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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peneliti Terdahulu 

Penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen seperti 

Kesempatan Investasi, Kepemilikan Institusional, Leverage , dan Growth,  sudah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain: 

1. Dadang Prasetyo Jatmiko (2016) 

Peneletian ini dilakukan untuk meneliti faktor biaya keagenan, risiko pasar dan 

kesempatan investasi apakah mempengaruhi kebijakan dividen. Tujuan dari 

penelitian ini adalah yang pertama apakah biaya keagenan berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen,  kedua apakah risiko keagenan berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen dan yang terakhir apakah kesempatan investasi berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Sampel yang digunakan  pada penelitian ini adalah perusahaan 

food and beverage yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2005 sampai 2008. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah dividen policy dan variabel 

independennya adalah agency cost, market risk dan investment opportunity.   

Hasil dari peneltian ini adalah investment berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Apabila investment oppportunity meningkat sebesar 1% maka 

kebijakan dividen perusahaan akan meningkat sebesar 1,58%. Ketika dividen ratio 
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yang dibagikan atas kesempatan investasi semakin tinggi, maka perusahaan akan 

meyakinkan investor bahwa perusahaannya sedang dalam kondisi yang baik dan 

penghasil laba yang baik pula. Kepemilikan institusional memiliki hasil tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian, besar kecilnya 

kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan kesempatan 

investasi sebagai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen.  

2. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sama-sama 

menggunakan purposive sampling.  

3. Menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi yang dapat 

diperoleh pada Bursa Efek Indonesia.  

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Periode penelitian yang dilakukan. Peneliti terdahulu menggunakan periode 

laporan keuangan pada tahun 2005-2008, sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode 2012-2016 

2. Sampel penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

sektor food and beverage 
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3. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen biaya agensi dan resiko 

pasar, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan variabel 

kesempatan investasi 

2. Budi Safatul Anam ,  Muhammad Arfan ,  dan M. Shabri (2016) 

Kedua peneliti ini melakukan penelitian faktor kesempatan investasi dan profitabilitas 

terhadap kebijakan dividen. Tujuan dilakukannya penelitian ini ada tiga yaitu untuk 

meneliti apakah profitabilitas berpengauh terhadap kebijakan dividen, apakah 

kesempatan investasi  berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dan apakah keduanya 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kebijakan dividen. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2007-2011) perusahaan 

melakukan pembayaran deviden tunai. Sehingga didapatkan hasil sebanyak sebanyak 

262 perusahaan yang memenuhi kriteria peneliti. Penelitian ini menggunakan dua 

variabel independen yaitu profitabilitas dan set kesempatan investasi dengan variabel 

dependen kebijakan dividen.  

Hasil dari penelitian ini adalah nilai ROE yang menunjukkan nilai -0, 06% 

berarti apabila profitabilitas naik sebesar 100% maka kebijakan dividen akan turun 

sebesar 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas kurang dapat menjelaskan 

variasi dari kebijakan dividen tunai pada sampel yang diuji. Uji yang dilalakukan 

terhadap set kesempatan investasi menunujukan nilai koefisiensi sebesar 0,221 yang 
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berarti apabila set kesempatan investasi naik sebesar 100 %  maka kebijakan dividen 

akan naik pula sebesar 22,1%. Maka peneliti menyatakan bahwa kesempatan 

investasi berpengaruh sangat lemah terhadap kebijakan dividen tunai.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Safatul Anam ,  

Muhammad Arfan ,  dan M. Shabri adalah : 

1. Sama-sama melakukan uji pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen.  

2. Sama-sama menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan 

menggunakan set kesempatan investasi sebagai salah satu variabel 

independennya  

3. Menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel.  

4. Menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan di 

Bursa.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

adalah : 

1.  Peneliti terdahulu menggunakan laporan keuangan pada tahun 2007-2011 

sedangkan peneliti menggunakan laporan keuangan publikasi pada tahun 

2012-2016. 
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2. Peneliti terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sedangkan 

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor food and beverage  

3. Peneliti terdahulu menggunakan Path analysis, sedangkan penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda 

4. Peneliti terdahulu menggunakan variabel profitabilitas sebagai variabel 

independen, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel 

profitabilitas 

3. Nugraheni Pangestuti (2015) 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai bagaimana profitabilitas, kesempatan 

investasi dan pertumbuhan mempengaruhi kebijakan dividen. Populasi yang dipilih 

adalah perusahaan manufaktur  yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Dengan 

teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling yang kriterianya sudah 

ditetapkan oleh peneliti. Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen adalah 

kebijakan dividen sedangkan variabel independennya profitabilitas, kesempatan 

investasi dan pertumbuhan. Hasil penelitian ini adalah 1) profitabilitas yang diukur 

dengan menggunakan ROA menghasilkan nilai signifikansi positif sebesar 0,187% 

atau dengan kata lain ROA memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. Ketika 

variabel lain dalam penelitian ini bernilai tetap sedangkan ROA mengalamami 

kenaikan sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan dividen payout sebesar 18,7%. 2) 

variabel kedua yang diuji yaitu set kesempatan investasi memiliki hasil signfikan 
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negatif sebesar -0,018%. Artinya, set kesempatan investasi berpengaruh sangat lemah 

terhadap kebijakan dividen. Ketika set kesempatan investasi meningkat 1% maka 

rasio pembayaran dividen akan turun sebesar 1,8%. 3) pertumbuhan perusahaan yang 

diuji pada uji regresi menunjukkan nilai signifikansi positif sebesar 0, 039%. Nilai 

signifikansi positif memiliki arti bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependennya yaitu kebijakan dividen. Ketika pertumbuhan perusahaan 

meningkat sebesar 1% maka tingkat dividen payout akan meningkat sebesar 3,9%.  

Persamaan penelitian ini dengan  penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni adalah : 

1. Sama-sama menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel terikat. Serta 

menggunakan kesempatan investasi dan pertumbuhan perusahaan sebagai 

variabel bebas.   

2. Menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan 

kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.  

3. Data yang digunakan pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah 

data sekunder berupa laporan keuangan di BEI.  

4. Sama-sama menggunakan analisis regresi berganda sebagai teknik analisis 

data 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Peneliti terdahulu menggunakan periode 2010-2014, sedangkan penelitian ini 

menggunakan periode 2012-2016 
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2. Peneliti terdahulu menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen, 

sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel profitabilitas 

3. Populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan sektor food and beverage 

4. Ade Pendria Astuti Dan Yulia Efni (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ade dan Yulia ini bertujuan untuk meneliti apakah 

kesempatan investasi dan leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan. Populasi yang dipilih adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

BEI. Dengan teknik purposive sampling,  diperoleh 34 perusahaan yang sesuai 

dengan kriteria peneliti. Variabel terikat pada penelitian terdahulu ini adalah 

kebijakan dividen. Sedangkan variabel bebasnya adalah kesempatan investasi dan 

leverage. Hasil dari penelitian ini adalah kesempatan investasi memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen jika tanpa ada variabel yang memoderasi, tetapi jika ada 

variabel moderasi, kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Leverage pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan 

dividen apabila tanpa variabel moderasi tetapi jika  ada variabel moderasi, leverage 

berpengaruh tidak kangsung terhadap kebijakan dividen.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Menggunakan teknik purposive sampling   
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2. Menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependen serta, 

menggunakan kesempatan investas dan leverage sebagai variabel independen  

3. menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi.  

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan periode 2008-2012, sedangkan penelitian 

ini menggunakan periode 2012-2016 

2. Peneliti terdahulu menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen 

(Y2), sedangkan penelitian ini hanya menggunakan kebijakan dividen sebagai 

variabel dependen. 

3. Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan sektor food and beverage, 

sedangkan peneliti terdahulu menggunakan sektor manufaktur 

4. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah path 

analysis sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda 

5. Komang Ayu Novita Sari dan Luh Komang Sudjarni (2015) 

Kedua peneliti ini melakakukan penelitian atas kebijakan dividen yang dipengaruhi 

oleh likuiditas,   leverage,   pertumbuhan perusahaan,   dan profitabilitas. Populasi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan metode pengambilan sampel purposive 

sampling, diperoleh 10 perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh 
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peneliti. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah empat variabel 

independen yaitu likuiditas, leverage, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. 

Sedangkan variabel dependen adalah kebijakan dividen. Hasil dari penelitian ini 

adalah DER bernilai signifikan -0,2981. Semakin besar tingkat leverage perusahaan 

maka semakin kecil kemungkinan perusahaan akan membayarkan dividennya. Yang 

kedua, Growth tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil yang ketiga 

adalah nilai ROA 0,217. Ini berarti profitabilitas tidak berpengaruh secara individu 

terhadap kebijakan perusahaan. Semakin tinggi keuntungan perusahaan, belum tentu 

perusahaan mau untuk membagikan labanya.  

Persamaaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu 

Novita Sari dan Luh Komang Sudjarni adalah : 

1. Sama-sama melakukan uji pengaruh variabel independen dengan variabel 

dependen.  

2. Sama-sama meggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependennya 

dan menggunakan leverage sebagai salah satu variabel independennya.  

3. Sama-sama menggunakan metode purposive sampling sebagai metode 

pengambilan sampel. 

4.  Sama-sama menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi 

sebagai data yang akan diuji.  

5. Menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai teknik analisis data 
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Perbedaan penelitan ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pada tahun 2012-2016 

sedangkan peneliti terdahulu menggunakan laporan keuangan pada periode 

2010-2013 

2. Peneliti terdahulu menggunakan variabel likuiditas dan profitabilitas sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel 

tersebut. 

3. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan sektor food 

and beverage 

6. Luh Fajarini Indah Mawarni dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014) 

Kedua peneliti ini melakukan penelitian mengenai faktor kesempatan investasi, 

leverage dan likuiditas akan pengaruhnya terhadap kebijakan dividen.  Populasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Dengan metode purposive sampling, diperoleh sebanyak 72 perusahaan dipilih 

sebagai sampel yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kebijakan dividen dan variabel bebasnya 

adalah kesempatan investas, leverage dan likuiditas.  

Hasil dari penelitian ini adalah kesempatan investasi mengasilkan nilai 

signifikansi positif sebesar 0,003. Kesempatan investasi berpengaruh sangat lemah 
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terhadap kebijakan dividen. Hasil yang kedua adalah hasil uji regresi linear beraganda 

atas leverage menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,045. Hasil ini menunjukkan 

bahwa leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Ketika leverage perusahaan tinggi, maka dividen payoutnya akan rendah. Pengujian 

regresi atas likuiditas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,005. Ketika cash ratio 

meningkat, maka harapan investor dalam pembagian dividen akan semakin tinggi.  

Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan kedua peneliti dengan penelitian ini 

adalah :   

1. Menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan sampel,   

2. Menggunakan variabel dependen kebijakan dividen  

3. menggunakan data sekunder sebagai data yang akan dipakai dalam 

penelitian.  

Perbedaan penelitian ini terdahulu ini dengan penelitian ini adalah : 

1. Periode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2010-2012, 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2012-2016 

2. Peneliti terdahulu menggunakan variabel likuiditas sebagai variabel 

independen, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel 

independen likuiditas 
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3. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan 

manufaktur,sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

food and beverage 

7. Liana Susanto,  Merry Susanti,  Sufiyati & Sriwahyuni (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Liana Susanto dan Tim ini bertujuan untuk meneliti 

apakah ada pengaruh antara liquidity,  profitability,  leverage,  size,  collateral assets,  

growth,  dan institutional ownership terhadap dividend policy. Populasi yang dipilih 

oleh peneliti adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2008-2010. Setelah penentuan kriteria, hanya ada 26 

perusahaan yang memenuhi kriteria peneliti.  

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah nilai koefisien signifikansi dari 

likuiditas adalah 0,760 dengan nilai signifikansi yang ditetapkan 0,05 ini berarti 

menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil 

yang kedua adalah nilai signifikansi dari profitabilitas menunjukkan nilai 0,398 

dengan koefisien efisiensi 0,05 maka dapat disimpukan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil yang ketiga adalah leverage memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,941 yang berarti leverage tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Hasil berikutnya adalah dilakukan pengujian atas ukuran 

perusahaan. Nilai signifikansi dari ukuran perusahaan adalah sebesar 0,666 ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan 
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dividen. Hasil berikutnya adalah growth sebagai variabel independen memiliki nilai 

signifikansi sebesar  0,001 ini berarti growth berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat kebijakan 

dividennya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Liana Susanto,  

Merry Susanti,  Sufiyati & Sriwahyuni adalah : 

1. Sama-sama menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan 

leverage, growth dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.   

2. Sama-sama melakukan uji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

3. Sama-sama menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi.  

4. Sama-sama menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan 

sampel.  

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan publikasi pada tahun 2012-

2016 sedangkan peneliti terdahulu menggunakan laporan keuangan pada 

tahun 2008-2010. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan variabel Profitability, liquidity, dan 

collateral assets sebagai variabel independennya. Sedangkan penelitian ini 

tidak menggunakan variabel tersebut 
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3. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan sektor food and beverage 

8. Seyed Abbas Hashemi dan Fatemeh Zahra Kashani Zadeh (2012) 

Kedua peneliti ini melakukan penelitian atas pengaruh dari leverage, arus kas operasi 

dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Populalasi yang dipiliih adalah 

perusahaan yang terdaftar pada Tehran Stock Exchange. Penggunaan teknik 

pengambilan sampelnya adalah purposive sampling yang setelah ditetapkan 

kriterianya, diperoleh 74 perusahaan yang dapat diinvestigasi.  Variabel terikat yang 

digunakan adalah kebijakan dividen serta variabel bebasnya adalah leverage, arus kas 

operasi dan ukuran perusahaan. Karena penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif, data yang diambil merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini 

adalah 1) leverage berpengaruh sangat lemah terhadap kebijakan dividen karena nilai 

signifikansi menunjukkan nilai negatif. 2) arus kas operasi berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen karena nilai signifikansinya positif. 3) ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kebijakan dividen.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1.  Sama-sama menggunakan data sekunder pada penelitiannya 

2. Sama-sama menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang 

ditetapkan masing-masing peneliti 
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3. Sama-sama menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel terikat, dan 

sama-sama menggunakan leverage sebagai variabel bebasnya.  

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Periode penelitian yang dilakukan. Peneliti terdahulu melakukan penelitian 

pada periode 2003-2010 sedangkan penelitian ini dilakukan pada periode 

2012-2016 

2. Peneliti terdahulu menggunakan variabel operating cash flow dan size of 

company sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini tidak 

menggunakan variabel tersebut 

3. Tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan sumber data 

Indonesia Stock Exchange (IDX) sedangkan peneliti terdahulu dilakukan di 

Iran dengan sumber data dari Tehran Stock Exchange. 

4. Populasi yang digunakan. Jika dalam penelitian ini populasi yang ditetapkan 

adalah perusahaan pada sektor food and beverage yang terdaftar di IDX 

sedangkan peneliti terdahulu menggunakan populasi seluruh perusahaan yang 

terdaftar pada Tehran Stock Exchange. 

9. Ratri Dita, Jaryono,  dan Wiwiek Rabiatul Adawiyah (2012) 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 1) meneliti apakah ukuran perusahaan dan 

leverage mempengaruhi kebijakan dividen,  2) bagaimana tipe perusahaan 

mempengaruhi hasil dari ukuran perusahaan dan leverage terhadap kebijakan dividen. 
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Populasi yang digunakan adalah perusahaan food and beverage dan non food and 

beverage yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi 

dengan menggunakan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, variabel independennya 

adalah ukuran perusahaan dan leverage sedangkan tipe perusahaan digunakan sebagai 

variabel kontrol guna mengurangi bias dalam penelitian.  

Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijaakan dividen pada perusaahaan food and beverage maupun 

non food and beverage. Leverage  memiliki pengaruuh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen perusahaan food and beverage dan non food and beverage. Tipe 

perusahaan yang digunakan sebagai variabel kontrol, tidak mempengaruhi hasil dari 

pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap kebijakan dividen.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

1. Sama-sama menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependen, 

Sama-sama menggunakan leverage sebagai variabel independennya,  

2. Sama-sama menggunakan purposive sampling dalam pengambilan sampel 

3. Menggunakan data sekunder sebagai data penelitian dan sama-sama 

melakukan penelitian di Indonesia.  

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 
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1. Periode penelitian yang digunakan adalah 2006-2010, sedangkan penelitian 

ini menggunakan periode 2012-2016 

2. Peneliti terdahulu menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel 

independen 

3. penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol dalam penelitiannya, 

sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol 

4. Peneliti terdahulu menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar pada IDX 

sebagai populasi, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan perusahaan 

food and beverage sebagai populasinya.  

10. Dithi Amanda Putri (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah kesempatan investasi berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen, apakah kebijakan utang berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen dan apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Populasi yang diamati adalah semua perusahaan food and beverage yang terdaftar di 

bursa efek pada tahun 2008-2011. Dengan menggunakan metode purposive sampling, 

peneliti memperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan dengan data sekunder yang 

dapat diperoleh di Bursa Efek Indonesia(www.idx.co.id). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu kesempatan investasi, 

kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan, Serta satu variabel dependen yaitu 

kebijakan dividen. 

http://www.idx.co.id/
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Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah IOS bernilai positif 0, 196 dengan 

signifikansi 0,035 < 0,05. Nilai signifikansi yang bernilai positif memiliki arti bahwa 

kesempatan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa apabila set kesempatan investasi 

meningkat maka kebijakan dividen perusahaan juga akan meningkat. Hasil yang 

kedua adalah DER bernilai negatif 0,233 dengan signifikansi 0,004 < 0,05. Nilai 

signifikansi negatif ini meningkat dan menurunnya kebijakan utang akan 

mempengaruhi kebijakan dividen. Apabila kebijakan hutang meningkat, maka 

kebijakan dividen akan berkurang karena perusahan akan cenderung menahan 

labanya untuk cadangan pembayaran kewajibannya. Hasil yang terakhir adalah nilai 

Ln total asset bernilai negatif 0,006 dengan signifikansi 0,888 > 0,05. Nilai signifikasi 

ini menunujukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen.   

Persamaan penelitian ini  dengan penlitian yang dilakukan oleh Dithi Amanda Putri 

adalah : 

1. Sama-sama meneliti pengaruh variabel indepeden terhadap variabel 

dependen.  

2. Penelitian ini dengan peneliti terdahulu sama-sama menggunakan set 

kesempatan investasi sebagai variabel independen dan kebijakan dividen 

sebagai variabel dependen. 
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3. Sama-sama menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan 

sampel.  

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Periode penelitian yang digunakan. Peneliti tedahulu menggunakan periode 

2008-2011 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2012-2016 

2. Peneliti terdahulu menggunakan kebijakan utang dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel independen,  sedangkan pada penelitian ini tidak 

menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen 

3. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan sektor Food And Beverage 

11. Intan Immanuella (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah ada pengaruh dari collateral asset, 

Debt to Equity Ratio, Kepemilikan Institusional dan Investment Opportunity Set 

(IOS) terhadap kebijakan dividen. populasi yang digunakan oleh peneliti adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2008-2010. Setelah penentuan kriteria, diperoleh 36 perusahaan yang sesuai dnegan 

kriteria yang ditentukan peneliti. 
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Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah nilai koefisien signifikansi dari 

Collateral assets adalah 0,628 dengan nilai signifikansi yang ditetapkan 0,05 ini 

berarti menunjukkan bahwa Collateral Assets tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hasil yang kedua adalah nilai signifikansi dari Debt to Equity Ratio 

menunjukkan nilai 0,752 dengan koefisien efisiensi 0,05 maka dapat disimpukan 

bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil 

yang ketiga adalah Kepemilikan Institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,578 yang berarti Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hasil berikutnya adalah dilakukan pengujian atas Investment Opportunity 

Set. Nilai signifikansi dari ukuran perusahaan adalah sebesar 0,693 ini menunjukkan 

bahwa Investment Opportunity Set tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Immanuella 

adalah : 

1. Sama-sama menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan 

leverage, kepemilikan institusional dan Investment opportunity set sebagai 

variabel independen.   

2. Sama-sama melakukan uji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

3. Sama-sama menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi.  
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4. Sama-sama menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan 

sampel.  

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan publikasi pada tahun 2012-2016 

sedangkan peneliti terdahulu menggunakan laporan keuangan pada tahun 

2008-2010. 

2. Peneliti terdahulu menggunakan variabel collateral assets sebagai variabel 

independennya. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut 
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Tabel 2.1 

Matriks Penelitian 

Keterangan : 

IOS  : Investment Opportunity Set (Kesempatan Investasi) 

INST  : Kepemilikan Institusional 

Lev  : Leverage 

Gr  : Growth 

B  : Berpengaruh 

TB : Tidak Berpengaruh  

NO Nama 
Variabel 

Dependen 

Variabel Independen 

IOS INST LEV GR 

1 Jatmiko (2016) Kebijakan dividen   TB     

2 Anam dkk (2016) Kebijakan dividen B       

3 Pangestuti (2015) Kebijakan dividen TB       

4 Ade dan Efni (2015) Kebijakan dividen B   TB   

5 Komang Ayu (2015) Kebijakan dividen     B TB 

6 Fajarini (2014) Kebijakan dividen     B   

7 Liana dkk (2013) Kebijakan dividen   B B B 

8 Abbas  (2012) Kebijakan dividen     B   

9 Dita Ratri dkk (2012) Kebijakan dividen     B   

10 Putri Dithi Amanda (2012) Kebijakan dividen B       

11 Intan Immanuela Kebijakan dividen TB TB TB  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori kebijakan dividen 

1. Teori Agency 

Agency Theory atau teori keagenan merupakan bagian dari game theory yang 

mempelajari mengenai pendesainan kontrak yang memotivasi pihak agen bertindak 

untuk kepentingan principal, apabila pihak agen tidak melakukan hal tersebut, maka 

akan terjadi konflik antara agen dengan principal (Scott,  2012). Masalah agency akan 

muncul ketika setiap individu dalam organisasi memiliki tujuan yang berbeda dan 

karena adanya pembagian kerja. Teori ini muncul untuk menyelesaikan 1) masalah 

agensi yang muncul ketika adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dana agen serta 

kesulitan prinsipal dalam menilai kinerja agen,  2) masalah pembagian resiko yang 

muncul karena prinsipal dan agen memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi 

risiko (Keown 2008:76). Selain disebabkan oleh kepentingan pribadi, alasan lain 

adalah biaya keagenan dapat timbul ketika timbul ketidakselarasan antara pemegang 

saham dan manajer serta pemegang saham dan kreditur.  

 Pada perusahaan dengan jenis perseroan terbatas, seorang pemegang saham 

menyerahkan segala aktivitas perusahaan kepad manajer. Dalam hal ini, pemegang 

saham dapat dikatakan sebagai principle sedangkan manajer pada perusahaan disebut 

agent. Ketika wewenang perusahaan berada ditangan seorang manajer, manajer 
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tersebut kurang merasa memiliki perusahaan karena kepemilikan akan perusaahaan 

lebih rendah dibanding pemegang saham (Martin.D,  1993). Ketika hal ini terjadi, 

seorang manajer tentu tidak ingin memaksimalkan kinerja perusahaan yang tujuannya 

untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Tetapi manajer akan 

melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri.  

Menurut Hardono (2008) terdapat tiga cara untuk mengatasi masalah keagenan 

1) ancaman pemecatan. Seorang manajer yang bertindak diluar kebijakan yang sudah 

disepakati oleh kebijakan ini menjadi kurang “diindahkan” oleh manajer ketika 

saham yang dimiliki perusahaan dimiliki oleh banyak pemegang saham. 2) ancaman 

pengambilalihan. Perusahaan dapat menggunakan cara ini untuk mengingatkan 

seorang manajer yang diindikasi bertindak tidak sesuai dengan tujuan pemegang 

saham. Ketika perusahaan yang sedang dipimpin akan diambilalih, tentunya seorang 

pimpinan atau dalam  masalah ini seorang manajer harus diganti sesuai dengan pihak 

yang mengambilalih. 3) penataan insentif manajer. Seorang manajer yang memiliki 

gaji yang lebih tinggi daripada karyawan lain tentu saja juga tetap menginginkan 

bonus diluar gaji pokok. Pihak pemegang saham merancang insentif dalam berbagai 

bentuk baik bonus tahunan sampai pemberian fasilitas yang tergolong mewah kepada 

manajer. Dengan pemberian insentif tersebut, pemegang saham berharap seorang 

manajer dapat bekerja sesuai tujuan pemegang saham. Masalah keagenan juga dapat 

timbul karena ketidakselarasan pemegang saham dengan kreditur. Dalam kasus ini , 
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pemegang saham menjadai pihak yang bertanggungjawab akan operasional 

perusahaan. Karena ketika pemegang saham memutuskan untuk mengambil proyek 

dengan risiko yang tinggi maka yang diharapkan adalah return yang tinggi pula. 

Tetapi apabila proyek tersebut mengalami kerugian maka kreditur juga harsu 

menanggung kerugian tersebut. Untuk meminimalisir kemungkinan terburuk dari 

proyek yang dilakukan oleh debiturnya, kreditur memutuskan untuk menetepkan 

syarat-syarat tertentu dalam memeberikan pinjaman kepada debitur. Syarat-syarat 

tersebut tentunya akan berdampak terhadap pemegang saham. Ketika kreditur 

membatasi jumlah pinjaman, tentunya pemegang saham akan mengeluarkan biaya 

yang lebih tinggi yang akan menurunkan nilai saham perusahaan.  

Selain hal-hal diatas, biaya keagenenan akan mengakibatkan pemegang saham, 

manajer dan kreditur menjadi saling bergantung satu sama lain. Pihak pemegang 

saham harus membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan manajer, supaya 

manajer mampu mencapai tujuan yang diinginkan pemegang saham dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Ketika seorang manajer lalai melakukan kegiatan 

yang dapat meningkatkan nilai perusahaannya, maka harga saham perusahaan yang 

ditawarkan akan turun dan dampak terburuknya adalah perusahaan akan mengalami 

kerugian atas penurunan nilai tersebut. Perusahaan yang mengalami rugi dalam satu 

periode akuntansinya, akan merugikan manajer dan karyawan bahkan pemegang 

saham. Pada saat perusahaan merugi, maka tidak mungkin perusahaan membagikan 
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dividennya. Apabila hal ini terjadi dalam periode yang lama, maka nantinya 

perusahaan akan mengalami likuidasi dan pemegang saham juga menanggung 

kerugian akan bangkrutnya perusahaan.  

Selain memperhatikan kesejahteraan manajer, pemegang saham juga harus 

memperhatikan krediturnya. Pihak kreditur tidak akan memberikan syarat-syarat yang 

memberatkan pemegang saham apabila pemegang saham dapat menjamin bahwa 

perusahaannya dapat melakukan pelunasan sesuai dengan periode  yang sudah 

disepakati dan tidak lebih dari tanggal jatuh tempo.  

2. Teori “Signalling Hypothesis” 

Menurut Scott (2012), sinyal merupakan tindakan yang diambil oleh manejemen 

tingkat tinggi yang tidak dapat dilakukan apabila pihak manajer berada pada tingkat  

low type. Kebijakan dividen dapat dijadikan sebagai sinyal. Payout ratio yang tinggi 

dapat dijadikan sinyal untuk investor yang berarti perusahaan sedang dalam kondisi 

yang baik. Meskipun demikian, teori “Signalling Hypothesis” ini tidak dapat 

dibuktikan secara empiris. Karena adanya kenaikan dan penurunan harga setelah 

adanya kenaikan dan penurunan dividen adalah disebabkan oleh efek “sinyal” dan 

preferensi terhadap dividen. Pemberian sinyal kepada pihak eksternal perusahaan 

bermanfaat untuk mengurangi adanya asimetri informasi. Sinyal yang diberikan 

perusahaan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan perusahaannya. 
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Pada saat pemberian informasi pada pihak eskternal, perusahaan dapat mengklaim 

bahwa perusahaannya lebih baik jika dibanding dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Informasi baik yang diberikan manajemen kepada pihak eksternal akan berdampak 

pada kenaikan nilai perusahaan. Pihak investor adalah pihak yang kurang 

mempercayai “promosi” yang dilakukan perusahaan. Ketika hal ini terjadi, 

perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk meyakinkan investor akan 

nilai baik  perusahaan.  

Begitu pentingnya informasi akan kondisi keuangan perusahaan, kualitas 

informasi yang diberikan pihak manajemen harus baik dan dapat dipercaya. Kualitas 

informasi yang baik dapat mengurangi adanya asimetri informasi pada pengguna 

yang timbul karena pihak internal perusahaan lebih mengetahui mengenai kinerja 

keuangan dan prospek masa depan perusahaan dibanding pihak eksternal. Kualitas 

baik ini dapat diperoleh pihak manajemen apabila manajemen memperhitungkan 

pendapat dari pihak lain mengenai laporan keuangannya. Menurut Graham Scott 

(2010) model sinyal dividen merupakan analisis ketidaksempurnaan pasar yang 

berdampak pada kebijakan pembayaran pada perusahaan. Untuk mengatasi 

ketidaksempurnaan pasar ini, perusahaan yang “kuat” dapat membagikan dividennya 

ketika mendapatkan laba pada periode tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan 

sinyal positif mengenai keadaan perusahaan pada pasar modal.  
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Sinyal baik yang diberikan oleh perusahaan yang kuat, akan susah ditiru oleh 

perusahaan yang lemah. Jika perusahaan yang lemah ingin memberikan sinyal yang 

baik pada pasar, maka perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya yang lebih jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang kuat.  Teori sinyal merupakan teori yang 

berlandaskan sukarela. Karena pihak manajememen harus memberikan informasi 

yang reliabel untuk memenuhi keinginan pemegang saham. 

Keunggulan teori ini jika dibandingkan dengan teori lain adalah teori ini mampu 

menjelaskan adanya peningkatan harga saham sebagai dampak dari financial  

leverage perusahaan.  Kelemahan dari teori ini adalah teori ini tidak dapat 

menjelaskan hubungan kebalikan dari profitabilitas dan leverage dan teori ini tidak 

dapat menjelaskan kenaikan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Perusahaan dapat 

melakukan penerbitan saham baru guna menaikkan nilai perusahaannya. Tetapi bagi 

calon investor, hal ini dinilai sebagai sinyal “negatif” karena investor menganggap 

bahwa perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan tidak baik. Investor yang 

sudah memiliki sahampun akan memberikan respon negatif terhadap penerbitan 

saham baru. Investor akan berpikir untuk tidak menahan sahamnya pada perusahaan 

tesebut dalam jangka panjang. 

3. Teori “Clientele Effect” 
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Teori ini dinyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki 

pereferensi yang berbeda pula terhadap kebijakan dividen perusahaan (Brigham and 

Houston 2001:72). Pihak manajemen perusahaan akan melakukan usaha yang tinggi 

untuk menarik perhatian investor yang sesuai dengan kebijakan dividen dalam 

perusahaanya. Perusahaan yang memutuskan untuk menahan dan menginvestasikan 

laba yang diperoleh untuk periode mendatang akan kurang disukai oleh clientele atau 

kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan langsung. Karena 

kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan akan cenderung 

menyukai Dividend Payout Ratio yang tinggi. Tetapi kebijakan tersebut akan disukai 

oleh kelompok pemegang saham yang kurang membutuhkan dana langsung. Pada  

kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan dana, mereka lebih 

menyukai apabila perusahaan menahan labanya daripada membagikannya dalam 

bentuk dividen. Karena pemegang saham beranggapan bahwa perusahaan memiliki 

cukup dana selama periode mendatang sehingga tidak perlu melakukan utang pada 

pihak eksternal.  

Perbedaan pajak yang ditanggung oleh setiap individu juga mendukung teori ini 

karena sekelompok pemegang saham yang dikenakan pajak yang tinggi lebih 

menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajaknya (Atmaja 

2008:288). Didalam teori ini juga menjelaskan bagaimana harga saham perusahaan 

akan berubah menyesuaikan dengan permintaan dan tujuan pemegang saham pada 



43 

 

perusahaan dalam menilai adanya pajak yang dikenakan. Adanya perbedaan 

preferensi terhadap kebijakan dividen ini membuat manajemen berpikir dua kali 

dalam merubah kebijakannya. Ketika manajemen merubah kebijakannya dan 

kebijakan tersebut tidak sesuai dengan clientele  mayoritas, maka akan 

mengakibatkan menurunnya harga saham. Beberapa studi empiris terkait banyak 

yang mendukung teori ini.  

2.2.2 Pengertian Dividen 

Dividen adalah pembagian laba atas kepemilikan saham perusahaan (Lukas, 2008). 

Pembagian dividen dapat dilakukan dengan pembagian dividen tunai atau dividen 

saham. Pembayaran dividen tunai adalah pembayaran dividen dengan uang tunai 

sedangkan pembayaran dividen saham adalah penambahan proporsi kepemilikan  

saham atas laba perusahaan. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan,dividen saham 

tidak lebih dari rekapitalisasi perusahaan,atau dapat dikatakan bahwa pembagian 

dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan,tetapi hanya terjadi 

perubahan pada struktur modal saja. Kebijakan dividen sendiri pasti akan melibatkan 

dua pihak yaitu pemegang saham dan perusahaan. Pembagian dividen yang relatif 

stabil lebih disukai investor karena menunjukkan kinerja perusahaan terus meningkat. 

Pengukuran kebijakan dividen tunai dapat diukur menggunakan Dividen Payout 

Ratio (DPR) dan Dividend Yield Ratio. DPR digunakan untuk mengukur berapa besar 
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bagian dari laba setelah pajak yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang 

saham.  

Semakin besar nilai DPR maka semakin sedikit bagian laba yang ditahan untuk 

membelanjai investasi yang dilakukan perusahaan. Sedangkan dividend yield 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan 

berupa dividen yang mampu dihasilkan dari investasi saham. Semakin tinggi rasio ini 

maka semakin besar dividen yang mampu dihasilkan dengan inestasi tertentu. Dalam 

penelitian ini, kebijakan dividen akan diukur dengan Dividend Payout Ratio.  

Dividend payout ratio dapat diukur dengan rumus 

DPR =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

2.2.3  Jenis-Jenis Kebijakan Dividen 

Terdapat tiga jenis kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Ridwan dan inge 

(2003:390) yaitu: 

1. Kebijakan dividen “rasio pembayaran konstan” kebijakan yang didasarkan pada 

presentase tertentu dari pendapatan. Presentase ini dihitung dengan cara 

membagi dividen kas per saham dengan laba per saham. Masalah yang akan 

terjadi pada kebijakan ini adalah apabila pendapatan perusahaan menurun maka 
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pembayaran dividen akan menjadi rendah atau bahkan dividen tidak dibayarkan 

pada periode ini.  

2. Kebijakan dividen teratur kebijakan ini menggunakan target rasio pembayaran  

untuk membuktikan bahwa dividen yang dibagikan mengalami peningkatan 

3. Kebijakan rendah teratur dan ditambah ekstra. Dengan melakukan pembayaran 

dividen yang redah dan stabil, dapat membangun kepercayaan investor dan 

tambahan dividen diberikan sebagai pembagian hasil dari kondisi perusahaan 

yang baik. 

2.2.4  Kesempatan Investasi 

Investment opportunity set (IOS) adalah suatu kombinasi dari aset yang dimiliki 

dengan pilihan-pilihan investasi dimasa yang akan datang. Kesempatan investasi 

merupakan pilihan investasi masa depan yang mencerminkan adanya pertumbuhan 

aset dan  ekuitas. Menurut Sukardi Kodrat (2009:136) Perusahaan yang mengalami 

pertumbuhan yang tinggi akan memilih banyak kesempatan investasi sebagai jalan 

perluasan usaha dan mengembangkan perusahaan dan dapat diidentifikasi sebagai 

perusahaan yang megalami peningkatan pada aset riilnya dan peningkatan pada 

peluang investasi yang ada. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang memiliki 

potensi tumbuh yang rendah. Perusahaan ini akan diidentifikasi sebagai perusahaan 

yang kurang mengalami peningkatan pada aset riilnya atau bahkan mengalami 
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penurunan nilai karena perusahaan tersebut tidak mampu memanfaatkan peluang 

investasi yang ada.  

Secara umum terdapat tiga proksi utama yang digunakan oleh para peneliti. 

Ketiga proksi tersebut adalah 1) proksi berdasarkan harga, 2) proksi berdasarkan 

investasi dan, 3) proksi berdasarkan pengukurann varians. Proksi berdasarkan harga 

adalah proksi yang menyatakakn bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian 

dinyatakan dalam harga pasar. Rasio yang berkaitan dengan proksi harga adalah 

market to book value of equity ratio, book to market value of assets, Tobin’s 

Q;earning to price ratio,ratio of property, plant and equipment to firm value; ratio of 

depreciatiion to  firm value’ dan market value of equityplus book value debt. Pada 

penelitian ini, proksi yang digunakan adalah proksi tunggal yang berbasis harga yaitu 

Market To Book Value Of Equity Ratio (MVE/BVE). Proksi ini digunakan karena 

dapat mencerminkan bahwa pasar menilai return dari investasi perusahaan dimasa 

depan terhadap return yang diharapkan dari ekuitasnya.  

𝑀𝑉𝐸/𝐵𝑉𝐸 =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 × 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

2.2.5  Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional dalam dividen adalah proporsi saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi atau karyawan yang akan diukur dengan menggunakan prosentase 

pada akhir tahun. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka kontrol 
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eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi biaya keagenan akan semakin 

menguat,  sehingga perusahaan akan memilih untuk menggunakan dividen yang lebih 

rendah. Karena kontrol pihak luar mempengaruhi kebijakan dividen, maka 

pengukuran kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan presentase 

kepemilikan pihak luar yang dibandingkan dengan total saham yang ada pada 

perusahaan tersebut  

INST =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
 

2.2.6 Leverage 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana perusahaan dapat membayar utang jangka panjangnya menggunakan aset. 

Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Pada 

umumnya, uang yang ditanamkan oleh  para pemegang saham ditanam didalam 

perusahaan hendaknya sama dengan jumlah uang yang diperoleh dari para 

kreditornya, sehingga perbandingan yang wajar adalah 1 : 1 (Widjaja 1995:160).  

Rasio leverage yang mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh 

pemilik dengan dana yang berasal dari pemilik memiliki  beberapa implikasi. 

Pertama, pada umumnya kreditor akan melihat modal sendiri perusahaan untuk 

menentukan margin keamanan (margin of safety). Apabila dana yang dimiliki oleh 

pemilik disediakan terlalu kecil,maka semakin besar resiko yang akan ditanggung 
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oleh perusahaan,terutama para kreditor. Menurut Suherli dan Harahap (2004: 233) 

perusahaan yang memiliki leverage tinggi akan cenderung membagikan dividen 

dengan jumlah yang rendah. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap pendanaan secara eksternal dan menjanjikan pembagian 

dividen yang tinggi apabila pemegang saham membiayai pendanaan melalui 

peningkatan modal disetor. Tetapi ketika penjualan pada periode tersebut stagnan dan 

tingkat leverage cenderung meningkat hal ini akan mengakibatkan fluktuasi laba per 

lembar dan Return on Equity.  

Pada umumnya, terdapat dua cara pendekatan leverage. Pendekatan yang 

pertaama adalah dengan memeriksa rasio-rasio neraca dan menentukan sejauh mana 

dana yang dipinjam digunakan  untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Pendekatan lain yang digunakan untuk mengukur leverage adalah dengan mengukur 

rasio-rasio utang dengan menggunakan rasio perhitungan rugi laba yang dirancang 

untuk menentukan berapa kali beban tetap perusahaan bisa tertutup oleh laba operasi 

perusahaan. Dalam penelitian ini, leverage diukur  dengan menggunakan Debt to 

Equity Ratio atau rasio utang terhadap modal 

DER =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
× 100% 
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2.2.7 Growth 

Menurut Fred Weston (1999:233) rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur 

seberapa baik perusahan mempertahankan posisi ekonominya baik didalam insdustri 

maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi, industri 

dan perusahaan mencerminkan adanya faktor inflasi dan hal-hal yang mempengaruhi 

pertumbuhan yang sesungguhnya atau real growth. Pertumbuhan perusahan pada 

perusahaan berkembang akan cenderung meningkat. Pertumbuhan perusahaan juga 

dapat dilihat dari aset pada neraca. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan 

yang tinggi akan memiliki pangsa pasar yang luas. Karena pertumbuhan yang baik 

menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi yang mapan. Rasio pertumbuhan 

yang umum dilihat dari berbagai segi yaitu dari segi sales (penjualan), earning after 

tax (EAT), laba per lembar saham, dividen per lembar saham, dan harga pasar per 

lembar saham (Musthafa : 2017) 

. Pada penelitian ini pertumbuhan perusahaan menggunakan proksi total aset t-1 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 =
𝑇𝐴𝑡 − 𝑇𝐴t-1

𝑇𝐴t-1
 

Dimana: TAt = total aset tahun berjalan; TAt-1 = total aset tahun sebelumnya 

2.2.8  Pengaruh Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen 

Investment opportunity Set atau set kesempatan investasi dikemukakan oleh Myers 

sebagai set investasi masa depan. Setiap perusahaan selalu memiliki peluang 
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investasi, namun ada beberapa perusahaan yang tidak dapat memanfaatkannya 

dengan baik. Akibatnya adalah pengeluaran perusahaan menjadi lebih tinggi karena 

kehilangan peluang untuk investasi. Pengeluaran perusahaan yang tinggi dapat 

diperoleh melalui hutang kepada pihak eksternal. Ketika hutang perusahaan 

meningkat dengan asumsi harga saham perusahaan tetap konstan, maka dividen yang 

dibagi kepada pemegang saham akan menurun. 

Hal ini disebabkan karena ketika pada satu periode akuntansi perusahaan 

memperoleh laba, maka laba yang diperoleh akan digunakan untuk membayar hutang 

pada pihak eksternal, kemudian apabila masih ada sisa dari laba tersebut akan 

dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Apabila perusahaan 

mampu menfaatkan peluang investasi yang datang, maka sinyal yang baik akan 

diterima pihak pengguna laporan keuangan. Untuk mendapatkan nilai IOS yang 

tinggi, maka dibutuhkan penjualan yang tinggi pula. Penjualan yang tinggi tersebut 

akan membutuhkan banyak biaya yang digunakan. Ketika perusahaan memutuskan 

untuk menggunakan biaya dari pihak eksternal, maka dividen yang dibagi akan 

menurun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dithi Amanda Putri (2013) 

IOS yang diuji menunjukkan nilai sigifikansi positif yang berarti IOS berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Maka hipotesis yang dapat ditarik dari penjelasan diatas 

adalah 

H1 : IOS berpengaruh terhadap kebijakan dividen 
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2.2.9  Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan dividen 

Menurut Crutchley Jensen,  Jahera dan Raymond ketika institutional ownership 

semakin tinggi maka kontrol dari pihak eksternal terhadap perusahaan akan semakin 

menguat dan dapat mengurangi biaya keagenan. Hal tersebut  membuat perusahaan 

memilih untuk menggunakan dividen yang lebih rendah. Kepemilikan institusional 

memiliki hubungan negatif dengan kebijakan dividen. Semakin tinggi kepemilikan 

institusional,maka semakin rendah dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan.  

Kepemilikan institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya yang 

intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistic manajer yang mencari 

keuntungan untuk dirinya sendiri. Kepemilikan institusional yang stabil dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan 

sahamnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Liana Susanto,  Merry Susanti,  

Sufiyati & Sriwahyuni (2015) menunjukkan nilai yang signifikan yang berarti 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dengan teori yang 

dikemukakan diatas maka,  

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kebijakan dividen 

2.2.10 Pengaruh Leverage Terhadap Kebijakan Dividen 

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang 

ataupun jangka pendeknya. Tingginya tingkat leverage menunjukkan bahwa semakin 
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besar pula kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Ketika hutang perusahaan 

tergolong tinggi, maka clientele yang menyukai penghasilan langsung tidak akan 

melakukan investasi pada perusahan tersebut. Hutang yang berjumlah besar pada 

perusahaan akan mengakibatkan dividen yang dibagikan menjadi semakin rendah. 

Hal ini terjadi karena ketika perusahaan memperoleh laba, laba tersebut akan 

digunakan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Apabila ada jumlah laba yang 

tersisa setelah pembayaran hutang tersebut,maka akan dibagikan dalam bentuk 

dividen kepada pemegang saham. Demikian sebaliknya apabila tingkat leverage 

bernilai rendah, berarti kewajiban perusahaan bernilai rendah. Ketika kewajiban 

perusahaan rendah, maka akan semakin besar dividen yang akan dibagikan 

perusahaan. Setiap penurunan satu rupiah leverage akan menaikkan nilai dividens 

payout ratio.  

Besar kecilnya kenaikan hutang perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan 

dalam pembayaran dividennya selama kenaikan hutang perusahaan diiringi dengan 

kenaikan laba. Pada penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu Novita Sari dan 

Luh Komang Sudjarni nilai koefisiensi leverage yang diperoleh adalah negatif. Ini 

berarti leverage berpengaruh sangat lemah terhadap kebijakan dividen. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Liana Susanto,  Merry Susanti,  Sufiyati & 

Sriwahyuni, leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dari penjelasan 

diatas maka dapat ditarik hipotesis 



53 

 

H3 : leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

2.2.11 Pengaruh Growth Terhadap Kebijakan Dividen 

Pertumbuhan perusahaan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan tersebut semakin baik. Perusahaan yang sedang tumbuh membutuhkan 

biaya yang tinggi untuk kegiatan operasionalnya. Ketika pertumbuhan perusahaan 

yang semakin meningkat juga memberikan sinyal pada pihak investor bahwa 

perusahaan memiliki prospek yang bagus dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai 

dengan teori signaling yang mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan yang baik 

akan berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  

Pertumbuhan yang cepat akan meningkatkan kebutuhan dana perusahaan yang 

digunakan untuk membiayai perluasan. Hal ini berakibat ketika perusahaan mendapat 

labanya akan ditahan untuk digunakan sebagai pembiayaan pada periode selanjutnya 

dibandingkan membagikannya dalam bentuk dividen. Merry Susanti,  Sufiyati & 

Sriwahyuni yang pada penelitiannya menyatakan bahwa growth berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Ketika pertumbuhan perusahaan semakin baik, maka 

dividen yang akan dibagikan juga semakin tinggi. Dari penjelasan diatas, maka 

ditarik hipotesis 

H4 : Growth Berpengaruh Terhadap Kebijakan Dividen 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
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