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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. 

1. Chandra et al., (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur modal 

dan profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini 

menggunakan variabel struktur modal dan profitabilitas sebagai variabel 

independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Sampel yang 

digunakan adalah lima puluh satu perusahaan sektor property dan real estate yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi berganda.  

Hasil penelitian ini adalah struktur modal berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan profitabilitas sebagai salah satu variabel independen, kebijakan 

dividen sebagai variabel dependen dan menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian terdahulu menggunakan struktur modal dan profitabilitas 

sebagai   variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan leverage sebagai variabel 

independen. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2013-2015, sedangkan penelitian saat 

ini menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI 2012-2017. 

2. Irene et al.,  (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah likuiditas, 

profitabilitas, insider ownership, institutional ownership, dan pertumbuhan 

perusahaan mempengaruhi kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan 

variabel likuiditas, profitabilitas, insider ownership, institutional ownership, dan 

pertumbuhan perusahaan sebagai variabel independen dan kebijakan dividen 

sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah delapan perusahaan 

property, real estate, dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROE dan institutional ownership berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 

sedangkan likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan  insider ownership tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Persamaan penelitian saat ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas, dan likuiditas sebagai 

variabel independen, kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan 
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menggunakan teknik analisis regresi berganda. Adapun perbedaan antara peneliti 

terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan likuiditas, profitabilitas, insider 

ownership, institutional ownership, dan pertumbuhan perusahaan sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan  leverage sebagai 

variabel independen. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan property, real 

estate, dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2012-2017. 

3. Ahmadin Saleh (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rentabilitas 

modal sendiri, solvabilitas, profitabilitas, dan likuiditas  berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan variabel rentabilitas modal sendiri, 

solvabilitas, profitabilitas, dan likuiditas sebagai variabel independen dan 

kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 

enam puluh delapan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-

2013. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentabilitas modal sendiri, 

profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, 

sedangkan solvabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen.  

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan 
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profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel independen, kebijakan dividen 

sebagai variabel dependen dan menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan rentabilitas modal sendiri, solvabilitas, 

profitabilitas, dan likuiditas sebagai   variabel independen, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, total asset 

turnover, dan leverage sebagai variabel independen. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI 2012-2017. 

4. Ahmed (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas 

dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini 

menggunakan variabel profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel independen 

dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 

sampel Bank Nasional UAE periode 2005-2012. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Persamaan penelitian saat ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas dan likuiditas sebagai 
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variabel independen, kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Adapun perbedaan antara peneliti 

terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas dan likuiditas sebagai   

variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan leverage sebagai variabel 

independen. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan sampel Bank Nasional UAE periode 

2005-2012, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di BEI 2012-2017. 

5. Rasyid et al., (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, 

firm size, dan struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, firm size, dan struktur 

kepemilikan sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen. Sampel yang digunakan adalah seratus empat puluh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Penelitian ini menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode likelihood maksimum.  

Hasil penelitian ini adalah seluruh variabel independen yaitu  profitabilitas, 

firm size, dan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan profitabilitas sebagai salah satu variabel independen dan kebijakan 
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dividen sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu 

dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, firm size, dan struktur 

kepemilikan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan  leverage 

sebagai variabel independen. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel seratus empat puluh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2017. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) 

dengan metode likelihood maksimum sebagai teknik analisisnya, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. 

6. Samsul dan Nur (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, 

likuiditas, growth, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, 

growth, dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen dan kebijakan 

dividen sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI periode 2010-2013. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa growth berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan profitabilitas dan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Persamaan penelitian 

saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas dan 

likuiditas sebagai variabel independen, kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen dan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Adapun perbedaan 

antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, likuiditas, growth, dan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel independen, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan 

leverage sebagai variabel independen. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

listing di BEI periode 2010-2013, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI 2012-2017. 

7. Asad dan Yousaf (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur modal, 

profitabilitas, leverage, dan firm size berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini menggunakan variabel struktur modal, profitabilitas, leverage, dan 

firm size sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Pakistan 

periode 2006-2011. Penelitian ini menggunakan teknik OLS sederhana.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan firm size 

berpangaruh positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan struktur modal 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen dan leverage berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. Persamaan penelitian saat ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas dan leverage 

sebagai variabel independen, dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen. 

Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan struktur modal, profitabilitas, leverage, 

dan firm size sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan  leverage 

sebagai variabel independen. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur di 

Pakistan periode 2006-2011, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 

2012-2017. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan OLS sederhana sebagai teknik 

analisisnya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis 

regresi berganda. 

8. Maladjian dan Khoury (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, 

likuiditas, growth, leverage, dan firm size mempengaruhi kebijakan dividen. 

Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, growth, leverage, 
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dan firm size sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen. Penelitian ini menggunakan sampel Bank-bank Lebanon yang terdaftar 

di Bursa Efek Beirut periode 2005-2011. Penelitian ini menggunakan OLS dan 

regresi panel dinamis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa firm size berpengaruh signifikan 

positif terhadap kebijakan dividen, profitabilitas dan growth berpangaruh 

signifikan negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas dan leverage 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Persamaan penelitian saat ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas, likuiditas, dan 

leverage sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, likuiditas, growth, 

leverage, dan firm size sebagai variabel independen, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan  

leverage sebagai variabel independen. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel Bank-bank Lebanon yang 

terdaftar di Bursa Efek Beirut periode 2005-2011, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2017. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan OLS dan regresi panel dinamis sebagai 

teknik analisisnya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik 

analisis regresi berganda. 
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9. Mei Lestari (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, 

likuiditas, dan growth mempengaruhi kebijakan dividen. Penelitian ini 

menggunakan variabel profitabilitas, likuiditas, dan growth sebagai variabel 

independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Sampel yang 

digunakan adalah sebelas perusahaan sektor property dan real estate yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi linear berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas dan growth tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Persamaan penelitian saat ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas dan likuiditas sebagai 

variabel independen, kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Adapun perbedaan antara peneliti 

terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, likuiditas, dan growth 

sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan leverage sebagai variabel 

independen. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, sedangkan penelitian saat 

ini menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di BEI 2012-2017. 
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10. Septi et al., (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, 

likuiditas, leverage, total asset turnover, dan price earning ratio (PER) 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Pada penelitian ini menggunakan 

variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, total asset turnover, dan price earning 

ratio (PER) sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang listing di BEI periode 

2009-2011. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, leverage, 

dan total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, 

sedangkan price earning ratio (PER) tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan profitabilitas, likuiditas, total asset turnover dan leverage sebagai 

variabel independen, kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Adapun perbedaan antara peneliti 

terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, likuiditas, leverage, total 

asset turnover, dan price earning ratio (PER) sebagai variabel independen, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, total 

asset turnover, dan leverage sebagai variabel independen. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang listing di BEI 

periode 2009-2011, sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel 
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perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2012-

2017. 

11. Umi et al., (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah free cash flow, 

profitabilitas yang diproksi dengan ROA, total asset turnover, dan sales growth 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Pada penelitian ini menggunakan 

variabel free cash flow, ROA, total asset turnover, dan sales growth sebagai 

variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Sampel 

yang digunakan adalah seratus lima puluh lima perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan teknik panel data 

analysis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan free cash flow, total asset 

turnover, dan sales growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan 

profitabilitas dan total asset turnover sebagai variabel independen serta kebijakan 

dividen sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu 

dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan free cash flow, profitabilitas yang 

diproksi dengan ROA, total asset turnover, dan sales growth sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 

profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan leverage sebagai variabel 

independen. 
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2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel seratus lima puluh lima 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2012-2017. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan teknik panel data analysis sebagai 

teknik analisisnya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik 

analisis regresi berganda. 

12. Devi Hoei Sunarya (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan 

hutang, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini menggunakan variabel kebijakan hutang, profitabilitas, dan 

likuiditas sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2008-2011. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan kebijakan hutang dan 

likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen. Persamaan 

penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan profitabilitas 

dan likuiditas sebagai variabel independen, kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen, dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Adapun 

perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Penelitian terdahulu menggunakan kebijakan hutang, profitabilitas, dan 

likuiditas sebagai variabel independen, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan  leverage 

sebagai variabel independen. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2011, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI periode 2012-2017. 

13. Rizqia et al., (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, leverage, firm size, dan peluang investasi berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas, 

kepemilikan manajerial, leverage, firm size, dan peluang investasi sebagai 

variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Sampel 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2006-2011. Penelitian ini menggunakan teknik path analysis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan 

peluang investasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan 

profitabilitas, leverage, dan firm size tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

menggunakan profitabilitas dan leverage sebagai variabel independen, dan 

kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan antara peneliti 

terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 
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3. Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, kepemilikan manajerial, 

leverage, firm size, dan peluang investasi sebagai variabel independen, 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, total 

asset turnover, dan  leverage sebagai variabel independen. 

4. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2006-2011, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di BEI periode 2012-2017. 

5. Penelitian terdahulu menggunakan teknik path analysis sebagai teknik 

analisisnya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teknik analisis 

regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan pada 

penelitian ini, beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda. Hasil matriks 

dari penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada lampiran 1. 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori memuat teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

analisis mengenai penelitian yang akan dilakukan dan yang akan dijadikan 

landasan penyusunan hipotesis beserta analisisnya. Adapun teori-teori tersebut 

adalah sebagai berikut : 

2.2.1   Teori Agensi (Agency theory) 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Samsul dan Nur (2015) 

mengungkapkan bahwa agency theory adalah teori yang memberikan penjelasan 

tentang agency relationship dengan masalah-masalah yang ditimbulkan. 
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Hubungan atau kontak antara principal dan agent disebut dengan agency theory 

(Anthony dan Govindarajan, 2011:10). Agency relationship adalah adanya 

hubungan antara principal dengan agent dalam menjalankan transaksi dengan 

pihak lain. Hubungan antara pemegang saham dan manajer tidak selamanya baik. 

Ada kalanya terjadi konflik. Konflik tersebut mengakibatkan adanya masalah 

keagenan. Konflik antara manajemen dan pemegang saham dapat dikurangi 

dengan adanya pengawasan kepentingan masing-masing (Umi et al., 2014). 

Konflik tersebut mengakibatkan adanya masalah keagenan. Masalah keagenan 

meliputi dua bentuk yaitu masalah yang terjadi antara principal atau pemilik 

perusahaan dengan agent atau pihak manajemen, dan masalah yang terjadi antara 

pemegang saham dengan pemegang obligasi (Husnan, 2012). Principal dan agent 

memiliki kepentingan masing-masing dan kepentingan tersebut seringkali 

bertolak belakang yang dapat menimbulkan kesenjangan informasi atau sering 

disebut asimetri informasi.  

Hubungan teori agensi dengan kebijakan dividen adalah agent pasti lebih 

mengutamakan kepentingan pribadi dengan menahan laba yang diperoleh 

perusahaan sebagai laba ditahan agar dapat digunakan untuk kegiatan 

operasionalnya secara maksimal, tetapi principal atau pemegang saham menuntut 

pemilik atau agent agar membagikan laba yang diperoleh perusahaan sebagai 

dividen karena merupakan pendapatan bagi pemegang saham. Selain 

menginginkan dividen sebagai pendapatannya, para pemegang saham atau 

principal juga berperan penting dalam pengambilan keputusan dan kelangsungan 

hidup suatu perusahaan karena pemegang saham merupakan pemilik perusahaan 
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tersebut. Para pemegang saham tidak menyukai keputusan manajer atas investasi 

dana yang tidak menguntungkan karena dapat berdampak pada penurunan 

pembagian dividen yang akan diperoleh oleh pemegang saham, selain itu juga 

dapat mengakibatkan pemegang saham tidak percaya lagi dengan manajer. 

Pemegang saham menginginkan pihak agent bertindak sesuai dengan 

kepentingannya sehingga dapat mendelegasikan wewenangnya. 

Pihak manajer diberi pengarahan dan pengawasan yang memadai agar 

dapat melaksanakan fungsinya dengan benar. Pengawasan tersebut dapat 

dilakukan dengan cara pengikatan agent, pembatasan, dan pemeriksaan laporan 

keuangan perusahaan terhadap keputusan yang diambil oleh pihak manajer 

perusahaan. Pengawasan ini memerlukan banyak biaya atau yang biasa disebut 

agency cost. Pembagian dividen dapat mengurangi dampak agency cost, dimana 

para pemegang saham menginginkan return yang besar, sedangkan manajemen 

perusahaan lebih mempertimbangkan menahan laba yang diperoleh untuk 

diinvestasikan kembali agar dapat meningkatkan performa perusahaan, sehingga 

suatu perusahaan membutuhkan kebijakan dividen yang tepat dan adil bagi kedua 

belah pihak. 

2.2.2   Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal (Signaling Theory) berawal dari karya tulis George Arkelof 

1970 yang berjudul “The Market for Lemons”. Di dalam karya tulis tersebut 

menjelaskan bahwa signalling theory mempelajari hubungan antara berbagai 

tingkat kualitas produk dan pembeli yang tidak mampu mengetahui tingkat 

kualitas produk sebelum adanya transaksi pembelian. Menurut Brigham dan 



28 
 

 
 

Houston (2014:184) teori sinyal merupakan perilaku manajemen perusahaan 

dalam memberi petunjuk kepada investor mengenai pandangan manajemen pada 

prospek perusahaan untuk masa mendatang. Para investor menganggap perubahan 

dividen sebagai sinyal atas prediksi laba manajemen. Manajer menggunakan 

pengumuman dividen untuk memberi sinyal tentang ekspetasi mengenai prospek 

masa depan perusahaan pada investor (Umi et al., 2014). Jika prospek perusahaan 

baik, maka pihak manajemen akan lebih memilih tidak melakukan pendanaan atas 

penawaran saham baru, tetapi jika prospek perusahaan buruk, maka pihak 

manajemen akan lebih memilih pendanaan atas ekuitas di pihak luar dengan cara 

menerbitkan saham baru sehingga perusahaan akan menurunkan estimasi nilai 

perusahaan. Kenaikan dividen yang tinggi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi 

investor bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan laba yang baik, begitu pula 

sebaliknya, sehingga jika ada kenaikan dividen maka harga saham perusahaan 

tersebut ikut naik. 

Penggunaan modal pinjaman termasuk sinyal positif karena menunjukkan 

nilai saham perusahaan rendah. Jika sinyal positif tersebut diketahui oleh pasar, 

maka peningkatan nilai saham hanya akan dinikmati oleh para pemegang saham 

baru. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan kurang baik, maka pihak 

manajemen percaya nilai saham perusahaan meningkat sehingga para pemegang 

saham yang lama lebih memilih menerbitkan saham baru, sehingga informasi 

mengenai penerbitan saham baru merupakan sinyal negatif karena prospek 

perusahaan buruk dan harga saham menurun. Penurunan nilai saham yang disertai 

dengan biaya emisi yang tinggi dalam penerbitan saham baru dapat menyebabkan 
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biaya penerbitan saham baru menjadi mahal. Pembiayaan menggunakan modal 

hutang dianggap sebagai sinyal positif jika harga saham rendah, tetapi penerbitan 

saham baru dianggap sebagai sinyal negatif jika harga saham tinggi. 

Hubungan teori sinyal dengan kebijakan dividen adalah perusahaan yang 

berkualitas baik maka akan lancar dalam pembagian dividen dan dividen yang 

dibagikan cenderung tinggi. Jika dividen yang dibayarkan tinggi maka itu 

merupakan sebuah sinyal positif atau kabar baik bagi para investor karena 

menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan tersebut cukup baik dimasa datang. 

2.2.3   Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan nantinya akan dibagi dalam bentuk dividen kepada pemegang saham 

atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk menambah modal perusahaan 

(Martono dan Agus, 2010:253). Umi et al., (2014) menginformasikan bahwa 

kebijakan dividen merupakan keputusan pendanaan yang diambil perusahaan 

untuk menentukan besaran laba bersih yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham sebagai dividen dan laba yang akan diinvestasikan kembali ke 

perusahaan. Besar kecilnya dividen yang akan dibagi kepada para pemegang 

saham tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan sesuai 

dengan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika perusahaan 

menyatakan bahwa laba yang ditahan semakin besar, maka dividen yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham semakin sedikit. Adapun tujuan 

pembagian dividen yaitu untuk mensejahterakan para pemegang saham, untuk 

menunjukkan likuiditas perusahaan, dalam sudut pandang investor risiko dividen 
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yang diterima sekarang lebih berharga daripada capital gain yang diperoleh di 

masa datang, dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara para manajer dan 

pemegang saham, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemegang saham atas 

pendapatan tetap yang digunakan untuk keperluan konsumsi. 

Rasio kebijakan dividen terdiri dari dua rasio yaitu dividend yield dan 

dividend payout (Munawir, 2014:95). Dividend yield menunjukkan adanya 

hubungan antara dividen per lembar saham dengan harga pasar saham. Sedangkan 

dividend payout mengukur laba yang diperoleh dari per lembar saham dalam 

bentuk dividen yang akan dibayarkan. Sebagian pemegang saham terutama 

pemegang saham menengah ke bawah lebih mengharapkan pembagian dividen 

pada tingkat yang tinggi, tetapi pemegang saham menengah ke atas lebih memilih 

labanya diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan.  

Indikator yang digunakan dalam mengukur kebijakan dividen antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dividend Payout Ratio (DPR) 

Dividen Payout Ratio (DPR) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur proporsi dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham 

(Murhadi, 2013:65). Menurut Murhadi (2013:65) dividend payout ratio dapat 

diukur dengan rumus: 
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2. Dividend Yield (DY) 

Dividend Yield (DY) merupakan rasio yang digunakan untuk 

membandingkan dividen yang diterima investor terhadap harga saham (Murhadi, 

2013:65). Menurut Murhadi (2013:65) dividend yield dapat diukur dengan rumus : 

                
                   

                      
 

2.2.4   Rasio Keuangan 

Menurut Sofyan (2010:297) rasio keuangan adalah suatu angka yang 

diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lain 

yang memiliki hubungan yang relevan dan signifikan. Adapun jenis-jenis rasio 

antara lain: 

1. Rasio likuiditas 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen suatu perusahaan. Likuiditas merupakan rasio keuangan yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya (Sofyan, 2010:301). Agar suatu perusahaan dapat mempertahankan 

perusahaannya untuk tetap dalam keadaan likuid, maka perusahaan harus 

memiliki aset lancar yang lebih besar dari hutang lancar, tetapi likuiditas ini juga 

memiliki risiko yang besar jika perusahaan tidak mampu membayar hutang 

lancarnya dan risiko tersebut akan berdampak pada ketidakpastian pembayaran 

hutang lancar. Jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan maka dapat berdampak 

pada kebijakan dividen. Menurut Kasmir (2012:132), tujuan dan manfaat dari 

likuiditas antara lain sebagai berikut: 
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a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

yang jatuh tempo. 

b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki secara 

keseluruhan. 

c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki tanpa 

memperhitungkan persediaan atau piutang yang dimiliki. 

d. Untuk membandingkan antara jumlah persediaan yang dimiliki dengan 

modal kerja perusahaan. 

e. Untuk mengukur seberapa banyak uang kas yang dimiliki untuk membayar 

hutang. 

f. Sebagai alat perencanaan masa depan. 

g. Untuk membandingkan kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari tahun 

ke tahun. 

h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan. 

i. Sebagai alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya 

j. Bagi pihak manajemen dapat digunakan sebagai pemicu untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan. 

k. Bagi pihak luar perusahaan dapat digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pihak ketiga. 

Menurut Sofyan (2010:301), rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas 

antara lain sebagai berikut: 
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a. Current Ratio (Rasio Lancar) 

Current Ratio (Rasio Lancar) adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana 

aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat menutupi kewajiban lancar 

perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio lancar adalah 

sebagai berikut: 

              
           

                
 

b. Quick Ratio (Rasio Cepat) 

Quick Ratio (Rasio Cepat) disebut juga rasio sangat lancar (acid test ratio). 

Rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan kemampuan aset lancar 

perusahaan yang paling likuid sehingga mampu untuk menutup kewajiban 

lancar perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio cepat 

adalah sebagai berikut: 

             
                                        

                
 

c. Rasio Kas Atas Aset Lancar 

Rasio kas atas aset lancar adalah rasio yang menunjukkan berapa jumlah 

kas yang dimiliki perusahaan dan dibandingkan dengan total aset lancar. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio kas atas aset lancar adalah 

sebagai berikut: 

                            
    

           
 

d. Rasio Kas Atas Kewajiban Lancar 

Rasio kas atas Kewajiban lancar adalah rasio yang menunjukkan berapa 

jumlah kas yang dimiliki perusahaan yang dapat menutupi kewajiban 
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lancar. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio kas atas Kewajiban 

lancar adalah sebagai berikut: 

                                 
    

                
 

e. Rasio Aset Lancar dan Total Aset 

Rasio aset lancar dan total aset adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan berapa aset lancar atas total aset yang dimiliki suatu 

perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio aset lancar dan 

total aset adalah sebagai berikut: 

                                  
            

           
 

f. Rasio Aset Lancar dan Total Kewajiban 

Rasio aset lancar dan total kewajiban adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan berapa aset lancar atas total kewajiban yang dimiliki suatu 

perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio aset lancar dan 

total kewajiban adalah sebagai berikut: 

                                       
            

                
 

2. Rasio aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan, pembelian, 

atau kegiatan lainnya. Aktivitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam mengelola modal yang dimiliki dalam persediaan dan asetnya. Rasio 

aktivitas dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aset 

yang seharusnya dapat dikelola secara optimal. Semakin efektif dalam mengelola 
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dana, maka semakin cepat perputaran dana perusahaan, karena pada umumnya, 

rasio aktivitas diukur dari perputaran masing-masing elemen aset. Menurut 

Sofyan (2010:308), rasio yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas antara 

lain sebagai berikut: 

a. Inventory Turnover 

Rasio inventory turnover adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio inventory turnover adalah 

sebagai berikut: 

                    
                     

                           
 

Rata-rata persediaan barang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 
                                

 
 

b. Receivable Turnover 

Rasio receivable turnover adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan seberapa cepat dalam penagihan piutang. Receivable 

turnover dapat dikonversikan ke dalam hari dengan rumus sebagai berikut: 

                     
   

                       
 

c. Fixed Asset Turnover 

Rasio fixd asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

berapa kali nilai aset berputar jika diukur menggunakan volume penjualan. 
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Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio fixed asset turnover adalah 

sebagai berikut: 

                      
         

                 
 

d. Total Asset Turnover 

Rasio total asset turnover adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan perputaran total aset yang diukur melalui volume penjualan 

dan dengan kata lain seberapa jauh seluruh aset yang dimiliki perusahaan 

memperoleh penjualan. Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio 

total asset turnover adalah sebagai berikut: 

                      
         

          
 

e. Periode Penagihan Piutang 

Rasio periode penagihan piutang adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan seberapa lama perusahaan melakukan penagihan piutang. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio periode penagihan piutang 

adalah sebagai berikut: 

                           
       

                  
 

3. Rasio leverage 

Leverage dapat melihat seberapa banyak suatu perusahaan dibiayai oleh 

pihak luar dengan hutang dan dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

melalui modal yang dimiliki (Sofyan, 2010:306). Leverage dapat meningkatkan 

pengembalian kepada para pemegang saham. Perusahaan lebih memprioritaskan 

dana yang berasal dari internal dibandingkan dengan dana dari eksternal karena 
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dana eksternal terlalu mahal bagi perusahaan. Jika dana internal tidak mencukupi 

maka perusahaan menggunakan dana eksternal dari hutang. Leverage perusahaan 

juga digunakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Menurut 

Kasmir (2012) tujuan dan manfaat dari leverage antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajibannya kepada pihak 

lain. 

b. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

tetapnya. 

c. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aset tetap dengan modal yang 

dimiliki perusahaan. 

d. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. 

e. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap 

pengelolaan aset. 

Menurut Kasmir (2012) rasio yang digunakan untuk mengukur leverage antara 

lain sebagai berikut: 

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

Debt to Asset Ratio (DAR) adalah rasio yang digunakan untuk 

membandingkan antara total hutang dengan total aset. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur Debt to Asset Ratio (DAR) adalah sebagai 

berikut: 
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b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai 

hutang melalui ekuitas yang dimiliki. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebagai berikut: 

     
            

             
 

c. Long Term Debt to Equity Ratio 

Long Term Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa bagian setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan 

hutang jangka panjang. Rumus yang digunakan untuk mengukur Long 

Term Debt to Equity Ratio adalah sebagai berikut: 

                                
              

      
 

d. Times Interest Earned Ratio 

Time Interest Earned Ratio adalah rasio yang menunjukan besarnya 

jaminan laba untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur Times Interest Earned Ratio adalah sebagai 

berikut: 

                            
                           

                              
 

e. Long Term Debt to Non Current Asset 

Long Term Debt to Non Current Asset adalah rasio yang membandingkan 

antara hutang jangka panjang aset selain aset lancar. Rasio ini 

menggunakan standar rata-rata sebesar 50% atau 1:2. 
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f. Tangible Assets Debt Covarage (TADC) 

Tangible Assets Debt Covarage (TADC) adalah rasio yang digunakan 

untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencari pinjaman 

baru dengan jaminan aset tetap yang dimiliki. Rumus yang digunakan 

untuk mengukur TADC adalah sebagai berikut: 

      
           

                     
 

g. Current Liabilities to Net Worth 

Current Liabilities to Net Worth adalah rasio yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan 

jaminan hutang lancar. Rumus yang digunakan untuk mengukur Current 

Liabilities to Net Worth adalah sebagai berikut: 

                                   
                   

      
 

4. Rasio rentabilitas 

Rasio rentabilitas disebut juga rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan 

faktor utama bagi perusahaan dalam membagikan dividen kepada para pemegang 

saham. Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan yang 

dimiliki suatu perusahaan dalam memperoleh laba melalui sumber dana yang 

dimiliki (Sofyan, 2010:304). Dari laba yang diperoleh tersebut, perusahaan dapat 

mensejahterakan para pemegang saham, karyawan, serta juga dapat meningkatkan 

mutu produk perusahaan. Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat yang 

tidak hanya bagi perusahaan atau manajemen saja tetapi juga bagi pihak luar 

perusahaan terutama yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan 
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perusahaan. Menurut Kasmir (2012:197), tujuan dan manfaat dari profitabilitas 

antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode. 

b. Sebagai pembanding antara  laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

laba tahun sekarang. 

c. Agar dapat menilai bagaimana perkembangan laba perusahaan dari waktu 

ke waktu. 

d. Untuk menilai laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal 

sendiri. 

e. Untuk mengukur dana perusahaan yang telah digunakan. 

Menurut Sofyan (2010:304), rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

antara lain sebagai berikut: 

a. Margin Laba (Profit Margin) 

Margin laba (Profit Margin) menunjukkan seberapa besar persentase laba 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur margin laba adalah sebagai berikut: 

             
            

         
 

b. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan perputaran aset 

yang diukur melalui volume penjualan. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur ROA adalah sebagai berikut: 
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c. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan persentase yang 

diperoleh laba bersih yang diukur melalui modal perusahaan. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur ROE adalah sebagai berikut: 

     
            

             
 

d. Basic Earning Power 

Basic Earning Power adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam memperoleh laba yang diukur dari total laba kotor 

dibandingkan dengan total aset. Rumus yang digunakan untuk mengukur 

basic earning power adalah sebagai berikut: 

                     
                            

          
 

e. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur EPS adalah sebagai berikut: 

     
                               

             
 

f. Contribution Margin 

Contribution Margin adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba yang dapat menutupi biaya tetap atau 

biaya operasi lain. Rumus yang digunakan untuk mengukur contribution 

margin adalah sebagai berikut: 
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g. Rasio Rentabilitas 

Rasio Rentabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

karyawan, cabang, aset tertentu untuk memperoleh laba. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur rasio rentabilitas adalah sebagai berikut: 

                    
            

                
 

5. Rasio pasar 

Menurut Sofyan (2010:308), rasio pasar adalah rasio yang lazim 

dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan keadaan perusahaan di pasar 

modal. Rasio yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas antara lain sebagai 

berikut: 

a. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

antara harga saham di pasar atau harga perdana yang ditawarkan 

dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan 

untuk mengukur price earning ratio (PER) adalah sebagai berikut: 

     
                  

            
 

b. Market to Book Value Ratio 

Market to Book Value Ratio adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

harga saham dipasar dengan nilai buku saham yang digambarkan di 

Neraca. Rumus yang digunakan untuk mengukur market to book value 

ratio adalah sebagai berikut: 
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2.2.5    Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

Profitabilitas merupakan faktor utama bagi perusahaan dalam membagikan 

dividen kepada para pemegang saham. Profitabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan yang dimiliki suatu perusahaan dalam memperoleh 

laba melalui sumber dana yang dimiliki (Sofyan, 2010:304). Profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen karena dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Chandra et al., (2017), Irene et al., (2016), Ahmadin (2015), 

Rasyid et al., (2015), Asad dan Yousaf (2014), Maladjian dan Khoury (2014), 

Mei (2014), Umi et al., (2014), serta Devi (2013) menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  

Semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan dapat menggunakan sumber daya atau aset perusahaan untuk 

menghasilkan laba sehingga memiliki kinerja yang baik dalam mengelola asetnya. 

Tingkat profitabilitas yang tinggi dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut mendapatkan laba yang tinggi. Laba yang tinggi dapat 

digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya dan juga dapat dibagikan 

kepada para pemegang saham sebagai dividen. Semakin tinggi laba yang 

diperoleh suatu perusahaan maka semakin lancar pembagian dividen perusahaan 

kepada para pemegang saham dan besarnya dividen yang dibagikan juga 

cenderung tinggi. 



44 
 

 
 

2.2.6    Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen suatu perusahaan. Likuiditas merupakan rasio keuangan yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya (Sofyan, 2010:301). Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmadin 

(2015), Ahmed (2015), dan Devi (2013) likuiditas memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan dividen.  

Bagi perusahaan, dividen yang dibagikan merupakan kas keluar, maka 

semakin besar posisi kas dan likuiditas suatu perusahaan, semakin besar pula 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang saham. Salah 

satu tujuan kebijakan dividen dalam pembagian dividen adalah untuk 

menunjukkan likuiditas suatu perusahaan. Jika likuiditas yang dimiliki perusahaan 

tinggi maka perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek berupa 

dividen kas. Selain itu investor juga akan memperoleh dividen sesuai yang 

diharapkan pada saat berinvestasi. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka 

semakin lancar pula pembagian dividennya, sehingga semakin likuid suatu 

perusahaan, maka semakin besar dividen yang akan dibagikan kepada pemegang 

saham.  

2.2.7    Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Kebijakan Dividen 

Total asset turnover adalah rasio yang menunjukkan perputaran total aset 

yang diukur melalui volume penjualan (Sofyan, 2010:309). Total asset turnover 

merupakan salah satu ukuran dari rasio aktivitas. Total Asset Turnover 
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berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen karena berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Umi et al., (2014) menyatakan bahwa total asset turnover 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan dividen.  

Aktivitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola modal yang dimiliki dalam persediaan dan asetnya, sehingga 

perusahaan yang memiliki rasio aktivitas yang baik akan lancar dalam pembagian 

dividen kepada para pemegang saham. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa 

semakin tinggi aktivitas suatu perusahaan, maka semakin besar dividen yang 

dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham.  

2.2.8    Pengaruh Leverage terhadap Kebijakan Dividen 

Leverage dapat melihat seberapa banyak suatu perusahaan dibiayai oleh 

pihak luar dengan hutang dan dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

melalui modal yang dimiliki (Sofyan, 2010:306). Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen karena berdasarkan Penelitian yang 

dilakukan oleh Ahmadin (2015), Asad dan Yousaf (2014), serta Devi (2013) 

menujukkan hasil bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen.  

Semakin tinggi leverage menunjukkan bahwa semakin besar kewajiban 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika perusahaan menentukan pelunasan 

kewajibannya diambilkan dari laba ditahan, maka perusahaan harus menahan 

sebagian besar dari labanya untuk melunasi kewajibannya tersebut. Hal ini  

mengakibatkan hanya sebagian kecil laba yang dapat dibagikan sebagai dividen. 

Semakin besar kewajiban yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka dapat 
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H3 

H4 

menurunkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen kepada para 

pemegang saham, sehingga semakin besar leverage suatu perusahaan, maka 

dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham juga semakin rendah. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, total asset turnover, dan leverage terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2017. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

Sumber: diolah 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka kebijakan dividen pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2017 menggunakan analisis profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan 

leverage terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hubungan analisis tersebut, jika 

perusahaan membagikan dividen dengan baik maka kebijakan dividen perusahaan 

tersebut juga baik. Hasil perhitungan profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, 

Profitabilitas (X1) 

Likuiditas (X2) 

Total Asset Turnover (X3) 

Leverage (X4) 

Kebijakan Dividen (Y) 
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dan leverage terhadap kebijakan dividen, dapat dilihat apakah perusahaan 

memperoleh nilai yang baik atau kurang baik serta dapat mengetahui pengaruh 

dari profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan leverage terhadap kebijakan 

dividen. 

2.4 Hipotesis 

Berdasarkan rerangka pemikiran pada Gambar 2.1, maka dapat disusun 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

H2 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

H3 : Total asset turnover berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

H4 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 


