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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan peninjauan terhadap berbagai 

penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya guna mendapatkan referensi 

sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Ada tiga penelitian terdahulu yang 

menjadi acuan dalam penelitian saat ini. Berikut beberapa uraian penelitian 

terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini :

1. Sabrina Kartikasari (2013)

Pengujian dilakukan dengan teknik moderated regression analysis (MRA), 

menggunakan sampel 45 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap kepemilikan individual.

Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak dengan cara menurunkan 

tarif pajak atas penghasilan berupa dividen untuk Orang Pribadi sebenarnya sudah 

cukup efektif, karena memberikan insentif agar investor individu dan investor 

institusi untuk tetap berada di pasar modal dan tidak menarik investasinya dari 

pasar modal Indonesia. Namun dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasi (R2) masih sangat rendah, sehingga kebijakan dividen 

yang dimoderasi oleh insentif pajak (tax incentive), bukan menjadi faktor utama 

yang menentukan preferensi investor untuk menanam-kan modalnya di suatu 
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perusahaan. Ada faktor – faktor lain selain pajak (non tax incentive), seperti 

profitabilitas, investment opportunity, firm size, dan firm characteristic; yang 

mendorong investor untuk menanamkan atau menarik modalnya pada suatu 

perusahaan, meskipun pada faktanya faktor pajak tidak dapat dihindari, karena 

merupakan faktor tetap yang membatasi investor dalam berinvestasi. 

Persamaan pada penelitian ini adalah pada kebijakan dividen dan 

kepemilikan institusional, serta menggunakan alat uji MRA (Moderated 

Regression Analysis). Perbedaan menggunakan peraturan perpajakan PPh Wajib 

Pajak Orang Pribadi.

2. Ninik Zulaikah (2013)

Berdasarkan topik yang diambil peneliti, penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh moderasi penurunan tarif pajak penghasilan dividen wajib 

pajak orang pribadi dalam negeri terhadap kepemilikan manajerial dan kebijakan 

pembayaran dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan yang diteliti sebanyak 88 perusahaan terdiri dari perusahaan 

yang melakukan membayarkan dividen minimal setahun sekali secara berturut-

turut mulai tahun 2007 hingga tahun 2009, dan ada kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan, dan 

penurunan tarif pajak penghasilan dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap peningkatan kebijakan 

pembayaran dividen perusahaan.
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Persamaan yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah kebijakan 

pembayaran dividen yang dilakukan pengujian. Sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya yang menerangkan tentang 

kepemilikan manajerial dan perubahan tarif PPh dividen wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri.

3. Provita Wijayanti (2012)

Pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, 

semakin besar pendapatan perusahaan semakin besar pajak yang dibayarkan. 

Manajemen mengharapkan pembayaran pajak yang detail untuk mengijinkan 

manajemen dalam melakukan rancangan untuk memperkecil pajak pendapatan 

perusahaan.

Tujuan Studi ini untuk  menguji efek pergantian tingkat tarif pajak 

pendapatan pada Hukum. UU PPh 36 tahun2008 atas Pajak Pendapatan terpasang  

kebebasan untuk menentukan accrual dalam kaitan dengan suatu penurunan pajak 

pendapatan menilai antara 2009 dan perubahan  untuk  tahun 2010 adalah, tahun 

2009 pada nilai 28% dan di 2010 turun pada 25%. Sebagai tambahan, studi ini 

juga mengarahkan untuk menentukan dampak pajak dan bukan penggantian pajak 

seperti halnya persentase dari saham beredar pada Pasar saham untuk perilaku 

manajemen nafkah. Hasil menunjukkan setelah pengurangan dari tarif pajak, 

manajemen tidaklah dihukum, manajemen dibebaskan menentukan dan untuk 

membuat pendapatan uang tabungan.

Persamaan dari penelitian ini yaitu, meneliti tentang perpajakan yang 

menggunakan undang-undang pajak, wajib pajak badan. Sedangkan untuk 
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perbedaan yang ditampilkan yaitu, pengujian terhadap perusahaan yang 

menggunakan manajemen laba, alat uji menggunakan Total Accrual, Non 

Discretionary Accrual.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No. Th. Peneliti Persamaan Perbedaan

1 2013 Sabrina Kartikasari 
dan Mienati Somya 
Lasmana

1. Kebijakan 
Dividen.

2. Kepemilikan 
Institusional.

3. Alat Uji 
menggunaka
n MRA 
(Moderated 
Regression 
Analysis)

 Pada penelitian terdahulu 
menggunakan variabel 
Peraturan Perpajakan wajib 
pajak Orang Pribadi sebagai 
pemoderasi. Sedangkan pada 
penelitian ini menggunakan 
variabel Peraturan Perpajakan 
Wajib Pajak Badan sebagai 
Pemoderasi.

2 2013 Ninik Zulaikkah 
dan Mienati Somya 
Lasmana

1. Kebijakan 
Pembayaran 
Dividen

 Penelitian terdahulu 
menggunakan Penurunan PPh 
Dividen Wajib Pajak Orang 
Pribadi. Sedangkan pada 
penelitian ini menggunakan 
variabel Peraturan Perpajakan 
Wajib Pajak Badan sebagai 
Pemoderasi.

 Penelitian terdahulu 
menggunakan Alat Uji MVR 
(Moderating Variabel 
Rumus). Sedangkan penelitian 
ini menggunakan alat Uji 
WRA (Moderated Regression 
Analysis).

3 2012 Abdul Slamet dan 
Provita Wijayanti

1. Peraturan 
perpajakan 
Wajib pajak 
badan

 Penelitian terdahulu 
menggunakan variabel 
Insentif dan Non-Insentif 
pajak, Manajemen Laba.
Sedangkan penelitian ini 
menggunakan variabel 
Peraturan Perpajakan Wajib 
Pajak Badan sebagai 
Pemoderasi.

 Penelitian terdahulu Alat Uji 
Total Accrual, Non 
Discretionary Accrual.
Sedangkan penelitian ini 
menggunakan alat Uji WRA 
(Moderated Regression 
Analysis).

Sumber : Diolah
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2.2 Landasan Teori

Menjelaskan teori–teori yang diperoleh dari literatur yang mendasari 

penelitian ini, antara lain :

2.2.1 Teori Agensi

Teori agen merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual 

antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal merupakan orang yang memberikan 

tugas kepada pihak lain yaitu: agen untuk melakukan semua kegiatan dengan

nama principal pada kebijakannya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan 

Smith,1983). Tujuan dalam teori agen yaitu: Pertama untuk meningkatkan

kemampuan individu dalam mengevaluasi lingkungan disaat keputusan harus 

diambil. Kedua mengoreksi atau melihat hasil keputusan yang telah diambil untuk 

memudahkan dalam pendistribusian hasil antara prinsipal dengan agen sesuai 

pada kontrak kerja masing-masing.

Menurut para ahli pendiskripsian teori pada suatu penelitian merupakan 

uraian sistematis tentang teori. Bukan sekedar pendapat pakar dan/atau penulis 

buku serta hasil-hasil penelitian yang telah relevan pada variabel penelitian. Total 

berapakah kelompok teori yang perlu dikemukakan akan tergantung terhadap luas 

atau tidak permasalahan dan secara teknis bergantung pada jumlah variabel pada 

penelitian tersebut. Jika pada suatu penelitian ada tiga variabel independen dan 

satu dependen maka kelompok teori yang perlu dijelaskan ada empat kelompok 

teori yaitu: kelompok teori yang berhubungan langsung dengan variabel 

independen dan satu dependen. Oleh karenanya semakin banyak variabel yang 

diteliti maka semakin banyak teori yang dijelaskan. Deskripsi teori paling tidak
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harus berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel penelitian, melalui 

pendefinisian, uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, 

sehingga ruang lingkup atau kedudukan dan prediksi pada hubungan antara 

variabel penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. (Sugiyono, 2009:89)

Agen serta prinsipal adalah pelaku utama serta keduanya mempunyai 

kewenangan masing-masing pada penempatan posisi peran dan kedudukannya.

Secara garis besar teori agensi di kelompokkan menjadi dua, yaitu positive agent 

research dan principal agent research. Positive agent riset berfokus pada 

identifikasi situasi pada saat prinsipal dan agen memiliki tujuan yang bertentangan 

serta mekanisme pengendalian sangat terbatas. Secara ekslusif kelompok ini 

hanya memperhatikan konflik tujuan antara pemilik dengan manajer. Sedangkan

principal agent research berfokus pada kontrak antara perilaku dan hasilnya. 

Principal agent research mengemukakan bahwa hubungan atara agen dan 

prinsipal dapat diaplikasikan secara lebih luas misal: untuk menggambarkan 

hubungan pekerja dan pemberi kerja, auditor dengan auditee, lawyer dengan 

kliennya.

Agency theory tidak bisa dilepaskan dari kedua belah pihak antara agen 

dan prinsipal. Sebagai pemilik modal mempunyai akses terhadap informasi 

internal perusahaan, sedangkan agen sebagai pelaku praktek operasional 

perusahaan yang mempunyai kewenangan informasi tentang operasi dan kinerja 

perusahaan secara nyata serta menyeluruh. Fungsi, posisi, situasi, tujuan, 

kepentingan, latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda, saling bertolak 

belakang dan akan menimbulkan pertentangan saling tarik menarik kepentingan 
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(conflict of interest) serta mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Berkaitan 

dengan auditing baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang yang 

memiliki rasionalitas ekonomi, dimana setiap tindakan yang dilakukan termotivasi 

oleh kepentingan pribadi dan akan memenuhi kepentingannya terlebih dahulu 

sebelum memenuhi kepentingan orang lain.

Teori agen merupakan teori yang telah banyak digunakan pada riset-riset 

sosial. Teori agensi berkembang sejak 70-an, teori agen merupakan sebuah teori 

yang memberikan penjelasan mengenai hubungan agensi yaitu prinsipal 

(principal) dan agen (agent). Hubungan agensi dikenal sebagai suatu kontrak di 

mana suatu pihak yang berkedudukan sebagai prinsipal mengikat pihak lain yang 

berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi 

kepentingan prinsipal, yang disertai dengan pendelegasian wewenang 

pengambilan keputusan oleh prinsipal kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Hubungan agensi ini disinyalir dari adanya pemisahan kepemilikan antara 

pemegang saham dan manajemen. Manajemen perusahaan sebagai bagian dari 

pelimpahan wewenang pihak pemegang saham (pemilik). Upaya pemegang 

saham dalam mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer, ini akan 

menyebabkan adanya keterbatasan akses yang dimiliki oleh pemegang saham atas 

pengelolaan perusahaan akan menjadi terbatas dan tidak sebesar akses yang 

dimiliki oleh manajer.

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen akan berusaha untuk 

diminimalkan dengan cara melakukan mekanisme pengawasan yang dapat 

membatasi kesempatan agen untuk melakukan perilaku oportunistik. Teori 
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keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (agent) akan 

selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (principal), sehingga 

diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan Weston,1992:20). 

Shareholder atau prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas 

termasuk pengambilan keputusan ekonomik, dalam lingkungan yang tidak pasti 

seperti perusahaan dalam kondisi financial distress. Agen sebagai seorang manajer 

akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna 

mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Demikian juga untuk sisi lain 

agen merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal berkewajiban 

mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Teori 

keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaa selalu ada konflik 

kepentingan (Brigham dan Gapenski,1996) antara (1) manajer dan pemilik 

perusahaan (2) Manajer dan bawahannya, (3) Pemilik perusahaan dan kreditor.

Kesimpulannya dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses 

pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak 

tersebut diatas. Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai lewat kinerja keuangannya 

yang tercermin dalam laporan keuangan. Lebih lanjut dalam agency theory, 

pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang 

diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, manajemen 

memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka 

lakukan (dalam bentuk laporan keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan 

insentif atas kinerja tersebut. Sedangkan disisi lain, kreditor membutuhkan auditor 

untuk memastikan bahwa uang yang mereka kucurkan untuk membiayai kegiatan 
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perusahaan, benar-benar digunakan sesuai dengan persetujuan yang ada, sehingga 

kreditor bisa menerima bunga atas pinjaman yang diberikan.

Biaya pengawasan (monitoring cost) merupakan biaya untuk mengawasi 

perilaku agent apakah agent telah bertindak sesuai kepentingan principal dengan 

melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer. 

Uraian tersebut diatas memberi makna bahwa auditor merupakan pihak yang 

dianggap dapat menjembatani kepentingan pihak pemegang saham (principal) 

dengan pihak manajer (agent) dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 

2006) termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya untuk 

mengatasi kesulitan keuangan perusahaan.

2.2.2 Teori Persinyalan (Signalling Theory) 

Dividend signaling theory pertama kali dicetuskan oleh Bhattacharya (1979).

Dividend signaling theory mendasari dugaan bahwa pengumuman perubahan cash 

dividend mempunyai kandungan informasi yang mengakibatkan munculnya reaksi 

harga saham. Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang cash dividend yang

dibayarkan dianggap investor sebagai sinyal prospek perusahaan di masa 

mendatang. Adanya anggapan ini disebabkan terjadinya asymetric information

antara manajer dan investor, sehingga para investor menggunakan kebijakan 

dividen sebagai sinyal tentang prospek perusahaan. Apabila terjadi peningkatan 

dividen akan dianggap sebagai sinyal positif yang berarti perusahaan mempunyai 

prospek yang baik, sehingga menimbulkan reaksi harga saham yang positif. 

Sebaliknya, jika terjadi penurunan dividen akan dianggap sebagai sinyal negatif 
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yang berarti perusahaan mempunyai prospek yang tidak begitu baik, sehingga 

menimbulkan reaksi harga saham yang negatif (Suluh Pramastuti,2007:8).

Graham, Scott B. Smart, dan William L. Megginson (2010:493) Model sinyal 

dividen membahas ketidak sempurnaan pasar yang membuat kebijakan 

pembayaran yang relevan: asymmetric information. Jika manajer mengetahui 

bahwa perusahaan mereka “kuat” sementara investor untuk beberapa alasan tidak 

mengetahui hal ini, maka manajer dapat membayar dividen (atau membeli 

kembali saham) dengan harapan kualitas sinyal perusahaan mereka ke pasar 

menjadi sangat kuat. Teori sinyal secara efektif memisahkan perusahaan yang 

kuat dengan perusahaan-perusahaan yang lemah (sehingga perusahaan yang kuat 

dapat memberikan sinyal jenisnya ke pasar), maka dari itu untuk meniru 

perusahaan tersebut menjadikan biaya yang mahal untuk sebuah perusahaan

lemah untuk meniru tindakan yang dilakukan oleh perusahaan kuat.

Suatu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi 

signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah laporan 

keuangan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat 

berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan 

keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan 

dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memiliki informasi yang 

relevan dan dapat mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk 

diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Seluruh 

investor memerlukan informasi untuk mengevaluasi resiko relatif setiap 

perusahaan, sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi 
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investasi dengan preferensi risiko yang diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin 

sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan 

laporan keuangan secara terbuka dan transparan.

Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan 

informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya 

asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk 

mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus mengungkapkan informasi

yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Salah satu 

informasi yang wajib untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi 

tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. 

Informasi ini dapat dimuat dalam laporan tahunan atau laporan sosial perusahaan 

terpisah. Perusahaan melakukan pengungkapan corporate social responsibility 

dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk  

(bad news).  Jika pengumuman  informasi tersebut sebagai signal baik bagi

investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Juga akan 

terjadi sebaliknya jika terjadi signal buruk.

2.2.3 Pengertian Dividen 

Stice at al (2004:902) menyatakan bahwa “Deviden adalah pembagian 

kepada pemegang saham dari suatu perusahaan secara proporsional sesuai dengan 

jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik”. Sedangkan menurut 
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Skousen et al (2001:757) yang dikutip oleh Manurung dan Siregar (2008:3) ” 

Deviden adalah pendistribusian laba secara proporsional kepada para pemegang 

saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya”. Dividen adalah hasil yang 

diperoleh oleh pemegang saham atas penyertaan modal (saham yang dimilikinya) 

di dalam suatu perusahaan yang menerbitkan sahamnya. 

Dividen dapat dimiliki perorangan ataupun dimiliki oleh badan, badan atau 

perorangan yang memiliki saham di suatu perusahaan berhak memperoleh 

dividen, baik itu dividen saham biasa maupun dividen saham preferen sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan pembagian dividen oleh perusahaan 

haruslah melalui pertimbagan yang matang seperti (1) pertimbangan kondisi 

keuangan, dan (2) pertimbangan legalitas. Pertimbangan kondisi keuangan itu

ketika perusahaan akan melakukan pembagian dividen, kondisi keuangan 

perusahaan harus mencukupi untuk membagikan dividen kepada para pemegang 

saham. Sedangkan pertimbangan legalitas, untuk membagikan dividen kepada 

para pemegang saham perusahaan harus memperhatikan hukum yang berlaku di 

tempat dimana perusahaan itu berdiri, pembagian dividen harus sesuai dengan 

hukum yang berlaku di wilayah perusahaan itu berdiri.

2.2.4 Pengertian Kebijakan Dividen

Sartono (2001), mendefinisikan kebijakan dividen sebagai: Keputusan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen atau akan ditahan dalam retained earnings guna membiayai 

investasi di masa datang. Kebijakan dividen merupakan keputusan pembayaran 

dividen yang mempertimbangkan maksimalkan harga saham saat ini dan periode 
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mendatang. Dengan penentuan besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan pada 

perusahaan yang sudah merencanakan dan menetapkan target Dividend Payout

Ratio didasarkan atas perhitungan keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi 

pajak (Laksono, 2006).

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaraan dividen (dividend payout ratio) 

menentukan jumlah laba yang dapat ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin 

besar laba ditahan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk 

pembayaraan dividen (Kadir, 2010).

Menurut Riyanto (2001) ada beberapa kebijakan dividen yang dilakukan 

oleh perusahaan yaitu sebagai berikut : 

1. Kebijakan dividen yang stabil. 

Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya 

jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya relatif 

tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan perlembar saham 

per tahunnya berfluktuasi. Dividen yang stabil ini dipertahankan untuk 

beberapa tahun, dan kemudian bila ternyata pendapatan perusahaan 

meningkat dan kenaikan pendapatan tersebut nampak mantap dan relatif 

permanen, besar dividen per lembar saham dapat dinaikkan dalam jangka 

waktu yang relatif panjang.

2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal ditambah 

dengan jumlah ekstra tertentu. 
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Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham 

setiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan 

membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Bagi pemodal 

ada kepastian akan menerima jumlah dividen yang minimal setiap tahunya, 

meskipun keadaan keuangan perusahaan agak memburuk. Tetapi dilain pihak, 

apabila kondisi keuangan perusahaan baik, maka pemodal akan menerima 

dividen minimal tersebut ditambah dengan dividen tambahan. 

3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividend payout ratio yang konstan.

Kebijakan ini menetapkan dividend payout ratio yang konstan. Perubahan 

yang menjalankan kebijakan ini menetapkan dividend payout ratio pada 

jumlah tertentu. Hal itu berarti, jumlah dividen per lembar saham yang 

dibayarkan setiap tahunya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan 

keuntungan netto yang dipeoleh setiap tahunnya.

4. Kebijakan dividen yang fleksibel 

Cara penerapan dividend payout ratio yang fleksibel yaitu yang besarnya 

setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari 

perusahaan yang bersangkutan. Kebijakan dividen biasanya diukur dengan 

Dividend Payout Ratio (DPR). Menurut Sutrisno (2005) Dividend Payout 

Ratio adalah prosentase laba yang dibagikan sebagai dividen, dimana 

semakin besar Dividend Payout Ratio semakin kecil porsi dana yang tersedia 

untuk ditanamkan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada hakikatnya adalah menentukan porsi keuntungan 

yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, dan yang akan ditahan 
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sebagai bagian dari laba ditahan. Jogiyanto Hartono (1998) menyatakan

bahwa dividend payout ratio diukur sebagai dividen yang dibayarkan dibagi 

dengan laba yang tersedia untuk pemegang saham umum. 

2.2.4.1 Jenis – Jenis Dividen 

Dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham 

dapat berupa beberapa bentuk, setiap bentuk dividen tersebut menyebabkan 

munculnya beberapa jenis dividen yang berbeda–beda. Ada lima jenis dividen 

yaitu : 

1. Dividen Tunai, merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk tunai.

2. Dividen Skrip, marupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk wesel 

bayar.

3. Dividen Properti, merupakan dividen yang dibagikan dapat dalam bentuk 

investasi ataupun dalam bentuk lainnya, bentuk investasi dapat berupa 

saham.

4. Dividen Saham, merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, 

perbedaan antara dividen saham dan dividen properti yang berupa saham 

yakni : 

Perbedaan antara dividen properti yang berupa saham dan dividen 

saham, dapat disebut sebagai dividen properti (yang berupa saham) 

ketika dividen yang dibagikan tersebut berasal dari perusahaan lain yang 

dimiliki oleh perusahaan yang akan membagikan dividen, dan dapat 

disebut sebagai dividen saham ketika dividen yang dibagikan tersebut 

berasal dari perusahaan yang membagi dividen tersebut, dengan kata lain 
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dapat disebut sebagai dividen saham jika suatu perusahaan membagikan 

dividen dengan menerbitkan saham baru kepada para pemegang saham.

5. Dividen Likuidasi, merupakan dividen yang dibagikan dengan 

menggunakan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham, 

dengan kata lain perusahaan hanya melakukan pengembalian atas 

investasi yang dilakukan oleh pemegang saham, hal ini bisa dilakukan 

ketika suatu perusahaan akan dibubarkan.

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Menurut Brigham (2005), “kepemilikan institusional merupakan kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti : perusahaan, dana pensiun, 

reksadana dll dalam jumlah yang besar. Adanya kepemilikan saham institusional 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal”. Mekanisme 

pengawasan ini akan akan meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Menurut Madura (2006), “kepemilikan institusional adalah kepemilikan yang 

dimiliki oleh lembaga atau institusi lain yang biasanya memiliki nilai substansial, 

sehingga dapat meminta pertanggungjawaban dan kontrol dari manajer 

perusahaan agar dapat melakukan keputusan dengan tepat sehingga dapat 

menyenangkan bagi pemegang saham”.

Menurut Gitman (2009), kepemilikan institusional adalah “investasi 

profesional yang dibayar untuk mengelola keuangan orang lain. Serta institusi ini 

memegang dan memperdagangkan saham dalam jumlah yang besar, dan karena 

kepemilikan yang besar, maka institusi memiliki pengaruh yang besar dari 

sekedar investor individual”.
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Dengan demikian disimpulkan, bahwa kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan sebuah perusahaan oleh institusi yang diwakili dengan melalui 

kepemilikan saham oleh institusi tersebut. Diharapakan dengan adanya 

kepemilikan institusional lain dalam suatu perusahaan dapat memberikan 

kontribusi berupa kontrol dalam manajemen. Selain itu kepemilikan saham 

institusional memiliki informasi yang lebih banyak dari pada pemilik saham 

publik individual. Sehingga apabila terjadi penjualan saham dalam jumlah yang 

besar oleh pemilik saham institusional dapat dijadikan suatu indikator tertentu 

bagi investor individual lain.

2.2.5 Peraturan Perpajakan atas Dividen

Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perpajakan pasal 4 ayat 3 UU 

PPh tahun 2008 yang dilakukan pemotongan pajak jika ≤ 25% kepemilikan 

dividen saham atas suatu perusahaan. Apabila >25% dapat dikatakan bukan 

merupakan objek pajak yang bersifat final. Peraturan perpajakan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini yakni beberapa kriteria yang akan diuji selanjutnya.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan 

surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. penghasilan berupa hadiah undian;

c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 



24

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura; 

d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, 

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau

bangunan; dan 

e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Pemerintah.

2.2.6 Hubungan Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kepemilikan 

Institusional

Kepemilikan institusional umumnya merupakan pemegang saham terbesar, 

sehingga memiliki sumber daya yang lebih dalam menentukan keputusan 

perusahaan. Selain itu, kepemilikan investor institusi merupakan dana yang 

dimliki beberapa investor individu, sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk 

dapat berperan sebagai agen pengawas yang efektif untuk mengurangi agency 

problem dalam mengendalikan perilaku oportunistik manajer (Bathala et al.

1994).

Sehingga dengan tingginya tingkat kepemilkan institusional, dapat 

mengurangi agency cost dan memungkinkan perusahaan membagikan dividen 

dalam jumlah yang rendah (Dewi 2008). Ditinjau dari aspek perpajakan, 

kepemilikan institusional merupakan higher-taxed institutional insvestor,

sehingga insvestor institusional cenderung tidak menyukai pembayaran dividen 

yang tinggi. Investor institusi beranggapan bahwa dengan adanya pembagian 
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dividen, manajer perusahaan dianggap tidak mampu melihat peluang-peluang 

investasi yang menguntungkan (Jain 2007). Sejalan dengan penelitian Jain (2007) 

dan Dewi (2008), menunjukan bahwa kepemilikan institusional cenderung 

menginginkan dividen dalam jumlah yang relatif kecil bahkan tidak sama sekali.

2.2.7 Hubungan Peraturan Perpajakan Memoderasi Kebijakan Dividen 

terhadap Kepemilikan Institusional

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wu (1996) dan Korkeamaki et al.

(2010), Reformasi Pajak melalui perubahan tarif pajak telah memberikan dampak 

positif pada kebijakan dividen yang selanjutnya berpengaruh terhadap tingkat 

kepemilikan saham secara keseluruhan. Begitu pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zulaikah (2012) yang menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak 

penghasilan dividen wajib pajak orang pribadi dalam negeri memoderasi 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap peningkatan kebijakan pembayaran 

dividen perusahaan.

Pada saat peraturan pajak yang diganti atau disederhanakan akan membuat 

para investor lokal maupun asing harus mempelajari seperti apa nantinya saham 

yang mereka tanamkan diperusahaan, karena adanya perubahan peraturan 

tersebut. Dengan kata lain penurunan atau penyederhanaan tarif pajak yang 

dilakukan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) sangat mempengaruhi kebijakan 

pembayaran dividen yang akan diambil oleh pemimpin perusahaan.
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Model penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen 

terhadap kepemilikan institusional dengan peraturan perpajakan sebagai variabel 

pemoderasi.

Variabel Independen Variabel Dependen

        Variabel Moderating

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: diolah

2.4 Hipotesis Penelitian

Dari uraian sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

Kepemilikan institusi umumnya pemegang saham terbesar, sehingga 

memiliki sumber daya yang lebih dalam menentukan keputusan perusahaan. 

Selain itu, kepemilikan investor institusi merupakan dana yang dimiliki beberapa 

investor individu, sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk dapat berperan 

sebagai agen pengawas yang efektif untuk mengurangi agency problem dalam 

mengendalikan perilaku oportunistik manajer (Bathala et al. 1994). Sehingga 

dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, dapat mengurangi agency cost

Kepemilikan 
Institusional             

Y

Kebijakan Dividen 
X

Peraturan Perpajakan                       
Z
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dan memungkinkan perusahaan membagikan dividen dalam jumlah yang rendah 

(Dewi 2008).

H1: Kebijakan dividen berpengaruh terhadap kepemilikan institusional

Mengingat pengenaan pajak atas penghasilan berupa dividen di Indonesia 

dibagi menjadi dua, yakni Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan, 

sehingga dengan adanya tax shield ini dapat menimbulkan pertanyaan, apakah hal 

ini berpengaruh terhadap preferensi kepemilikan saham institusional untuk 

mengalihkan kepemilikannya dalam bentuk kepemilikan individual sehingga 

dapat meminimalkan pengenaan pajaknya (tax planning). Sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sabrina dan Mienati (2013), Korkeamaki et al. 

(2010), Wu (1996), bahwa Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen yang ditunjukkan dengan perubahan jumlah kepemilikan saham.

H2: Peraturan Perpajakan memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

kepemilikan institusional.


