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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan dalam penelitian ini menunjuk pada penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai kebijakan dividen. Berikut terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang mendukung dalam penelitian ini : 

1. Kadek Diah Arie Purnami, Luh Gede Sri Artini (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investment 

opportunity set, total asset turn over dan sales growth terhadap kebijakan dividen 

pada sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian adalah investment opportunity set, total asset turn over dan sales 

growth sebagai variabel independen dan kebijakan dividen sebagai variabel 

dependen. Sampel keseluruhan dari penelitian didapatkan 10 perusahaan yang 

tergabung dalam sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan 

analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 17 for windows. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investment opportunity set 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, total 

asset turn over berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 

sales growth berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 
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a. Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Kadek Diah Arie Purnami dan Luh Gede Sri Artini adalah kedua penelitian 

melakukan uji pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

b. Terdapat beberapa variabel yang sama yaitu Investmen Opportunity dan 

Sales Growth. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Sampel yang digunakan, dimana sampel pada penelitian terdahulu 

menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi sedangkan paa 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur 

b. Terdapat satu variabel yang berbeda yaitu total asset turn over 

c. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada tahun 2018. 

2. Ni Komang Ayu Purnama Sari, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (Juni, 

2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, free cash flow dan profitabilitas pada 

kebijakan dividen dilakukan pengujian yang diteliti pada suatu lembaga usaha go 

publik yang masuk ke kategori manufaktur dan terdata pada bursa efek Indonesia 

dari tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, free cash flow dan 

profitabilitas. Keempat variabel tersebut merupakan variabel independen. 
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Sedangkan, variabel dependen yang digunakan dalam penelitia ini yaitu kebijakan 

dividen. Terdapat 8 sampel penelitian pada populasi perusahaan manufaktur yang 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam peelitian adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, free cash flow dan profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indinesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan Ni Komang Ayu Purnama Sari dan 

I Gusti Ayu Nyoman Budiasih menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial 

mempunyai pengaruh signifikan negativ terhadap kebijakan deviden, free cash 

flow mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, kepemilikan 

institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada: 

a. Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Ni Komang Ayu Purnama Sari dan I Gusti Nyoman Budiasih adalah kedua 

penelitian melakukan uji pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

b. Persamaan selanjutnya yaitu antara penelitian sekarang dan dahulu 

menggunakan kebijakan dividen sebagai variabel dependen dan 

menggunakan kepemilikan manajerial serta free cash flow sebagai variabel 

independen. 
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c. Pada penelitian sekarang dan dahulu menggunakan populasi yang sama 

yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu adalah: 

a. Pada penelitian terdahulu perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai 

sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdata pada Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2010-2013. Sedangkan pada penelitian sekarang, 

perusahaan manufakur yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdata pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016. 

b. Penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian 

terdahulu dilakukan pada tahun 2016. 

3. Komang Ayu Novita Sari, Luh Komang Sudjarni (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu Novita Sari dan Luh 

Komang Sudjarni bertujuan untuk mencari tahu pengaruh likuiditas, leverage, 

pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 10 perusahaan 

manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2013 yang dijadikan sampel pada penelitian Komang Ayu Novita Sari dan Luh 

Komang Sudjarni. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

likuiditas, leverage, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas. Untuk variabel 

dependen menggunakan kebijakan dividen. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, leverage 
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berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen, pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen, 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Komang Ayu 

Novita Sari dan Luh Komang Sudjarni yaitu kedua penelitian melakukan uji 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

b. Persamaan selanjutnya yaitu pada salah satu variabel yang digunakan. 

Dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan likuiditas sebagai variabel 

independen serta kebijakan dividen sebagai variabel dependen, sama halnya 

dengan penelittian sekarang. 

c. Pada penelitian sekarang dan dahulu menggunakan populasi yang sama 

yaitu perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Tedapat beberapa variabel independen yang berbeda pada penelitian 

terdahulu yaitu leverage, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas. 

Sedangkan pada penelitian sekarang variabel independen yang digunakan 

yaitu investment opportunity, sales growth, likuidatas, dan free cash flow,  

b. Tedapat beberapa variabel independen yang berbeda pada penelitian 

terdahulu yaitu leverage, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas. 
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Sedangkan pada penelitian sekarang variabel independen yang digunakan 

yaitu kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, likuidatas dan free cash 

flow. 

c. Pada penelitian terdahulu perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai 

sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdata pada Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2010-2013. Sedangkan pada penelitian sekarang, 

perusahaan manufakur yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdata pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2016. 

d. Penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian 

terdahulu dilakukan pada tahun 2015. 

4. Samsul Arifin, Nur Fadjrih Asyik (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, growth potential, dan kepemilikan manajerial terhadap kebijakan 

dividen. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu profitabilitas, likuiditas, 

growth potential dan kepemilikan manajerial, variabel tersebut termasuk dalam 

variabel independen. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan yaitu 

kebijakan dividen. Sampel yang digunakan dalam pebelitian adalah 11 perusahaan 

industri perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2010-2013, dipilahnya 11 perusahaan tersebut berdasarkan teknik purposive 

sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik 

analisis persamaan regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwan 

profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen, growth potential berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 
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dividen, dan kepemilikan manajerial erpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak 

pada: 

a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsul 

Arifin dan Nurd Fadjrih Asyik yaitu kedua penelitian melakukan uji 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

b. Terdapat variabel independen yang sama dengan penelitian sekarang yaitu 

likuiditas, serta variabel dependen yang digunakan juga sama yaitu 

kebijakan dividen. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak 

pada: 

a. Terdapat dua variabel independen yang berbeda dengan penelitian sekarang, 

dimana penelitian tedahulu menggunakan profitabilitas dan juga growth 

potential sedangkan, penelitian sekarang tidak menggunakan variabel 

tersebut. 

b. Populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu dan sekarang juga 

berbeda. Dimana pada penelian terdahulu menggunakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang industri manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia, sedangkan pada penelitian sekarang perusahaan yang digunakan 

bukan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 
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c. Pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2013, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan periode 2014-2016. 

d. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada tahun 2018. 

5. Mei Lestari, Astri Fitria (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel profitabilitas 

dengan perhitungan Return on Asset (ROA), likuiditas dengan perhitungan 

Current Ratio (CR) dan Growth (growth of sales) terhadap Dividen Payiut Ratio 

(DPR) pada perusahaan yang listed di BEI periode 2009-2012. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, likuiditas, dan growth sebagai 

variabel independen, dan kebijakan dividen sebagai variabel dependen. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 11 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan 

yaitu menggunakan regresi berganda dan juga dilakukan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dan growth tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 
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a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mei Lestari 

dan Astri Fitria yaitu kedua penelitian melakukan uji pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

b. Terdapat salah satu variabel independen yang sama antara penelitian 

terdahulu dan sekarang yaitu variabel likuiditas. Antara penelitian sekarang 

dan terdahulu menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kebijakan 

dividen. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Terdapat dua variabel independen yang berbeda yaitu profitabilitas dan 

growth, sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel 

tersebut. 

b. Jenis perusahaan yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu 

perusahaan property dan real estate, sedangkan pada penelitian sekarang 

jenis perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur. 

c. Peneltian terdahulu menggunakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012, sdangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan periode 2014-2016. 

6. Subba Reddy Yaram dan Brian Dollery (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur 

dewan terhadap kebijakan dividen perusahaan perusahaan Australia. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian adalah profitabilitas, independensi 

dewan, size, growth opportunities, dan hutang. Sedangkan, untuk variabel 
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dependen digunakan kebijakan dividen. Sampel penelitian terdiri dari 413 

perusahaan non-keuangan yang merupakan bagian dari All Ordinaries Index. 

Dalam penelitian menggunakan analisis kausal, dimana analisis kausal dilakukan 

dalam tiga tahap. Pada tahap pertama penulis menganalisis kemungkinan 

membayar dividen, pada tahap kedua penulis menganalisis faktor-faktor yang 

menentukan besaran pembayaran dividen sebesar perusahaan yang telah 

membayar dividen, kemudian pada tahap ketiga mempekerjakan semua 

perusahaan - perusahaan yang tidak membayar dividen dan perusahaan yang 

membayar dividen. Hasil dari penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen, independensi dewan berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap kebijakan dividen, size berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen, growth opportunities berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap kebijakan dividen, dan hutang berpengaruh 

secara negatif signifikan tehadap kebijakan dividen. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu melakukan uji pengaruh 

antara variabel independen dan variabel dependen. 

b. Variabel dependen yang digunakan antara peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu yaitu kebijakan dividen. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 
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a. Variabel independen yang digunakan berbeda antara penelitian sekarang 

dan penelitian terdahulu. 

b. Pada penelitian terdahulu menggunakan sampel dari perusahaan non 

keuangan yang merupakan bagian dari All Ordinaries Index, sedangkan 

pada penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

c. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014, sedangkan 

penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2018. 

7. Ita Lopolusi (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian yaitu profitabilitas, likuiditas, ukuran, utang, pertumbuhan, dan free 

cash flow. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan manufaktur 

yang membagikan dividen pada periode 2007-2011 yang tedaftar di PT Bursa 

Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitablitas 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, likuiditas 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, ukuran 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen, utang berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, kemudian pertumbuhan 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 
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a. Kedua penelitian melakukan uji pengaruh antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

b. Terdapat dua variabel independen yang sama yaitu variabel likuiditas dan 

free cash flow. 

c. Terdapat kesamaan populasi antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yaitu kedua perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 

 Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Terdapat beberapa variabel independen yang berbeda antara penelitian 

sekarang dan penelitian terdahulu yaitu profitabilitas, ukuran, dan utang. 

b. Pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007-2011, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan periode 2014-2016. 

c. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2013, sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada tahun 2018. 

8. Junaedi Jauwanto Halim (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2011.variabel yang 

digunakan dalam penelitian yaitu pertumbuhan, risiko, profitabilitas, dan 

kesempatan investasi. Sampel yang digunakan total terdapat 29 perusahaan. 

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Hasil penelitian 



22 

 

menunjukkan bahwa pertumbuhan, risiko, profitabilitas, dan kesempatan investasi 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yang terletak pada: 

a. Terdapat salah satu variabel yang sama yaitu kesempatan investasi. 

b. Metode analisis yang digunakan sama, yaitu analisis linier berganda. 

Terdapat  perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang 

terletak pada: 

a. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu sektor industri 

barang konsumsi, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan manufaktur. 

b. Terdapat beberapa variabel yang berbeda yaitu pertumbuhan, risiko, dan 

profitabilitas. 

c. Tahun pengambilan sampel yang digunakan berbeda, dimana penelitian 

terdahulu pada tahun 2008-2011 sedangkan penelitian sekarang pada tahun 

2014-2016. 

9. Kardianah, Soedjono (2013) 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. Variabel independne yang digunakan dalam 

penelitian yaitu kebijakan hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

likuiditas. Sedangkan, untuk variabel dependen digunakan kebijakan dividen. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 6 perusahaan yang ada di Bursa 

Efek Indonesia, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 
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ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, kebijakan hutang tidak 

berpengaruhb signifikan terhadap kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh 

secra positif terhadap kebijakan dividen, likuiditas berpengaruh secara signifikan 

negatif terhadap kebijakan dividen. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kardianah 

dan Soedjono yaitu kedua penelitian melakukan uji pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

b. Terdapat dua variabel independen yang sama antara penelitian sekarang dan 

penelitian terdahulu yaitu variabel kebijakan utang dan likuiditas. Variabel 

dependen yang digunakan juga sama yaitu kebijakan dividen. 

c. Terdapat kesamaan populasi yang digunakan antara penelitian sekarang dan 

dahulu yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada: 

a. Beberapa variabel independen yang digunakan di penelitian terdahulu 

berbeda dengan variabel independen yang digunakan di penelitian sekarang, 

dimana penelitian terdahulu menggunakan kepemilikan institusional, ukuran 

perusahaan, dan profitbilitas sedangkan penelitian sekarang tidak. 
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b. Pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2011, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan periode 2014-2016. 

c. Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2013, sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada tahun 2018. 

10. Khoirul Hikmah dan Ririn Astuti (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh growth of sales, 

investment, liquidity, profitability, dan size of firm terhadap dividend payout ratio 

(DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Total 

sampel dalam penelitian terdapat 29 perusahaan, sampel didapatkan dengan 

metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis 

regresi berganda. Hasil yang didaptkan dalam penelitian menunjukkan semua 

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap DPR.  

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yang terletak pada: 

a. Terdapat dua variabel yang sama yaitu liquidity dan growth of sales. 

b. Sampel yang digunakan sama yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

c. Teknik analisis data yang digunakan antara penelitian terdahulu dan 

sekarang sama, yaitu analisis regresi berganda. 

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yang terletak pada: 
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a. Beberapa variabel yang digunakan berbeda yaitu investment, profitability, 

dan size of firm. 

b. Periode pengambilan sampel antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang berbeda, dimana pada penelitian terdahulu mengambil pada tahun 

2008-2010, penelitian sekarang mengambil tahun 2014-2016 sebagai 

sampel. 

TABEL 2.1 

TABEL MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

 

 

TAHUN KM KH LKDTS FCF KI PRFT LVRG PP UP KP G GP ID S GO HT R TATO SG INV

1 Kadek Diah Arie Purnami dan Luh Gede Sri Artini 2016 -TS +S -TS

2 Ni Komang Ayu Purnama Sari dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih 2016 -S +S TS TS

3 Komang Ayu Novita Sari dan Luh Komang Sudjarni 2015 +S TS -S -S

4 Samsul Arifin dan Nur Fadjrih Asyik 2015 +S TS TS -S

5 Subba Reddy Yarram and Brian Dollery 2014 +S +S +S -S

6 Mei Lestari dan Astri Fitria 2014 TS +S TS

7 Ita Lopolusi 2013 -TS -TS -TS -TS -S -TS

8 Junaedi Jauwanto Halim 2013 S S S S

9 Kardianah dan Soedjono 2013 TS -S S +S S

10 Khoirul Hikmah dan Ririn Astuti 2013 +TS -TS +TS -S +S

PENELITINO

Sumber: jurnal

VARIABEL INDEPENDEN

KM= Kepemilikan Manajerial

KH= Kebijakan Hutang

LKDTS= Likuiditas

FCF= Free Cash Flow

PRFT= Profitabilitas

LVRG= Leverage

PP= Pertumbuhan Perusahaan

UP= Ukuran Perusahaan

R= Risiko

SG= Sales Growth

Keterangan:

GO= Growth Opportunities

HT= Hutang

KI= Kesempatan Investasi

TATO= Total Asset Turn Over

INV= Investment

KP= Kebijakan Pendanaan

G= Growth

GP= Growth Potential

ID= Independensi Dewan

S= Size
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori ini bagian yang akan membahas tentang uraian dalam 

pemecahan masalah yang akan ditemui pada pembahasan-pembahasan secara 

teoritis. 

2.2.1 Teori Kebijakan Dividen 

 Terdapat beberapa pendapat dan teori yang mengemukakan tentang 

dividen diantaranya yaitu: 

1. Teori Agency 

 Agency theory (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi 

pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut 

lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai principal membangun 

suatu kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contract”, kontrak 

kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak 

manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan 

yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik midal (owner) (Irham, 

2014) 

 Menurut teori agensi, dividen dibayarkan apabila perusahaan memiliki 

sisa dana setelah membiayai investasi dengan menggunakan retained earnings 

sehingga pembayaran dividen adalah prioritas terakhir. Teori ini menjelaskan 

hubungan variabel likuiditas dengan kebijakan dividen, serta free cash flow 

dengan kebijakan dividen. pada variabel likuiditas bila kewajiban jangka pendek 

atas kepentingan perusahaan dapat tertutupi maka dana dari sisa pelunasan 

kewajiban tersebut dapat didistribusikan kepada investor berupa dividen. pada 
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variabel free cash flow jika tidak ada dana sisa pembiayaan investasi perusahaan 

maka tidak akan ada dividen, begitu pula sebaliknya. Jadi kedua variabel tersebut 

sangat bergantung pada keputusan pihak perusahaan (agen). 

2. Dividend Irrelavance Theory (ketidakrelevanan dividen) 

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Nilai 

sebuah perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan mendapatkan laba dan 

risiko bisnisnya, dalam kata lain nila perusahaan hanya ditentukan oleh aktivitas 

pengelolaan sumber daya untuk mendapatkan laba. Peningkatan pembayaran 

dividen hanya dimungkinkan apabila laba yang diperoleh perusahaan juga 

meningkat. Keuntungan yang diperoleh atas kenaikan harga saham akibat 

pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham karena 

adanya penjualan saham baru.   

Oleh karenanya pemegang saham dapat menerima kas dari perusahaan 

saat ini dalam bentuk pembayaran dividen atau menerimanya dalam bentuk 

capital gain. Kemakmuran pemegang saham sekali lagi tidak dipengaruhi oleh 

kebijakan dividen saat ini maupun dimasa datang. Teori ini menjelaskan 

hubungan variabel sales growth dengan kebijakan dividen. Pada variabel sales 

growth, apabila perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan 

dan mendapatkan laba yang tinggi maka perusahaan akan membagikan dividen 

yang tinggi kepada investor atau pemegang saham. 
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3. The Bird in Hand Theory 

Teori ini berpendapat bahwa kas akan meningkat jika pembagian 

dividen dikurangi karena investor merasa lebih yakin terhadap penerimaan 

pembiayaan dividen daripada capital gain yang akan dihasilkan dari laba ditahan. 

Jadi investor memandang keuntungan yang di dapat dari pembayaran dividen 

lebih pasti daripada keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga saham 

(capital gain). 

Teori ini menjelaskan hubungan variabel investment opportunity 

dengan kebijakan dividen. Pada variabel investment opportunity, apabila 

perusahaan memilih untu menahan labanya dan menginvestasikannya maka kas 

perusahaan akan meningkat, karena pembagian dividen dikurangi dan akan 

mendapatkan laba apabila investasi yang dilakukan perusahaan mendapatkan 

keuntungan. 

2.2.2 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen (dividend policy) adalah keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi 

dimasa datang. Dividen menurut Deitiana (2011) adalah pembagian laba 

perusahaan yang besarnya telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) kepada para pemegang saham secara proposional sesuai dengan jumlah 

saham yang dimliki oleh masing-masing pemegang saham tersebut. 

Mengenai penentuan besarnya dividen yang akan dibagikan itulah 

yang dinamakan kebijakan dividen dari pimpinan perusahaan. Apabila perusahaan 
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memilih untuk membagikan laba sebagai dividen maka akan mengurangi laba 

yang ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern atau 

internal financing (Sartono, 2001 dalam Setiawati, 2012). 

2.2.3 Investment Opportunity 

Hartono (2003:58) dalam Rizal (2009) menyatakan kesempatan 

investasi atau investment opportunity set menggambarkan tentang luasnya 

kesempatan atau peluang investasi bagi suatu perusahaan. Kesempatan investasi 

yang memberikan keuntungan tinggi bagi perusahaan tidak selalu diartikan 

dividen yang dibayarkan akan kecil atau tidak sama sekali, tetapi dapat diartikan 

adanya prospek yang menjanjikan di masa yang akan datang untuk dapat 

membayar dividen yang lebih tinggi.  

Besar kecilnya dividen yang dibagikan tergantung pada luas atau 

tidaknya peluang investasi di perusahaan. Namun, jika perusahaan ingin 

mendapatkan nilai Investment Opportunity yang tinggi maka diperlukan tingkat 

pertumbuhan penjualan yang tinggi pula. Apabila kondisi perusahaan sedang baik 

maka manajemen akan cenderung lebih memilih untuk melakukan investasi baru 

daripada harus membayar dividen yang tinggi. Dana yang seharusnya dapat 

dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham akan digunakan untuk 

pembelian investasi yang menguntungkan. 

2.2.4 Sales Growth 

Sales growth yaitu pertumbuhan perusahaan dalam waktu tertentu 

yang dianggap sebagai perkembangan usaha perusahaan. Deitiana (2011) 

menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan maninfetasi 
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keberhasilan masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan yang 

akan datang. Pertumbuhan penjualan (sales growth) yang tinggi dapat 

mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. 

 Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menggambarkan 

bahwa pendapatan suatu perusahaan meningkat. Tingginya sales growth dapat 

berpengaruh pada jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasi atau 

investasi. Hal ini akan berdampak bahwa meningkatnya kebutuhan perusahaan 

untuk membiayai laju pertumbuhan perusahaan sehingga perusahaan lebih 

memilih untuk menahan dividen daripada membagikan kepada pemegang saham 

atau menyediakan modal yang cukup untuk membelanjai keperluan perusahaan. 

2.2.5 Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Semakin besar kas maka 

likuiditas perusahaan akan meningkat. Semakin besar perusahaan dapat 

membayar hutang, semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar 

dividen (Mawarni dan Ratnadi, 2014).  

Bagi perusahaan, dividen adalah arus kas keluar, dan hal tersebut 

dapat mempengaruhi posisi dari kas perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan 

kesempatan perusahaan dalam melakukan investasi menggunakan kas yang 

dibagikan dalam bentuk dividen berkurang (Suharli, 2006). Semakin likuid 

sebuah perusahaan maka kemungkinan perusahaan untuk membayarkan dividen 

juga semakin besar.  
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2.2.6 Free Cash Flow 

(Prabowo dan Salim, 2013) free cash flow merupakan dana yang dapat 

didistribusikan kepada pemegang modal saham atau investor karena dana tersebut 

tidak digunakan untuk menambah modal kerja atau investasi ulang oleh 

perusahaan. Pemegang saham menginginkan kelebihan dana tersebut dibagikan 

untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sedangkan manajer berkeinginan 

menggunakan kelebihan dana yang ada untuk investasi pada proyek-proyek yang 

menguntungkan karena pada msa yang akan datang akan menambah insentif bagi 

manajer. 

Free cash flow yang semakin tinggi dapat menyebabkan dividend 

payout ratio meningkat dan begitu juga sebaliknya (Rosdini, 2009). Dalam teori 

residual dividend policy yang dimana kebijakan  ini  menyatakan  perusahaan  

membayarkan  dividen  pada  saat perusahaan  memiliki  kelebihan  dana  atas  

laba  perusahaan  yang  digunakan untuk  membiayai  proyek  yang  telah  

direncanakan,  yang  artinya  apabila  free cash  flow  perusahaan  itu  besar  maka  

dividen  yang  dibayarkan  juga  besar. 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh Investment Opportunity terhadap Kebijakan Dividen  

Investment opportuniy adalah pilihan-pilihan investasi yang bisa 

didapatkan dimasa mendatang. Apabila kondisi perusahaan sangat baik maka 

pihak manajemen akan cenderung lebih memilih investasi baru daripada 

membayar dividen yang tinggi (Suharli, 2007). Dana yang didapatkan dari laba 

perusahaan akan digunakan untuk mendanai kegiatan investasi yang 

menguntungkan daripada dibagikan dalam bentuk dividen. Kesempatan investasi 
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yang memberikan keuntungan tinggi bagi perusahaan tidak selalu diartikan 

dividen yang dibayarkan akan kecil atau tidak sama sekali, tetapi dapat diartikan 

adanya prospek yang menjanjikan di masa yang akan datang untuk dapat 

membayar dividen yang lebih tinggi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek (2016) menunjukkan 

bahwa investment opportunity (kesempatan investasi) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Namun, bebeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Junaedi (2013) yang menyatakan bahwa investment opportunity 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2.3.2 Pengaruh Sales Growth terhadap Kebijakan Dividen  

Perkembangan suatu perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan 

penjualan (sales growth). Tingginya sales growth dapat berpengaruh pada jumlah 

dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasi atau investasi. Apabila perusahaan 

lebih berfokus pada pertumbuhan perusahaan maka kebutuhan dana yang 

dikeluarkan untuk membuat perusahaan berkembang atau tumbuh akan menjadi 

lebih tinggi. Hal ini akan berdampak bahwa meningkatnya kebutuhan perusahaan 

untuk membiayai laju pertumbuhan perusahaan sehingga perusahaan lebih 

memilih untuk menahan dividen daripada membagikan kepada pemegang saham 

atau menyediakan modal yang cukup untuk membelanjai keperluan perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mei (2014) dan Kadek (2016) 

menyebutkan bahwa Sales Growth tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Khoirul (2013) yang 
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menunjukkan di dalam penelitiannya bahwa Sales Growth mempunyai pengaruh 

negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2.3.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

 Menurut Purwaningsih (2008) dalam Clarensia, Rahayu, dan Azizah 

(2011) likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Makin tinggi tingkat rasio perusahaan tersebut, maka makin 

tinggi posisi likuiditas perusahaan tersebut. Rasio likuiditas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan suatu perusahan untuk memenuhi kewajiban terhadap 

utang jangka pendeknya. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

keuangan tepat waktu berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan 

mempunyai aset lancar lebis besar daripada hutang lancarnya. 

 Riyanto (2011:167) menyebutkan bahwa likuiditas merupakan faktor 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan dividen. Semakin likuid 

suatu perusahaan maka kemungkinan pembayaran dividen yang dilakukan oleh 

perusahaan akan semakin besar. Meningkatnya likuiditas juga dapat 

meningkatkan harapan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk 

membagikan dividen. Hasil penelitian Samsul (2015), Mei (2014), Ita (2013), dan 

Khoirul (2013) menyebutkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Komang (2015) dan Kardinah (2013) yang menyebutkan bahwa 

likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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2.3.4 Pengaruh Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen 

 Free cash flow menggambarkan tingkat fleksibilitas keuangan 

perusahaan (Lucyanda dan Lilyana, 2012). Semakin besar free cash flow suatau 

perusahaan maka jumlah dividen yang dibayarkan pada pemegang saham juga 

besar (Rosdini, 2009). Dalam suatu teori yaitu teori residual dividend policy yang 

dimana kebijakan ini menyatakan perusahaan membayarkan dividen pada saat 

perusahaan memiliki kelebihan dana atas laba perusahaan yang digunakan untuk 

membiayai proyek yang telah direncanakan, yang artinya apabila free cash flow 

perusahaan itu besar maka dividen yang dibayarkan juga besar. 

 Terdapat dua hasil penelitian terdahulu tentang free cash flow yang 

menjadi acuan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang 

(2016) dan penelitian yang dilakukan oleh Ita (2013).  Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa  free cash flow berpengaruh negatif tidak signifikan pada 

kebijakan dividen yang dilakukan oleh Ita (2013). Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Komang (2016) yang menyebutkan bahwa free cash flow 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini berfokus pada variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

terdiri dari variabel investment opportunity, slaes growth, likuiditas, dan free cash 

flow. Masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ini dapat 

digambarkan dalam kerangka berikut: 
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2.5  

 

 

2.6  

2.7  

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 Pada kerangka pemikiran menunjukkan bahwa penelitian ini mencoba 

untuk menguji pengaruh investmen opportunity, sales growth, likuiditas, dan free 

cash flow terhadap kebijakan dividen. Dalam gambar tersebut, dapat ditujukkan 

bahwa investment opportunity (X1), sales growth (X2), likuiditas (X3), free cash 

flow (X4) berpengaruh terhadap kebijakan dividen (Y). 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan pada 

sub bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Investmen Opportunity berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

H2 : Sales Growth berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

H3 : Likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan hutang 

H4 : Free cash flow berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

Investment Opportunity 

Free Cash Flow 

Likuiditas 

Sales Growth 

Kebijakan Dividen 


