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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti mengambil 10 penelitian terdahulu sebagai dasar dalam 

penelitian saat ini, yakni meliputi: 

1. Endang Lestari dan Ardiani Ika Sulistyawati (2017) 

Penelitian Endang Lestari dan Ardiani Ika Sulistyawati (2017) 

dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Return On Equity, Debt to 

Equity Ratio, Asset Growth, Cash Ratio, Insider Ownership, dan Total Asset 

Turn Over perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia LQ45 di BEI 

2010-2014. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Dividend Payout 

Ratio, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Asset Growth, Cash Ratio, 

Insider Ownership, dan Total Asset Turn Over. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

persamaan regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan explanatory 

research dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang diperoleh adalah 12 

Integrasi dengan periode pengamatan 5 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Return On Equity 

berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Dividend Payout Ratio. 
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Total Asset Turn Over berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

Dividend Payout Ratio. Debt to Equity Ratio, Asset Growth, Cash Ratio, dan 

Insider Ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel dependen yang digunakan, yaitu kebijakan dividen 

b. Variabel independen yang digunakan kedua penelitian, yaitu Debt to 

Equity Ratio 

c. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linier 

berganda dan uji asumsi klasik 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meliputi: 

a. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI, sedangkan sampel yang digunakan 

dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia LQ45 di BEI 

b. Periode data pada penelitian ini adalah tahun 2012-2016, sedangkan 

periode data pada penelitian terdahulu adalah 2010-2014 

2. Ida Setya Dwi Jayanti dan Ayu Febrianti Puspitasari (2017) 

Penelitian Ida Setya Dwi Jayanti dan Ayu Febrianti Puspitasari (2017) 

bertujuan untuk menguji hipotesis (hypotheses testing), yaitu menguji 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan 

asing, konsentrasi kepemilikan, dan free cash flow terhadap kebijakan 
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dividen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, 

sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan konsentrasi 

kepemilikan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka (go 

public) yang masuk dalam kategori Corporate Governance Perception Index 

(CGPI) pada tahun 2010-2013. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 

dari perusahaan sektor industri manufaktur yang terdatar di Bursa Efek 

Indonesia dan mempunyai data yang lengkap. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menerapkan 

beberapa kriteria sebagai berikut: (a) perusahaan sektor industri manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008–2012, (b) 

perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan pada periode 2008–2012 

dan memiliki data-data lengkap yang diperlukan untuk pengukuran variabel, 

(c) perusahaan membagikan dividen pada periode 2008-2012, dan (d) 

perusahaan bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, dan 

free cash flow secara simultan berpengaruh pada kebijakan dividen. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan pada kebijakan 

dividen. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada 

kebijakan dividen. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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kebijakan dividen. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Serta free cash flow berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel dependen yang digunakan, yaitu kebijakan dividen 

b. Teknik analisis data yang digunakan di kedua penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meliputi: 

a. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel independen keputusan 

pendanaan dan kesempatan investasi, sedangkan penelitian terdahulu 

hanya menggunakan struktur kepemilikan sebagai variabel independen. 

b. Periode data pada penelitian ini adalah 2012-2016, sedangkan periode 

data pada penelitian terdahulu adalah 2008-2012. 

3. Muammar Hanif dan Bustamam (2017) 

Tujuan dari penelitian Muammar Hanif dan Bustamam (2017) adalah 

untuk menguji pengaruh rasio hutang terhadap ekuitas, pengembalian aset, 

ukuran perusahaan, dan laba per saham pada Dividend Payout Ratio baik 

secara simultan maupun parsial terhadap rasio pembayaran dividen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Dividend Payout Ratio (DPR), 

sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Firm Size dan Earning 

per Share (EPS). 
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Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis regresi linier berganda yang menghubungkan satu variabel dependen 

dengan beberapa variabel independen. Sampel pada penelitian ini adalah 

sektor manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut selama tahun 2011-

2015 di BEI. Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode 

purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan berbagai 

pertimbangan tertentu. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio, 

Return On Asset, Firm Size, dan earnings per share secara bersama-

samaberpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio padaperusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia tahun 2011-2015. Secara 

parsial, hanya Return On Asset dan Earning per Share yangberpengaruh 

positif signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, sedangkan debt to equity 

dan Firm Size tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 

padaperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa EfekIndonesia tahun 

2011-2015. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

a. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki variabel dependen yang 

sama, yaitu kebijakan dividen 

b. Mempunyai variabel independen dengan proksi yang sama, yaituDebt to 

Equity Ratio 

c. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian, yaitu 

metode analisis regresi linier berganda. 
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Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meliputi: 

a. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sedangkan 

sampel pada penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur 

b. Periode data yang digunakan pada penelitian ini dari 2012-2016 

sedangkan periode data yang digunakan pada penelitian terdahulu dari 

2011-2015  

4. Ni Ketut Ari Astiti, Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana (2017) 

Penelitian Ni Ketut Ari Astiti, Gede Adi Yuniarta dan Edy Sujana 

(2017) bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Debt to Equity 

Ratio, Current Ratio, Net Present Margin dan Return On Asset terhadap 

Dividend Payout Ratio. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah 

Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER), Current 

Ratio (CR), Net Present Margin (NPM) dan Return On Asset (ROA). 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik deskriptif , uji regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik, Uji 

statistik t dan Uji simultan. Metode pemilihan sampel menggunakan 

purposive sampling, yaitu suatu metode yang digunakan dalam memilih 

sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriterianya, yaitu: (1) 

perusahaan yang telah terdaftar sebelum tahun 2011 dan masih terdaftar 

hingga tahun 2015, (2) mempublikasikan laporan tahunan (annual report) 

lengkap selama periode penelitian dari tahun 2011-2015, (3) perusahaan yang 
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melakukan pembagian deviden dari tahun 2011-2015 secara berturut-turut, 

(4) memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada penelitian ini, jumlah 

sampel ada 12 perusahaan selama 5 tahun sehingga ada 60 data perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) variabel Debt to 

Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio, (2) variabel 

Current Ratio berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio, (3) 

variabel Net Present Margin berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout 

Ratio, (4) variabel Return On Asset tidak berpengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio, dan (5) variabel Debt to Equity Ratio, Current Ratio, 

NetPresent Margin, Return On Asset secara simultan berpengaruh terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

a. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki variabel dependen yang 

sama, yaitu kebijakan dividen 

b. Variabel independen dengan proksi yang sama, yaitu Debt to Equity 

Ratio 

c. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linier 

berganda 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meliputi: 

a. Sampel perusahaan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di BEI, sedangkan sampel perusahaan pada penelitian 
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terdahulu adalah perusahaan basic industry dan properti, real estate & 

Building contruction yang terdaftar di BEI 

b. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2012-2016, 

sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

2011-2015 

5. Afandi Suhartono (2015) 

Tujuan dari penelitian Afandi Suhartono (2015) adalah untuk 

menganalisis pengaruh Arus Kas(FCF) dan Struktur Kepemilikan, terdiri dari 

Kepemilikan Institusional, KepemilikanKeluarga dan Kepemilikan Asing, 

pada Dividen Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia pada 2011-2013.Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Kebijakan Dividen. Sedangkan untuk variabel 

independen meliputi arus kas bebas, kepemilikan institusional, kepemilikan 

keluarga dan kepemilikan asing. 

Teknik analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan 

sampel dengan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa arus kas bebas, 

kepemilikan keluarga dan asingKepemilikan berpengaruh positif terhadap 

dividend payout ratio, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

negatif terhadap dividend payout ratio. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: 
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a. Variabel dependen yang digunakan, yakni kebijakan dividen (DPR) 

b. Salah satu variabel independen yang digunakan, yaitu kepemilikan 

institusional (INST) 

c. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah: 

a. Penelitian ini meneliti data laporan keuangan pada perusahaan 

pertambangan periode 2012-2016, sedangkan penelitian terdahulu 

meneliti data laporan keuangan pada perusahaan manufaktur periode 

2011-2013 

6. Salvatore Wika Lingga Pradana dan I Putu Sugiartha Sanjaya (2014) 

Tujuan penelitian Salvatore Wika dan I Putu (2014) adalah untuk 

menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio 

(DPR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalahprofitabilitas, aliran kas bebas, dan set kesempatan investasi, 

sedangkan variabel dependennya adalah Devidend Payout Ratio. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

beberapa pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, 

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Penelitian ini memilih sampel adalah 

bank konvensional/non-syariah yang terdaftar di BEI sepanjang tahun 

pengamatan dan mempublikasikan laporan keuangan auditan pada tahun 
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2009-2012. Dari hasil seleksi, peneliti memperoleh sampel sejumlah 29 bank 

konvensional yang terdaftar di BEI sepanjang tahun 2009 sampai 2012.  

Hasil analisis data dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap DPR. 

Sementara aliran kas bebas dan set kesempatan investasi tidak mempengaruhi 

DPR. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel dependen yang digunakan, yaitu kebijakan dividen 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meliputi: 

a. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

tercatat di BEI, sedangkan sampel pada penelitian terdahulu adalah bank 

konvensional yang juga tercatat di BEI 

b. Periode data pada penelelitian ini adalah 2012-2016, sedangkan periode 

data pada penelitian terdahulu adalah 2009-2012 

7. Budhi Pamungkas Gautama dan Yuniar Haryati (2014) 

Penelitian Budhi Pamungkas dan Yuniar Haryati (2014) bertujuan 

untuk mengetahui gambaran struktur kepemilikan dengan menggunakan 

kepemilikan institusional, kebijakan hutang dengan menggunakan DER, dan 

kebijakan dividen dengan menggunakan DPR pada subsektor konstruksi dan 

bangunan yang tercatat di BEI, serta mengetahui pengaruh struktur 

kepemilikan dan kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan Dividend Payout Ratio, 
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sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

struktur kepemilikan dengan menggunakan kepemilikan institusional dan 

kebijakan hutang dengan menggunakan Debt to Equity Ratio. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji 

asumsi klasik dan regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji F dan uji t. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan 

konstruksi dan bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2008 sampai tahun 2013 sebanyak sembilan perusahaan. Sedangkan sampel 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak tiga perusahaan. 

Berdasarkan uji keberartian regresi (uji F), struktur kepemilikan dan 

kebijakan hutang memiliki tingkat keberartian terhadap kebijakan dividen. 

Berdasarkan uji keberartian koefisien arah regresi (uji t), struktur kepemilikan 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen dan kebijakan hutang 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel dependen yang digunakan, yaitu kebijakan dividen 

b. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis regresi linier 

berganda 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meliputi: 

a. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current 

Ratio, Return On Asset, Firm Size dan Debt to Equity Ratio. Sedangkan 
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variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

kepemilikan institusional dan kebijakan hutang 

b. Sampel penelitian pada perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan, 

sedangkan sampel penelitian pada perusahaan terdahulu adalah subsektor 

konstruksi dan bangunan 

8. Ahmed Arif dan Fatima Akbar (2013) 

Tujuan dari penelitian Ahmed Arif dan Fatima Akbar (2013) adalah 

untuk menemukan faktor-faktor penentu potensi kebijakan dividen dan 

menguji perbedaan sektoral perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Karachi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kebijakan 

Dividen, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah profitabilitas, ukuran, pajak, peluang investasi dan tahap siklus hidup 

perusahaan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif, analisis data pidana, analisis korelasi dan analisis regresi 

bijak sektoral. Populasi sampel dalam penelitian ini adalah KSE. Bursa efek 

Karachi memiliki dua sektor utama yaitu (1) Sektor keuangan, dan (2) sektor 

non keuangan. Studi ini berfokus pada sektor non-keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, Pajak, Ukuran 

Perusahaan dan Peluang investasi sebagai faktor penentu kebijakan dividen 

yang paling berpengaruh.Namun, ada kekurangandari kebijakan dividen yang 

stabil di pasar. 
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Persamaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel dependen yang digunakan, yaitu kebijakan dividen 

b. Variabel independen yang digunakan kedua penelitian yaitu 

peluang/kesempatan investasi 

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meliputi: 

a. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan di BEI, 

sedangkan sampel pada penelitian terdahulu adalah sektor non-keuangan 

di Bursa Efek Karachi 

b. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2012-2016, 

sedangkan tahun penelitian terdahulu yaitu tahun 2005-2010 

9. Hashim Zameer, Shahid Rasool, Sajid Iqbal dan Umair Arshad(2013) 

Tujuan dari penelitian Arshad et. Al (2013) adalah untuk 

mengungkapkan motif daripada pemilik terhadap kebijakan dividen yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Keputusan dividen dan pembayaran dividen (Rasio dari total dividen dibagi 

total pendapatan), sedangkan Variabel Independen yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi Board Size (Jumlah direktur pada perusahaan), Ukuran 

perusahaan (Natural log of total assets yang dilaporkan dalam laporan 

tahunan), ROA, ROE, Leverage, Pertumbuhan (diukur dengan  persentase 

perubahan dari nilai total aset) dan CEO Duality.  
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Ordinary Least Squart (OLS). Sampel yang diambil adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Karachi (Pakistan) untuk periode 2007-2012. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) pembayaran dividen 

berhubungan positif dengan Ukuran Perusahaan, Jumlah Direktur, Leverage 

dan ROE (2) Pembayaran dividen berhubungan negatif dengan Pertumbuhan, 

ROA dan CEO Duality (3) Jumlah Direktor berhubungan positif signifikan 

dengan Keputusan Dividen (4) Leverage dan Pertumbuhan berhubungan 

negatif dengan keputusan dividen. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: 

a. Penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki variabel dependen yang 

sama yaitu kebijakan dividen 

b. Mempunyai variabel independen dengan proksi yang sama yaitu, DER 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meliputi: 

a. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda, sedangkan taknik analisis data yang digunakan penelitian 

terdahulu adalah Ordinary Least Square (OLS) 

b. Sampel pada penelitian ini adalah Perusahaan go public yang terdaftar di 

BEI, sedangkan sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Karachi (Pakistan). 

c. Periode yang digunakan penelitian ini adalah 2012-2016, sedangkan 

periode yang digunakan penelitian terdahulu adalah 2007-2012 
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10. Elyzabet Indrawati Marpaung dan Bram Hadianto (2009) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas dan peluang investasi terhadap kebijakan dividen. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen, sedangkan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kesempatan 

investasi dan profitabilitas. 

Pengujian analisis data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi 

klasik, regresi dan uji hipotesis. Sampel dalam penelitian ini adalah emiten 

dengan kriteria adalah emiten yang konsisten sebagai pembentuk indeks 

LQ45 selama periode 2004-2006 yang sekaligus melakukan pembagian 

dividen secara berturut-turut dalam periode tersebut. 

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bahwa rasio 

profitabilitas dan market to book berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Pertumbuhan penjualan tidak berdampak pada kebijakan dividen. 

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

a. Variabel dependen yang digunakan, yaitu kebijakan dividen 

b. Variabel independen yang digunakan kedua penelitian, yaitu kesempatan 

investasi dengan proksi MTBV (Market to Book Value) 

c. Teknik analisis data yang digunakan dikedua penelitian adalah regresi 

berganda dan uji asumsi klasik. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah Penelitian terdahulu menggunakan sampel emiten dengan kriteria 

adalah emiten yang konsisten sebagai pembentuk indeks LQ45 selama 
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periode 2004-2006 yang sekaligus melakukan pembagian dividen secara 

berturut-turut dalam periode tersebut, sedangkan penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

TABEL 2.1 

TABEL MATRIKS 

VARIABEL DEPENDEN: KEBIJAKAN DIVIDEN 

      

NO 
PENELITI 

TERDAHULU 
INSDR INST DER MTBV 

1 

Budhi 

Pamungkas dan 

Yuniar Haryati 

Berpengaruh 

(-) 

Berpengaruh 

(-) 

Berpengaruh 

(-) 

 

2 
Endang Lestari 

dan Ardiani Ika 

Tidak 

Berpengaruh 

  

 

3 
Ida Setya dan 

Ayu Febriyanti 

Berpengaruh 

(+) 

Tidak 

Berpengaruh 

  

4 
Salvatore Wika 

dan I Putu 

   

Tidak 

Berpengaruh 

5 Arshad et al 

  

Berpengaruh 

(+) 

 

6 
Ahmed Arif dan 

Fatima Akbar 

 

 

 

Berpengaruh 

(+) 

7 
Muammar Hanif 
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2.2 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory 

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari 

praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari 

sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Menurut 

Jensen dan Meckling (1976)yang dikutip dalam penelitian Endang Lestari dan 

Ardiani Ika (2017), Agency Theory muncul karena adanya hubungan kerja antara 

pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang 

menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama 

yang disebut ”nexus of contract”. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua 

individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai 

principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau 

investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima 

kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam 

hubungan tersebut. 

Menurut Tarjo dan Hartono (2003) dalam penelitian Sisca (2008), 

menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham 

seringkali bertentangan sehingga dapat terjadi konflik diantara keduanya. 

Mengacu terhadap teori dan permasalahan keagenan tersebut, jika kepemilikan 

saham di suatu perusahaan mayoritas dikuasai oleh pemegang saham institusi 

(Institutional Ownership) maka pemegang saham institusi akan memberikan 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja insider perusahaan 

serta meningkatkan laba, sehingga berdampak pada peningkatan Dividend Payout 
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Ratio (DPR). Sedangkan apabila kepemilikan saham dikuasai oleh pihak 

manajemen (Insider Ownership) maka pembagian dividen lebih kecil, karena 

pihak manajemen lebih memilih menggunakan laba perusahaan untuk 

diinvestasikan kembali dibandingkan menggunakan labanya dalam bentuk dividen 

yang dibagikan kepada para pemegang saham, karena motif dari manajemen itu 

sendiri adalah untuk memajukan perusahaannya. 

Masalah keagenan (Agency Problem) dapat munculdalam dua bentuk, 

yaitu hubungan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan dan 

hubungan antara manajemen perusahaan dengan pemilik obligasi (pemberi 

kredit). Masalah keagenan (Agency Problem) juga muncul karena adanya konflik 

kepentingan yang potensial antara manajemen dengan pemberi hutang (kreditur). 

Dimana konflik seperti ini terjadi lantaran pemilik modal (kreditur) selalu 

berusaha menggunakan dana sebaik-baiknya dengan risiko sekecil mungkin, 

sedangkan manajemen cenderung mengambil keputusan pengelolaan dana untuk 

memaksimalkan keuntungannya. 

Jadi masalah keagenan (agency problem) potensial mengurangi 

keputusan dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, sebagai principal. 

Dan manajer sebagai agen yang diberi amanat oleh pemegang saham untuk 

membuat keputusan yang dapat memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Sehingga dengan adanya kewenangan yang dimiliki tersebut, manager bertindak 

bukan untuk kepentingan pemegang saham tetapi untuk kepentingan pribadinya 

sendiri dan pihak manajemen sebagai agen cenderung akan berusaha 

meningkatkan kesejahteraan perusahaannya. Hal ini jelas tidak disukai oleh 
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pemegang saham karena pengeluaran yang dilakukan oleh manajer akan 

menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan dan 

dividen yang akan diterima pemegang saham. Kebijakan dalam pembayaran 

dividen yang tepat juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi masalah 

keagenan tersebut. 

2.1.2 Kebijakan Dividen 

Pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham disebut 

pembagian dividen. Dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya 

tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Biasanya dividen yang 

dibagikan itu berbentuk uang tunai, tetapi jika jumlah uang tunai tidak 

mencukupi, bisa diadakan pembagian dividen dengan bentuk lain seperti dividen 

saham dan dividen likuidasi. Pembayaran dividen secara tunai akan 

mempengaruhi besarnya ekuitas perusahaan khususnya pada pos laba ditahan. 

Sebelum membayar dividen, perusahaan harus menyiapkan daftar pemegang 

saham saat ini karena yang berhak menerima dividen adalah yang namanya telah 

tercatat dalam daftar pemegang saham (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2014). 

Menurut Harmono (2009 : 12) didalam bukunya menjelaskan, kebijakan 

dividen adalah  persentase laba yang dibayarkan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, 

pembagian dividen saham dan pembelian kembali saham. Dividen tunai yaitu 

dividen yang dibagikan kepada pemegang saham perusahaan dalam bentuk uang 

untuk setiap saham yang dimiliki.Rasio pembayaran dividen juga ikut 

menentukan besarnya jumlah laba yang ditahan. Pembayaran dividen yang 
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seimbang dengan kepemilikan saham bagi investor, menunjukkan kondisi 

perusahaan yang baik.  

2.1.3 Kepemilikan Institusional 

Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian Endang Lestari dan 

Ardiani Ika (2017), menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi 

antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap 

mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang 

diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam 

pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan 

manipulasi laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). 

Kepemilikan institusional yang meningkat dan memiliki proporsi 

kepemilikan saham yang besar mengakibatkan ada pengawasan yang ketat pada 

perilaku manajer dan kebijakan perusahaan.Kepemilikan institusional yang besar 

pada hasil presentasi jumlah saham yang beredar dapat mengendalikan perilaku 

manager perusahaan yang oportunistik. Hal tersebut menunjukkan adanya 

keterkaitan kepemilikan insttusional dengan teori agensi, karena kepemilikan 

institusional sebagai pemegang saham dan juga memeiliki andil dalam 

pengawasan dengan pihak manager. Pengawasan dan pemberian hak suara di 

RUPS pada kepemilikan institusional bisa mengurangi terjadinya konflik 

keagenan yang dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. 
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2.1.4 Kepemilikan Manajerial 

Yuli Soesetio (2007) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial 

merupakan perbandingan antara kepemilikan saham manajerial dengan jumlah 

saham yang beredar. Pemegang saham dan manajer masing-masing 

berkepentingan memaksimalkan tujuannya. Kepemilikan manajerial memiliki 

kaitan erat dengan masalah keagenan (agency problem). Semakin besar 

kepemilikan saham direksi/komisaris, mereka akan lebih peduli untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan. Mereka akan berusaha mengurangi risiko 

keuangan dengan cara menjaga tingkat utang dan meningkatkan laba bersih. 

Menurut Jansen (1986) didalam penelitian Ida (2017), manajer lebih 

menyukai menahan laba daripada membagikannya sebagai dividen kepada para 

pemegang saham. Namun, disisi lain manajer juga sebagai pemegang saham di 

perusahaan tersebut. Sehingga semakin besar proporsi kepemilikan manajemen 

pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara 

kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan 

langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung 

risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. 

2.1.5 Keputusan Pendanaan 

David dan Christian (2009 : 135) didalam bukunya menjelaskan bahwa 

keputusan pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan penentuan 

sumber dana yang akan digunakan, penentuan perimbangan pendanaan yang 
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optimal, dan perusahaan menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan atau 

akan mengambil dari luar perusahaan. Keputusan pendanaan membahas mengenai 

sumber dana yang digunakan untuk membiayai suatu investasi yang sudah 

dianggap layak. Masalah penarikan dana ini dianggap menarik karena setiap dana 

yang digunakan pasti mempunyai biaya yang sering disebut dengan biaya dana 

(Cost Founds). 

Jika dana yang digunakan berasal dari hutang maka dana tersebut pastilah 

mempunyai biaya minimal sebesar tingkat bunga, tetapi jika dana yang digunakan 

berasal dari modal sendiri (Equity Capital) maka masih harus mempertimbangkan 

Opportunity cost bagi modal sendiri yang dimaksud.Manajer harus mampu 

menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun luar 

perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut merupakan 

keputusan pendanaan yang mampu memindahkan biaya modal yang harus 

ditanggung perusahaan. Hanafi (2009:79) didalam dibukunya mengatakan bahwa 

perusahaan yang total utangnya lebih besar daripada total asetnya menunjukkan 

perusahaan tersebut tidak solvabel. 

2.1.6 Kesempatan Investasi 

Kesempatan investasi (IOS) adalah kombinasi antara Asset in place (aktiva 

riil) dengan alternatif investasi dimasa depan yang mempunyai nilai bersih saat ini 

yang positif (Wardani dan Siregar, 2009). Sedangkan menurut Scott (2015) 

didalam bukunya menjelaskan, kesempatan investasi dapat ditentukan apabila 

keadaan perusahaan memiliki peluang ekspansi yang tinggi sehingga lebih mudah 

dalam memperoleh akses pendanaan dari investor.Kesempatan investasi bisa 



33 
 

 

dikatakan sebagai suatu kesempatan untuk berkembang, akan tetapi tidak semua 

perusahaan bisa melakukan eksekusi IOS dimasa yang akan datang. 

Bagi perusahaan yang tak bisa menggunakan kesempatan investasi 

tersebut, maka perusahaan tentunya akan membuat pengeluaran yang cenderung 

lebih tinggi untuk mengatasi masalah over investment.Salah satu proksi yang 

digunakan untuk mengukur peluang investasi adalah dengan menggunakan rumus 

Market to Book Value of Equity. Proksi IOS ini dijadikan sebagai dasar untuk 

menentukan klasifikasi potensi pertumbuhan perusahaan dimasa depan apakah 

suatu perusahaan masuk dalam klasifikasi yang berpotensi tumbuh atau tidak 

berpotensi tumbuh. 

2.2.7 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan 

menjamin kemakmuran bagi pemegang saham, pengaruh kepemilikan 

institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup 

besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic serta mempengaruhi kebijakan 

dividen suatu perusahaan. 

Menurut Ida dan Ayu (2017), kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Ida dan Ayu (2017) mengatakan bahwa 

besar kecilnya proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusi dalam struktur 
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kepemilikan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak berpengaruh pada jumlah 

dividen yang dibagikan. Tidak signifikannya pengaruh kepemilikan intitusional 

terhadap kebijakan dividen ini diduga karena pemegang saham institusi memiliki 

keinginan yang berbeda dengan pemegang saham manajerial. Periode waktu 

investasi mereka secara umum berjangka panjang, sehingga mereka lebih 

menyukai perusahaan yang menginvestasikan kembali labanya, daripada 

perusahaan yang membayarkan sebagian besar labanya untuk dividen, sehingga 

besar kecilnya proporsi saham yang dimiliki pihak institusi tidak mempengaruhi 

besar kecilnya pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan Afandi (2015), yang justru 

mengatakan bahwa kepemilikan intitusional berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Afandi (2015) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

kepemilikan institusional, menunjukkan semakin tinggi tingkat pembayaran 

dividen suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan lembaga lebih peduli 

dengan stabilitas pendapatan (return) melalui distribusi dividen. 

2.2.8 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen 

Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak 

outsider dengan pihak insider. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak 

pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat 

berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, 

mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen 

perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer 
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perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki 

oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer. 

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen diungkapkan 

oleh Ida dan Ayu (2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin besar 

dividen yang akan dibayarkan. Kepemilikan manajerial yang tinggi akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham. 

Manajer akan bertindak lebih hati-hati, karena manajer juga merupakan pemegang 

saham dan juga akan menanggung segala konsekuensi yang menguntungkan 

maupun merugikan pemegang saham. Sehingga kebijakan manajemen perusahaan 

yang akan diterapkan dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Ketika 

manajer memiliki saham dalam perusahaan, maka ia cenderung akan mengarah 

pada keputusan pembayaran dividen yang lebih besar sebagai pengembalian atas 

investasinya. 

Pernyataan tersebut tidak konsisten dengan pernyataan yang diungkapkan 

oleh Endang dan Ardiani (2017) yang justru mengatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial 

tidak menjadikan perubahan nilai DPR menjadi lebih tinggi. Tidak terdapatnya 

pengaruh dari kepemilikan saham manajerial terhadap DPRmenunjukkan bahwa 

saham yang dimiliki oleh direksi atau komisaris tidak menjadikan perubahan nilai 

deviden yang dibagikan. Hal ini mencerminkan bahwa manajer atau komisaris 
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memiliki kecenderungan untuk tidak membagikan deviden kepada pemegang 

saham dengan nilai yang lebih rendah. Dikarenakan manajer atau komisaris 

adalah pihak yang paling mengetahui kondisi perusahaan. Dimana perusahaan 

tersebut akan membutuhkan dana yang besar untuk kebutuhan operasional 

perusahaan dimasa yang akan datang. Dengan kebutuhan operasional yang besar 

pada tahun mendatang akan mengakibatkan pembagian deviden dengan proporsi 

yang relatif lebih rendah. 

2.2.9 Pengaruh keputusan pendanaan terhadap kebijakan dividen 

Keputusan pendanaan adalah suatu keputusan mengenai sumber dana yang 

akan digunakan oleh perusahaan. Keputusan pendanaan menyangkut mengenai 

keputusan berapa banyak hutang atau modal sendiri yang akan dipergunakan, 

dalam bentuk apa hutang dan modal sendiri yang akan ditarik, dan kapan akan 

memperoleh dana tersebut. Sumber pendanaan didalam perusahaan dibagi 

menjadi dua kategori yaitu sumber pendanaan internal dan sumber pendanaan 

eksternal. 

Hasil penelitian dari Muammar dan Bustamam (2017) menjelaskan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan Debt to Equity Ratio terhadap kebijakan 

dividen suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena penggunaan hutang dalam 

pendanaan perusahaan akan lebih berdampak terhadap manajemen perusahaan. 

Pemegang saham akan lebih mengutamakan pendanaan perusahaan melalui 

hutang. Pemilik perusahaan akan mengupayakan untuk mendapatkan dividen dari 

keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan daripada harus menggunakan 

labanya untuk membiayai hutang. 
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Pernyataan tersebut justru tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

diungkapkan oleh Budhi dan Yuniar (2014) yang menjelaskan bahwa keputusan 

pendanaan tidak memiliki dampak terhadap kebiajkan dividen perusahaan. 

Dimana dari sampel perusahaan yang diteliti oleh Budhi dan Yuniar (2014), Debt 

to Equity Ratio perusahaan-perusahaan tersebut pada periode 2008-2013 

cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 367,78 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan 

hutang daripada dana internal sebagai modal usaha. 

2.2.10 Pengaruh kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen 

Kesempatan investasi adalah nilai perusahaan yang besarnya tergantung 

pada pengeluaran-pengeluaran dimasa depan yang diharapkan dengan 

pengeluaran itu akan menghasilkan laba yang lebih baik daripada 

sebelumnya.Menurut Jogiyanto (2013) kebijakan mengenai investasi bisa dilihat 

dari informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman oleh perusahaan 

akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Sesuai dengan pernyataan tersebut, jika informasi tersebut mengandung nilai yang 

positif, maka hal tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam 

berinvestasi diperusahaan tersebut. Sehingga kesempatan investasiyang tinggi 

disuatu perusahaan, akan cenderung mempengaruhi pula besarnya dividen yang 

dibagikan kepada para pemegang saham. 

Elyzabet dan Bram (2009) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa 

kesempatan investsi yang diproksikan oleh MTBV memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Hal ini terjadi disebabkan biaya 
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akses untuk pendanaan luar perusahaan relatif lebih murah terutama bagi 

perusahaan yang berskala besar seperti perusahaan yang tergabung dengan LQ45. 

Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 tetap dapat membayar dividen 

dalam jumlah yang tinggi karena pembiayaan investasi dapat didanai dengan 

sumber dana eksternal yang berasal dari investor. Investor akan lebih 

mempercayai prospek perusahaan yang berskala besar sehingga investor berani 

untuk menginvestasikan dananya. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:199) 

didalam penelitian Elyzabet dan Bram (2009), kepercayaan terhadap prospek 

perusahaan ini tercermin oleh rasio MTBV yang meningkat. 

Penyataan tersebut berbeda dengan hasil pernyataan yang diungkapkan 

oleh Salvatore dan I Putu (2017) yang mengatakan bahwa kesempatan investasi 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. 

Peneliti mengasumsikan bahwa terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan 

dampak tersebut. Kemungkinan faktor tersebut adalah adanya wewenang yang 

hampir mutlak pada RUPS sehingga membuat pemegang saham mayoritas atau 

pengendali memiliki posisi kuat dalam menentukan keputusan. Saat pemegang 

saham mayoritas menyatakan suara atas kebijakan dividen, hampir dipastikan 

pemegang saham minoritas pada RUPS akan mengikuti keputusan tersebut. 

Sehingga wewenang RUPS semacam ini dapat mengakibatkan variabel IOS 

kurang mendapat perhatian dan menjadi tidak signifikan dalam penentuan 

kebijakan dividen tunai. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel independen yakni meliputi 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keputusan pendanaan dan 

kesempatan investasi yang mempengaruhi kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen. Maka dari pernyataan diatas dibangun kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini mencoba mengutarakan jawaban sementara 

terhadap permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua 

gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dari gambar 

kerangka pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL 

(X1) 

KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL 

(X2) 

 KEPUTUSAN 

PENDANAAN 

(X3) 

 KESEMPATAN 

INVESTASI 

(X4) 

 

KEBIJAKAN DIVIDEN 

(Y) 
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H1 =  Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan pertambangan 

H2 = Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan pertambangan 

H3 = Keputusan pendanaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan pertambangan 

H4 = Kesempatan investasi berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan pertambangan 

 


