intervening pada tahun 2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 sebanyak 141 

perusahaan lalu di ambil 19 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alat uji 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji asumsi klasik, uji normalitas, uji 

kolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu pengaruh lansung likuiditas terhadap dividen tunai yaitu 

berpengaruh negatif tidak signifikan. Pengaruh tidak langsung likuiditas terhadap 

dividen tunai melalui profitabilitas memiliki pengaruh negative tidak signifikan. 

Pengaruh leverage terhadap dividen tunai yaitu berpengaruh negative tidak 

signifikan. Pengaruh tidak langsung dari leverage terhadap dividen tunai melalui 

profitabilitas mempunyai pengaruh positif tidak signifikan. Pengaruh langsung 

ukuran perusahaan terhadap dividen tunai yaitu berpengaruh negatif tidak 

signifikan. Pengaruh tidak langusng ukuran perusahaan terhadap dividen tunai 

melalui profitabilitas yaitu positif tidak signifikan.  

1) Persamaan 

a. Menggunakan variabel Likuiditas dan leverage. 

b. Alat uji yang digunakan uji normalitas, uji kolonieritas, dan uji 

heteroskedastisitas. 
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2) Perbedaan : Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan perusahaan yang saya teliti 

adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

5. I Gede dan I Ketut (2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh kepemilikan manajerial, leverage, 

investment opportunity set, dan profitabilitas pada kebijakan dividen pada tahun 

2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2011-2013. Dalam 

penelitian ini menggunakan alat uji yaitu uji statistik deskriptif, uji normalitas,  

Uji Multikolinearitas,  Uji Heteroskedastisitas,  Uji Autokorelasi. Hasil dari 

penelitian diatas adalah sebagai berikut (1) kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh pada kebijakan dividen, (2) leverage berpengaruh negatif pada 

kebijakan dividen, (3) investment opportunity set berpengaruh negatif pada 

kebijakan dividen, dan (4) profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Adapun pesamaan dan perbedaan peneltian terdahulu dengan penelitian 

yang sedang berjalan adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu kepemilikan manajerial dan 

profitabilitas 

b. Alat uji yang digunakan yaitu uji yaitu uji statistik deskriptif, uji normalitas,  

Uji Multikolinearitas,  Uji Heteroskedastisitas,  Uji Autokorelasi. 

2) Perbedaan : Sampel perusahaan yang digunakan berbeda. Penelitian ini 

mengambil perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan,
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penelitian yang saat ini sedang di teliti menggunakan perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

6. Mitra Nur Fitri Andriani dan Lilis Ardni ( 2016) 

Penelitian ini membahas tengtang pengaruh kebijakan hutang, struktur 

kepemilikan dan free cash flow terhadap kebijakan dividen. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 7 perusahaan manufaktur yang diambil 

sesuai kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Alat uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan analisis linier 

berganda, uji F, Uji t dan Uji R2. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 

1). Kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 2). Kepemilikan manjerial berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 3). Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. 4). Free cash flow berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Adapun persamaan dan 

perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian yang sedang berjalan 

adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan :  

a. variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  free cash flow.  

b. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini uji asumsi klasik, uji hipotesis, 

dengan analisis linier berganda. 

2) Perbedaan : perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur 

sedangkan perusahaan yang peneliti saat ini digunakan adalah perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 
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7. Mula Nazar Khan , Muhammad Umair Naeem , Muhammad Rizwan 

dan Muhammad Salman (2016) 

 Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. Populasi sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

perusahaan  sektor tekstil yang terdaftar di bursa efek Pakistan. Ada 156 

perusahaan tekstil yang terdiri dari tekstil komposit, tenun dan pemintalan, yang 

terdaftar dengan bursa efek Pakistan. Peneliti telah melakukan sampel sebanyak 

60 perusahaan yang terdaftar dari total 156 dan teknik purposive sampling. Alat 

uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan 

antara rasio profitabilitas dan Dividend Payout Ratio . Ada hubungan negatif 

signifikan antara leverage dan Dividend Payout Ratio . ada hubungan negatif 

antara rasio likuiditas dan Dividend Payout Ratio . Ada tidak ada hubungan antara 

ukuran perusahaan, rasio P / E dan Dividend Payout Ratio. Adapun persamaan 

dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian yang sedang berjalan 

adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan 

a. Variabel yang digunakan yaitu kebijakan dividen, profitabilitas dan likuiditas  

b. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda  

2) Perbedaan : Sampel perusahaan yang digunakan dalam perusahaan  sektor 

tekstil yang terdaftar di bursa efek Pakistan, sedangkan penelitian yang saat ini 

dilakukan yaitu perusahaan sektor pertambangan yang  terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 
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8. Nur Fatonah dan Lailatul Amanah (2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh profitabilitas, free cash flow, dan 

debt to equity terhadap rasio dividen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sampel yang memenuhi kriteria dari peneliti. Adapun sampel yang 

digunakan adalah 15 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2011-2013. alat uji yang digunakan dalam penelitian ini Analisis 

linier berganda, analisis statistik deskriptif, analisi regresi berganda, uji hipotesis. 

Hasil analisis dari penelitian ini yaitu Hasil Free Cash Flow (FCF) menyatakan 

bahwa Free Cash Flow (FCF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR), Return On Investment (ROI) menyatakan bahwa Return On 

Investment (ROI) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR), Debt to Equity Ratio (DER) menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR).Adapun persamaan dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan 

penelitian yang sedang berjalan adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan : variabel independen yang digunakan yaitu Free Cash Flow, 

leverage, 

2) Perbedaan : sampel perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur 

sedangkan perusahaan yang peneliti saat ini gunakan adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 

 



17 
 

9. Ni Komang Ayu Purnama Sari dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih 

(2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, free Cash flow dan profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen. Adapun populasi sampel diambil dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan diambil 8 perusahaan dari seluruh 

perusahaan manufaktur. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis linier berganda (uji asumsi klasik). Hasil penelitian yang diperoleh dari 

penelitian diatas adalah (1) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. (2) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. (3) Free Cash Flow berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen.(4) profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Adapun persamaan dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian 

yang sedang berjalan adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan :  

a. variabel independen yang digunakan yaitu Free Cash Flow dan kepemilikan 

manajerial. 

b.  alat uji yang digunakan yaitu Analisis Linier Berganda. 

2) Perbedaan: Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan manufaktur. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti 

menggunakan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 
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10. Paramita dan Ni Putu (2016) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyebaran kepemilikan, 

jaminan aset, posisi kas dan return on asset terhadap kebijakan dividen tahun 

2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor aneka 

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Alat uji yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji kelayakan model, 

dan uji hipotesis (uji t). Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) penyebaran 

kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, (2) 

jaminan aset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, (3) 

posisi kas berpengaruh negatif dan tidak signifika terhadap kebijakan dividen, dan 

(4) Return On Asset berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

1) Persamaan : Alat uji yang digunakan yaitu uji statistik deskriptif dan uji 

hipotesis 

2) Perbedaan  

a. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian. 

b. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  perusahaan 

sektor aneka industri sedangkan perusahaan yang peneliti saat ini gunakan 

adalah perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

11. Professor Bashir Tijjani dan Armaya’u Alhaji Sani (2016) 

Penelitian ini membahas tentang analisis empiris tentang arus kas bebas (Free 

Cah Flow) dan kebijakan Dividen . Sampel yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah sampel dari perusahaan minyak dan gas di Nigeria. Data dikumpulkan dari 
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laporan tahunan dan laporan perusahaan sampel selama periode dua belas tahun 

tahun 2003 sampai 2014 . Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Analisis statistik deskriptif, teknik korelasi pearson dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini aadalah free cash flow berdampak positif tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen dan Leverage memiliki dampak negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen. . Adapun persamaan dan perbedaan yang ada dalam 

penelitian ini dan penelitian yang sedang berjalan adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan 

a. Variabel yang digunakan yaitu kebijakan dividen, Free Cash Flow dan 

leverage. 

b. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan analisis 

statistik deskriptif.  

2) Perbedaan: Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian sampel dari 

perusahaan minyak dan gas di Nigeria, sedangkan penelitian yang saat ini 

dilakukan yaitu perusahaan sektor pertambangan yang  terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

12. Alev Dilek Aydin & Seyma Caliskan Cavdar (2015) 

Penelitian ini membahas tentang  Tata Kelola Perusahaan dan kebijakan 

Dividen dengan Analisis Empiris Dari Indeks Tata Kelola Borsa Istanbul. Sampel 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah sampel dari 19 perusahaan dari The 

Borsa Istanbul (BIST) Corporate Governance Index (XKURY) yang terdiri dari 

perusahaan terbuka yang mencapai tingkat tertentu Tata Kelola Perusahaan 

Prinsip-prinsip selama periode 2007-2014 . Alat uji yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adanya(1)  

hubungan yang tidak signifikan antara corporate governance dan kebijakan 

dividen.(2)  hubungan positif yang signifikan antara foreign ownership dan 

kebijakan dividen (3) hubungan negatif yang signifikan antara ownership 

concentration dan kebijakan dividen (4) hubungan negatif signifikan antara 

managerial ownership dan kebijakan dividen (5)  hubungan signifikan negatif 

antara return on equity (ROE) dan kebijakan dividen  (6) hubungan positif yang 

signifikan antara firm size dan kebijakan dividen. Adapun persamaan dan 

perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian yang sedang berjalan 

adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan 

a. Variabel yang digunakan yaitu kebijakan dividen, kepemilikan manajerial. 

b. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda  

2) Perbedaan: Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian bahwa The 

Borsa Istanbul (BIST) dan Corporate Governance Index (XKURY), 

sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan yaitu terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

13. Samsul dan Nur (2015) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, growth 

potential, dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen pada tahun 

2015). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan bidang 

industri manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alat uji yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
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Multikolinearitas, uji Autokorelasi, Uji heteroskedasitas), dan uji hipotesis. Hasiln 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) profitabilitas tidak 

berpengaruh namun signifikan terhadap kebijakan dividen. (2)  likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. (3) growth potential 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. (4) kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebijakan dividen. 

Adapaun persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan 

penelitian yang sedang berjalan adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu profitabilitas, likuidutas, dan 

kepemilikan manajerial 

b. Alat uji yang digunakan yaitu uji normalitas, uji Multikolinearitas, uji 

Autokorelasi, Uji heteroskedasitas. 

2) Perbedaan: Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

perusahaan bidang industri manufaktur sedangkan perusahaan yang peneliti 

saat ini gunakan adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

14. Robi Suherman, Ling Lukman, dan Kusnadi (2015) 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh free cash flow, hutang dan tinkat 

pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel 

yang memenuhi kriteria dari peneliti. Adapun sampel yang digunakan adalah 6 

perusahaan yang diambil dari 155 perusahaan. alat uji yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah analisis regresi linier berganda dimana menggunakan uji 
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hipotesis, uji F dan uji T. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu (1) Free Cash 

Flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.(2) hutang dan tingkat 

pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Adapun 

persamaan dan perbedaan yang ada dalam penelitian ini dan penelitian yang 

sedang berjalan adalah sebagai berikut : 

1) Persamaan : variabel independen yang digunakan yaitu Free Cash Flow 

2) Perbedaan : sampel perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur 

sedangkan perusahaan yang peneliti saat ini gunakan adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI. 

No Peneliti terdahulu FC

F 

Leverag

e 

profitabilitas likuiditas Kepemilikan 

Manajerial 

1 Nur Sobah, dkk 

(2017) 

 B    

2 Ni Ketut, dkk 

(2017) 

 TB TB B  

3 Alia & Muhamad 

(2016) 

   TB  

4 Dian (2016)  B  B  

5 I Gede & I Ketut 

(2016) 

 B B  TB 

6 Mitra & Lilis 

(2016) 

B    B 

7 Nur Fatonah & 

Laila (2016) 

TB B    

8 Ni Komang & I 

Gusti (2016) 

B  TB  B 

9 Paramitha & Ni 

Putu (2016) 

  B   

10 Khan, et al (2016)  B B B  

11 Samsul & Nur 

(2015)  

  TB TB B 

12 Aydin & Cavdar 

(2015) 

    B 

13 Robi, dkk (2015) B     

14 Tijjani & Sani 

(2016) 

B B    
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15. Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar dari 

penelitian ini, dimana akan dijelaskan secara sistematis mengenai teori-teori yang 

bersifat umum samapi dengan teori yang bersifat khusus sehingga pada nantinya 

dapat menentukan kerangka pikir penelitian dan juga hipotesis penelitian. 

2.2.1 Signaling Theory 

Menurut Irham (2014 : 338) signaling theory adalah teori yang membahas 

tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada 

keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif 

adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan 

berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang 

akan dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti “wait 

and see” atau tunggu lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian 

mengambil tindakan. Dan untuk dipahami keputusan wait and see bukan sesuatu 

yang tidak baik atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk 

menghindari timbulnya risiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum 

memberi keuntungan atau berpihak kepadanya.  

I Made (2015 : 173-174) menyatakan bahwa berdasarkan signaling theory 

(teori sinyal), perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung untuk 

meningkatkan jumlah hutangnya, karena tambahan pembayaran bunga akan 

diimbangi dengan laba sebelum pajak. Suatu perusahaan yang memprediksi 

labanya rendah akan cenderung menggunakan tingkat utang bunga. Utang 

perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan perusahaan menghadapi 
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kesulitan keuangan. semakin sukses suatu perusahaan kemungkinan akan 

menggunakan lebih banyak hutang. 

2.2.2 Bird in-the-hand theory 

I Made (2015: 193) mendefiniskan bahwa berdasarkan bird in the hand 

theory, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. 

Artinya, jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, maka harga pasar 

saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini terjadi 

karena, pembagian dividen dapat megurangi ketidakpastian yang dihadapi 

investor.  

Para pemegang saham akan memberikan nilai yang lebih tinggi atas 

dividend yield daripada capital gain yang diharapkan dari pertumbuhan harga 

saham jika perusahaan tersebut menggunakan laba ditahan untuk pembiayaan 

investasi. Hal ini, karena dividend yield mempunyai risiko yang lebih kecil 

daripada pertumbuhan. 

2.2.3 Teori Keagenan (Agency Teory) 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency theory merupakan teori yang 

memberi penjelasan agency relationship dengan masalah-masalah yang 

ditimbulkan. Agency relationship adalah adanya hubungan antara kedua belah 

pihak, pihak yang pertama sebagai prinsipal yang memberi amanat dan pihak 

kedua agent yang bertindak sebagai perwakilan dari prinsipal dalam menjalankan 

suatu transaksi dengan pihak lain. Prinsipal pada agency theory disini sebagai 

pemegang saham perusahaan dan agent disebut sebagai pihak manajer perusahaan 

yang mengelola perusahaan. 
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Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-

besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan 

kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Prinsipal menilai prestasi 

agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada 

pembagian dividen. 

Return on equity atau profitabilitas adalah suatu pengukuran dari 

penghasilan atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan. Return on equity menunjukkan sejauh 

mana perusahaan dapat mengelola modal sendiri (ekuitas) secara efektif dan 

mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemegang 

saham perusahaan. Semakin besar return on equity yang dimiliki suatu 

perusahaan maka akan semakin besar pula dividen yang dibayarkan. Hal ini 

searah dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede dan I Ketut (2016) bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.  

Kebijakan dividen pada perusahaan akan melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu manajer yang mengharapkan laba 

ditahan sebagai dana internal perusahaan dan pemegang saham yang 

mengharapkan pembagian laba dalam bentuk dividen I Gede dan I Ketut (2016). 

Berdasarkan agency theory, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi 

dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling 

(1976) berpendapat bahwa pemilik akan dapat meyakinkan dirinya bahwa agen 

akan membuat keputusan yang optimal bila diberikan insentif yang memadai. 
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Salah satu caranya adalah dengan memberikan kepemilikan kepada manajemen. 

Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (insider ownership) dapat 

digunakan untuk mengurangi agency cost yang berpotensi timbul, karena dengan 

memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari 

setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan bonding 

mechanism, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui 

program mengikat manajemen dalam modal perusahaan. Kepemilikan manajerial 

yang tinggi mempengaruhi pengalokasian laba bersih yang diperoleh perusahaan, 

manajer akan melakukan tindakan yang terbaik bagi perusahaan dengan menahan 

laba bersih untuk menunjang pertumbuhan perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Sejalan dengan hal tersebut 

penelitian yang dilakukan oleh Samsul dan Nur (2015) bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebijakan dividen. 

2.2.4 Kebijakan Dividen 

I Made ( 2015:192) kebijakan dividen berhubungan dengan dividend payout 

ratio, yaitu besarnya presentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai 

dividen kepada pemegang saham. Keputusan dividen merupakan bagian dari 

keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan 

internal perusahaan. hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba yang ditahan. Laba ditahan merupakan salah 

satu sumber dana intern perusahaan.  
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Indikator untuk mengukur kebijakan dividen yang secara luas digunakan 

terdapat dua macam yaitu hasil dividen (dividend yield) dan rasio pembayaran 

dividen (Dividend Payout Ratio). 

a. Dividend Yield 

Dividend yield adalah suatu rasio yang menghubungkan suatu dividen 

yang dibayar dengan harga saham biasa. Dividend yield menggunakan rumus: 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
Dividen per Lembar Saham

Harga per Lembar Saham
 

b. Dividend payout ratio 

Dividend payout ratio adalah rasio hasil perbandingan antara dividen 

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

rumus sebagai berikut: 

𝐷𝑃𝑅 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

Apabila perusahaan ingin membagi dividen yang lebih besar, maka akan 

berdampak pada menurunnya laba yang ditahan sehingga mengurangi jumlah 

dana intern perusahaan. Akan berbeda apabila perusahaan lebih memilih untuk 

menahan laba tersebut, maka jumlah dana intern perusahaan akan semakin besar. 

Namun, pembagian dividen ini bergantung pada keputusan perusahaan dan pihak 

manajemen pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2.2.5  Free Cash Flow (Arus Kas Bebas) 

Brigham dan Houston (2012:97) menyatakan bahwa Arus kas bersih 

mencerminkan kas yang dihasilkan oleh suatu usaha dalam tahun tertentu. Namun, 

fakta bahwa suatu perusahaan menghasilkan arus kas yang tinggi tidak selalu 
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berarti kas yang dilaporkan di dalam neraca juga tinggi. Arus kas biasanya tidak 

digunakan untuk membayar dividen, menambah persediaan, mendanai piutang 

usaha, berinvestasi pada aset tetap, melunasi hutang dan membeli kembali saham 

biasa. Laporan arus kas yaitu laporan yang melaporkan dampak aktivitas 

operasi,investasi, dan pendanaan suatu perusahaan pada arus kas sepanjang 

periode akuntansi. Laporan arus kas memisahkan aktivitas menjadi tiga kategori, 

yaitu : 

1. Aktivitas Operasi, yang meliputi laba bersih, penyusutan, dan perubahan. 

Laporan modal kerja selain kas dan utang jangka pendek. 

2. Aktivitas Investasi, yang meliputi pembelian atau penjualan aset tetap.  

3. Aktivitas Pendanaan, yang meliputi penerimaan kas melalui penerbitan 

utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham, menggunakan kas untuk 

membayar dividen, membeli kembali saham atau obligasi yang beredar. 

pada suatu operasional perusahaan  pasti terdapat anggaran yang digunakan 

di dalamnya namun tidak semia anggaran itu akan habis. Kemungkinan akan 

terdapat perhitungan arus kas yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir 

periode keuangan setelah adanya pembayaran gaji, biaya produksi, cicilan hutang 

dan bunga, tagihan , belanja modal serta pajak untuk pengembangan usaha. 

Perusahaan yang memiliki free cash flow yang tinggi dinilai akan lebih mampu  

untuk mengembangkan usahanya secara maksimal. Karena kecenderungan 

maqnajemen untuk memperlakukan free cash flow adalah dengan investasi 

kembali guna medapat return yang lebih tinggi.  
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Brigham dan houston (2012:109)  mendefinisikan bahwa arus kas bebas 

(Free cash flow adalah arus kas yang benar benar tersedia untuk dibayarkan 

kepada investor (pemegang saham dan pemilik utang) setelah perusahaan 

melakukan investasi dalam aset tetap, produk baru, dan modal kerja yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Lebih spesifik 

lagi, nilai operasi suatu perushaan yang akan bergantung pada perkiraan arus kas 

bebas masa depannya (Free cash flow-FCF), yang dinyatakan sebagai laba 

operasi setelah pajak yang dikurangi investasi dalam modal kerja aset tetap yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan usaha. Jasi, arus kas bebas mencerminkan kas 

yang benar-benar tersedia untuk dibayarkan kepada investor. Oleh karena itu, 

mamajer membuat perusahaannya menjadi lebih bernilai dengan meningkatkan 

arus kas bebasnya. 

Persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung Free Cash Flow. 

𝐹𝐶𝐹 = Arus Kas Operasi − Belanja Modal 

2.2.6 Leverage  

Irham (2014: 75) mendefinisikan bahwa Rasio leverage digunakan untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang Penggunaan hutang 

yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan 

masuk dalam kategori extreme leverage (hutang ekstrim) yaitu perusahaan 

terjebak pada tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang 

tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang 

yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk 

membayar hutang.  
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Leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki suatu perusahaan, sehingga dapat dilihat 

tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang. Keuntungan dengan mengetahui rasio 

ini adalah (Kasmir,2013:113) : 

a. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak 

lainnya. 

b. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap. 

c. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal. 

d. Guna untuk mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.  

Horne dan Wachowicz (2013:169) menyatakan bahwa Rasio Leverage 

(Utang) Keuangan merupakan Rasio yang menunjukan sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Rasio Leverage terbagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Rasio Utang terhadap Ekuitas  

Untuk dapat menguji sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang 

dipinjam, kita dapat menggunakan beberapa rasio utang (debt ratio) yang berbeda. 

Rasio utang terhadap ekuitas dihitung hanya dengan membagi total utang 

perusahaan (termasuk liabilitas jangka pendek) dengan ekuitas pemegang 

saham.rasio utang terhadap ekuitas untuk suatu perusahaan lainnya yang hampir 

sama memberi kita indikasi umum tentang nilai kredit dan risiko keuangan dari 

perusahaan itu sendiri. 
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 Rumus pada Debt  Equity Ratio yaitu: 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Hutang

Total Ekuitas
 

2. Rasio Utang terhadap total Aset 

Rasio ini berfungsi dengan tujuan yang hampir sama dengan rasio utang 

terhadap ekuitas. Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi 

perusahaan dengan menunjukkan presentase aset perusahaan yang didukung oleh 

pendanaan utang. Rasio utang terhadap total aset didapat dari membagi total utang 

perusahaan dengan total asetnya. 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
laba bersih + bunga + Penyusutan + beban non kas

Pembayaran bunga dan pinjaman
 

2.2.7 Profitabilitas 

Dewi, dkk (2014 : 63) profitabilitas ialah kemampuan manajemen untuk 

memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Untuk 

memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan 

pendapatan (revenue) atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas 

pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan 

aktivitas yang bernilai tambah. 

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam sebuah usaha dalam 

mempertahankan kelangsungan  hidupnya dalam jangka panjang. Karena suatu  

proffitabilitas menunjukan bahwa apakah suatu badan usaha mempunyai prospek 

yang baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan 

selalu berusaha dalam meningkatkan profitabilitasnya. Semakin tinggi tingkat 
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profitabilias suatu badan usaha maka kelangsungkan hidup usaha tersebut akan 

lebih terjamin.  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mecari keuntungan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan  perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan 

keuangan  yaitu di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.  Horne dan 

Wachowicz (2012:180)  mengemukakan bahwa  rasio profitabilitas terdiri atas 

dua jenis, yaitu rasio yang menunjukan profitabilitas dalam kaitannya dengan 

investasi. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan terdiri atas Margin 

Laba Kotor (Gross profit Margin) dan Margin Laba Bersih (Net Profit Margin). 

Profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi terdiri atas Tingkat Pengembalian 

Aset (Return On Asset) dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (Return On Equity). 

Menurut Brigham dan Houston (2012:146) rasio profitabilitas merupakan 

sekelompok rasio yang menunjukan kombinasi dari pengaruh likuiditas, 

manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio Profitabilitas terdiri atas 

beberapa macam perhitungan yaitu : 

1. Margin laba atas penjualan (Profit Margin on Sales) 

Rasio ini mengukur laba bersih per dolar penjualan;dihitung dengan 

membagi laba bersih dengan penjualan seperti yang dinyatakan berikut ini : 

Margin laba atas penjualan =
laba bersih

penjualan
 

 

 

 



33 
 

2. Pengembalian atas Total Aset (Return on Total Assets-ROA) 

Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset 

(Return on Total Assets-ROA) setelah bunga dan pajak, berikut pernyataanya : 

ROA =
laba bersih

Total Aset
 

3. Rasio Kemampuan Dasar untuk menghasilkan laba 

Rasio kemampuan dasar untuk mengembalikan laba (basic earning power 

BEP) menunjukan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi 

dan dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

dengan total aset, seperti yang dinyatakan berikut ini : 

BEP =
EBIT

Total Aset
 

4. Pengembalian Ekuitas Biasa (Return on Common Equity-ROE) 

Rasio ini disebut sebagai Rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa: 

mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa, yang 

dihitung sebagai berikut : 

ROE =
laba bersih

Ekuitas Biasa
 

2.2.8 Likuiditas 

Konsep likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

melunasi sejumlah utang jangka pendek, umumnya kurang dari satu tahun. Dr. 

Harmono (2014 : 106). Aset likuid (liquid aset) merupakan aset yang 

diperdagangkan dipasar aktif sehingga dapat dikonfersi dengan cepat menjadi kas 

pada harga pasar yang berlaku. Rasio likuiditas juga dinyatakan sebagai Rasio 
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yang menunjukan hubungan antar kas dengan aset lancar perusahan lainnya 

dengan kewajiban lancarnya. Brigham & Houston (2012: 134). 

Likuiditas diakui sebagai kekuatan besar untuk membayar utang 

perusahaan. Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang mempunyai kekuatan 

besar untuk membayar, sehingga mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang 

segera jatuh tempo. Menurut Sofyan (2013:301) ada beberapa rasio likuiditas, 

rasio likuiditas tersebut adalah: 

a. Current Ratio 

Rasio lancar adalah menunjukkan sejauh mana asset lancar dapat menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan asset lancar dengan 

utang lancar maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menutupi 

kewaiban jangka pendeknya. Rasio lancar bisa dikatakan aman jika berada di atas 

1 atau 100% yang artinya asset lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. 

Menurut Sudana (2015:24) ukuran likuiditas perusahaan yang diproksikan dengan 

current ratio (CR) mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang 

lancar dengan mebggunakan aset lancar yang dimiliki. Semakin besar rasio ini 

berarti semakin likuid perusahaan.   Rumus dalam menghitung rasio lancar: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Aset Lancar

Utang Lancar
 

b. Quick Ratio 

Kemampuan asset lancar yang paling likuid untuk menutupi utang lancar. 

Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Rumus dalam menghitung Quick 

Ratio: 
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𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Kas + Surat Berharga + Piutang

Utang Lancar
 

 

c. Rasio kas atas asset lancar 

Menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total asset lancar. 

Rumus dalam menghitung rasio kas atas asset lancar: 

Rasio Kas Atas Asset Lancar =
Kas

Asset Lancar
 

d. Rasio kas atas utang lancar 

Menjelaskan rasio kas atas utang lancar menunjukkan porsi kas yang dapat 

menutupi utang lancar. Rumus dalam menghitung rasio kas atas utang lancar: 

Rasio Kas Atas Utang Lancar =
Kas

Utang Lancar
 

e. Rasio asset lancar dan total asset 

Menjelaskan rasio asset lancar dan total asset menunjukkan porsi asset 

lancar atas total asset. Rumus dalam menghitung rasio kas atas utang lancar: 

Rasio Asset Lancar Dan Total Asset =
Asset Lancar

Total Aset
 

f. Rasio asset lancar dan total utang 

Rasio ini menunjukkan porsi asset lancar atas total kewajiban. Rumus 

dalam menghitung rasio asset lancar dan utang: 

Rasio Asset Lancar Dan Utang =
Asset Lancar

Total Utang Jangka Panjang
 

2.2.9 Kepemilikan manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan presentase perolehan dari saham 

perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif 
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ikut serta dalam pengambilan sebuah keputusan di dalam perusahaan terutama 

Dewan Direktur dan Dewan Komisaris perusahaan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa pihak manajemen atau manajer perusahaan memiliki saham di perusahaan 

itu atau manajer tersebut sekaligus pemegang saham perusahaan. Untuk 

mengetahui besarnya presentase kepemilikan saham manajer suatu perusahaan 

dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahan 

dapat memberi informasi yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan di 

dalam perusahaan yang memiliki saham di suatu perusahaan. 

Pihak manajer mempunyai kepentingan sendiri yaitu untuk memperkaya 

dirinya bukan untuk memperkaya pemegang saham perusahaan. Hal inilah yang 

membuat terjadinya konflik antara pihak manajer dan pemegang saham, sehingga 

konflik ini dapat dikaitkan dengan agency theory. agency theory memiliki 

hubungan antara pihak manajer perusahaan dengan pemegang saham yang dapat 

digambarkan sebagai agent dan principal. Agent sendiri diberi mandat oleh 

principal untuk menjalankan perusahaan semaksimal mungkin demi kepentingan 

principal. Manajer perusahaan sebagai agent sedangkan pemegang saham sebagai 

principal. 

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki 

perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam presentase. Kepemilikan 

manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan 

keagenan dan pendekatan ketidak seimbangan. Pendekatan keagenann 

menganggap kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang 

digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap 
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sebuah perusahaan. pendekatan ketidak seimbangan informasi sebagai suatu cara 

untuk mengurangi ketidak seimbangan informasi serta antara outsider melalui 

pengungkapan informasi di dalam sebuah perusahaan. kepemilikan manajerial 

dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu : 

𝐾𝑀 =
Jumlah Saham Yang Dimiliki Manajemen Perusahaan

Jumlah Total Saham
× 100% 

2.2.10 Pengaruh Free Cash Flow terhadap kebijakan dividen 

Suatu perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang rendah dan 

perusahaan tersebut juga memiliki jumlah arus kas yang besar. Perusahaan 

tersebut akan membayar dividen yang tinggi untuk mencegah manajer dalam 

menginvestasikan kas pada proyek yang memiliki Net Present Value yang negatif. 

Hal ini menyatakan bahwa perusahaan akan menggunakan Free Cash Flow (arus 

kas bebas) yang dimiliki untuk membayar dividen daripada menginvestasikannya 

dalam suatu proyek perusahaan.  

Free cash flow memiliki hubungan yang positif terhadap pembayaran 

dividen. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi free cash flow di dalam suatau 

persahaan maka semakin tinggi juga pembayaran dividen (pembayaran berupa 

kas ) dalam perusahaan tersebut. adapun penelitian yang dilakukan oleh Robi dan 

Ling (2015) Free Cash Flow berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

Yang berarti bahwa semakin tingginya Free cash flow maka semakin tinggi juga 

tingkat pembayaran dividennya. 

2.2.11 Pengaruh Leverage terhadap kebijakan Dividen 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva 

atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. 
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semakin tinggi leverage maka menunjukan bahwa semakin besar kewajiban yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan terdapat asimetri 

informasi yang menyebabkan pendanaan eksternal terlalu mahal bagi suatu 

perusahaan, karena perusahaan lebih memprioritaskan dana internal daripada 

eksternal. Apabila dana internal tidak mencukupi, maka suatu perusahaan akan 

dituntut untuk melakukan pendanaan eksternal yang biasanya lebih 

menguntungkan. Sehingga leverage perusahaan digunakan untuk pembayaran 

dividen agar bisa menjaga performa dan signal perusahaan bagi para investor. 

Leverage juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan yang tersedia untuk 

para pemegang saham. Semakin besar kewajiban yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan maka akan dapat menurunkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

membayarkan dividennya kepada para pemegang saham. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh Nur, Abdul dan Ahmad (2017) bahwa leverage (DER) secara 

parsial berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap kebijakan dividen 

(DPR). Hal ini berarti semakin tinggi leverage maka akan meningkatkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran dividennya. 

2.2.12 Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

Profitabilitas mempunyai daya tarik tersendiri terutama bagi para pemegang 

saham atau para calon investor di suatu perusahaan. Sebab profitabilitas 

merupakan tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam 

menjalankan operasinya.tingkat keuntungan yang tinggi akan meningkatkan 

sebuah kecenderungan dalam membayarkan dividen lebih, dalam hal ini 
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profitabilitas yang dimiliki perusahaan tinggi maka pembagian dividen yang 

dilakukan perusahaan kepada investor juga akan semakin tinggi.  

Adapun sebaliknya jika profitabilitas suatu perusahaan itu rendah, maka 

pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor akan semakin 

rendah.  Untuk mengukur profitabilitas perusahaan dapat mengggunakan ROA 

(return on assets) yang merupakan perbandingan dari EAT (earning after tax) 

dengan total aset.  Adapun menurut I Gede dan I Ketut (2016) profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.  

2.2.13 Pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen 

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek yang sudah disesuaikan dengan 

aset lancar atau aliran kas keluar. Apabila perusahaan mempunyai likuiditas yang 

tinggi maka akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar 

dividen kasnya. Likuiditas yang tinggi menunjukkan kekuatan perusahaan dari 

segi kemampuan untuk memenuhi hutang lancar dari harta lancar yang dimiliki. 

Di dalam hal ini suatu perusahaan yang memperoleh laba tinggi tetapi 

likuiditas perusahaan tersebut menunjukan suatu keadaan yang tidak begitu baik, 

perusahaan tersebut mungkin tidak akan dapat membayarkan dividen. Dengan 

demikian likuiditas memiliki pengaruh terhadap suatu pembayaran dividen dalam 

sebuah perusahaan. Dimana seperti yang diteliti oleh Dewi (2016) bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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2.2.14 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap kebijakan dividen 

Insider ownership (kepemilikan manajerial) merupakan pemilik sekaligus 

pengelola suatu perusahaan yang memiliki kesempatan untuk terlibat langsung 

dalam pengambilan keputusan dengan memperoleh akses langsung berupa 

informasi yang ada di dalam perusahaan. Pihak manajemen atau manajer 

perusahaan dapat menyamakan kedudukan dengan pemegang saham perusahaan 

dengan cara membeli saham perusahaan. kepemilikan manajerial yang tinggi akan 

menyebabkan suatu dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham juga 

rendah. 

 Suatu penetapan dividen yang rendah dikarenakan manajer mempunyai 

harapan investasi di masa yang akan datang yang akan dibiayai dari sumber 

internal. Di sisi lain, dengan adanya kepemilikan manajerial mampu mengurangi 

pembagian dividen kas perusahaan. semakin kecil kepemilikan manajerial 

perusahaan akan menyebabkan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tidak 

diversivikasi secara optimal sehingga perusahaan tersebut menginginkan dividen 

yang semakin kecil. Adapun menurut Arifin dan Asyik (2015) kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebijakan dividen. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan pada saat ini karena bertujuan untuk mencari bukti-

bukti empriris mengenai free cash flow, Leverage, profitabilitas, likuiditas, dan 

kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen perusahaan  sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dari penjelasan- 
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penjelasan tersebut dapat disimpulkan dan digambarkan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

       

 

Gambar 2.1 

   Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

1. H1 : Free Cash Flow berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

2. H2 : leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

3. H3 : profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

4. H4 : Likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

5. H5 : kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 
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Kebijakan dividen 

Y1 

Leverage  (X2) 

Likuiditas  (X4) 
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