
BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rasio Keuangan (Financial Ratio) 

Pada dasarnya rasio keuangan itu banyak sekali. Karena rasio dapat dibuat 

menurut kebutuhan penganalisis. Serangkaian rasio yang dipilih tergantung dari 

alasan para analisis dalam melakukan analisis rasio keuangan yang berhubungan 

dengan dividen tunai (cash dividend). 

 

2.1.1 Pengertian Rasio Keuangan (Financial Ratio) 

Rasio keuangan adalah sebuah alat analisis keuangan sebuah perusahaan. 

Rasio finansial terdiri dari perbandingan data keuangan yang terdapat pada 

laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas). 

 

2.1.2 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan diperoleh dengan cara menghubungkan elemen-elemen 

laporan keuangan. Ada dua pengelompokan jenis-jenis rasio keuangan. Rasio 

berdasarkan sumber darimana rasio dibuat dan dikelompokan menjadi : 

1. Rasio-rasio Neraca (Balance sheet Ratios) 

Merupakan rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada 

pada neraca saja. Seperti current ratio, cash ratio, debt to equity 

ratio, dan sebagainya. 

2. Rasio-rasio Laporan Rugi-Laba (Income Statement Ratios) 

Yaitu rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada 

laporan rugi-laba saja. Seperti profit margin, operating ratio, dan 

lain-lain. 

 

 

 

 



3. Rasio-rasio antar laporan (Inter Statement Ratios) 

Rasio yang menghubungkan elemen-elemen yang ada pada dua 

laporan neraca dan laporan rugi-laba, seperti return on investment, 

return on equity, asset turnover, dan lainnya. 

 

Sedangkan rasio berdasarkan tujuan penggunaan rasio yang bersangkutan. 

Rasio-rasio ini dapat dikelompokan menjadi : 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. 

2. Rasio Leverage (Leverage Ratios) 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. 

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratios) 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. 

4. Rasio Keuntungan (Profitability Ratios) 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

5. Rasio Penilaian (Valuation Ratios) 

Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen untuk mencapai nilai pasar agar melebihi biaya 

modalnya.   

 

Serangkaian rasio yang dipilih tergantung dari alasan penulis dalam 

melakukan penelitian atau analisis rasio keuangan yang berhubungan dengan 

dividen tunai (cash dividend). Rasio yang penulis pilih, yaitu : 

a. Cash Ratio 

Rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera 

menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera 



menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga. Dengan demikian rumus 

untuk menghitung cash ratio adalah sebagai berikut : 

 

                                                                          Kas + Efek 
                                   Cash Ratio     =   
                                                                        Hutang Lancar 

 

 

Efek yaitu semua surat-surat berharga yang umum diperjualbelikan 

melalui pasar modal. Menurut UU no.8 tahun 1995 tentang pasar modal : 

“Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, 
saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights, waran, 
opsi, atau derivatif dari efek, atau setiap instrument yang ditetapkan 
sebagai efek.” 
 
 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio hutang dengan modal sendiri adalah imbangan antara hutang yang 

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti 

modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi 

perusahaan, sebaiknya besar hutang tidak boleh melebihi modal sendiri 

agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif 

besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya debt to 

equitynya maksimal 100%. Untuk menghitung DER bisa menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

 

            Total Hutang 
         Debt to Equity Ratio   =                                      x  100% 
                  Modal 
 
 

c. Earning per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) menggambarkan laba bersih perusahaan yang 

diterima oleh setiap saham. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana 



menghitung EPS jika perusahaan memiliki instrumen konversi yang 

sewaktu-waktu dapat ditukar menjadi saham. 

Kadang-kadang pemilik juga menginginkan data mengenai keuntungan 

yang diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. EPS atau Laba per lembar 

saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan per lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai 

ukuran adalah laba bagi pemilik atau Earning After Tax (EAT). Untuk 

menghitung EPS bisa menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

                                                                  EAT 
            Earning per Share   =   
                     Jumlah Lembar Saham 
 
 

 
Masalah timbul jika emiten mengeluarkan berbagai instrumen konversi, 

yang dapat berupa convertible preferred share (saham preferen konversi), 

convertible bond (obligasi konversi), stock option dan warrant. Instrumen-

instrumen ini walaupun tidak semua merupakan instrumen kepemilikan 

(equity instrument) tapi sewaktu-waktu dapat ditukar menjadi saham biasa, 

sehingga dapat mempengaruhi besarnya laba bersih per saham. 

 

2.2 Pengertian Saham 

Saham merupakan salah satu surat berharga yang terdapat dipasar modal. 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 

Pergerakan harga saham ini oleh pengamat pasar modal Amerika Dow 

Jones diteliti, hingga melahirkan Dow Theory. Dow Theory membagi pergerakan 

harga saham menjadi 3 (tiga) bagian, yakni : 

 



1. Pergerakan utama (Primary move) 

Pergerakan harga saham jangka panjang dalam satu arah, baik pada 

saat naik terus menerus atau sering disebut Bull Market maupun 

saat turun atau Bear Market. 

2. (Intermediate move) 

Pergerakan harga saham pada saat bear atau bull market. 

3. (Ripple move)  

Terjadi apabila dalam satu kurun waktu tertentu harga saham 

mengalami kondisi stabil.  

   

2.3 Jenis-Jenis Saham 

Di pasar modal Indonesia transaksi saham Sangat dominan dibandingkan 

dengan obligasi. Saham ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu saham 

preferen (preferred stock) dan saham biasa (common stock). Perbedaan kedua 

macam saham ini adalah 

  

Saham preferen 

Dividen dibayarkan walaupun 

perusahaan dalam kondisi rugi. 

Tidak memiliki hak suara. 

Memiliki hak didahulukan bila 

perusahaan dilikuidasi. 

Saham biasa 

Dividen dibayar bila laba. 

 

Memiliki hak suara. 

Memiliki hak memperoleh bagian 

kekayaan bila perusahaan bangkrut. 

 

Ada beberapa jenis saham, yaitu : 

1. Saham Preferen (Preferred stock) 

Saham preferen adalah surat bukti kepemilikan saham yang 

memberikan penghasilan tetap berupa dividen yang besarnya telah 

ditentukan prosentasenya terhadap harga sahamnya. Saham ini 

disebut sebagai modal saham semi hutang, karena sifatnya yang 

memberikan penghasilan tetap, yakni dividen akan dibayarkan 

walaupun perusahaan dalam kondisi rugi. Saham preferen 



merupakan modal sendiri, artinya dividennya diambilkan dari laba 

setelah pajak. Karena merupakan modal sendiri, saham ini 

mempunyai hak atas bagian aset bila perusahaan dilikuidasi, dan 

haknya didahulukan setelah pelunasan hutang. Biaya modal saham 

preferen yang diberi notasi KP ini, untuk menghitung besarnya 

biaya modalnya bisa menggunakan formulasi sebagai berikut : 

 

   D 
                     KP =   x 100 % 
   Pn
 

Dimana : 

D = Dividen yang dibayarkan 

Pn = Penerimaan bersih  

 

2. Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa adalah surat bukti kepemilikan perusahaan yang tidak 

mempunyai hak-hak istimewa seperti saham preferen. Bila saham 

preferen saham dibayar secara tetap baik perusahaan laba atau rugi, 

sedangkan hak saham biasa dalam mendapatkan dividen. 

Oleh karena dividen dibayarkan bila perusahaan laba, maka pembayaran 

dividen diharapkan selalu meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu rumus 

yang digunakan untuk mencari cost of common stock adalah : 

 

           D1
      KC =            +  g 

            P 

  

KC  = Biaya modal saham biasa 

 D1 = Dividen yang dibayarkan  

 P = Harga saham 

 g = Pertumbuhan dividen 



Jika perusahaan menikmati laba yang besar, nilai pasar saham (dana 

pemilik) 

akan meningkat pesat, sementara nilai hutang perusahaan (dana kreditur) tidak 

terpengaruh. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau bahkan 

kebangkrutan, maka hak kreditur akan didahulukan sementara nilai saham akan 

menurun drastis. Jadi dengan demikian nilai saham merupakan indeks yang tepat 

untuk mengukur efektivitas perusahaan, sehingga seringkali dikatakan 

memaksimumkan nilai perusahaan juga berarti memaksimumkan kekayaan 

pemegang saham. 

Saham suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian (return) yang 

diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Return bagi 

pemegang saham bisa berupa penerimaan dividen tunai ataupun adanya 

perubahan harga saham pada suatu periode (Ross 2002). 

Selain memetik keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain, 

investor saham juga bisa memetik keuntungan dari pembagian laba atau dividen 

yang dibagikan perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan rajin membagikan 

dividen. Di Indonesia, ada beberapa jenis perusahaan yang cukup royal 

membagikan dividen. Jenis perusahaan yang pertama adalah perusahaan plat 

merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setiap tahun, hampir semua 

perusahaan BUMN yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selalu 

membagikan dividen. Selain karena sebagian BUMN kinerja keuangannya bagus, 

mereka rajin membagikan dividen karena memang "ditodong" oleh pemerintah 

yang menjadi pemegang saham mayoritasnya. Selain BUMN, perusahaan-

perusahaan besar yang sudah mapan biasanya juga rajin membagikan dividen. 

Selain laba bersih perusahaan ini tinggi, perusahaan yang sudah mapan seperti ini 

biasanya juga tidak membutuhkan dana yang besar untuk ekspansi. 

  

2.4 Kebijakan Dividen (Dividend Policy) 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan  



keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, atau akan ditahan untuk 

menambah modal guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang. 

Kebijakan dividen kas sebuah perusahaan memiliki dampak penting bagi 

banyak pihak yang terlibat di masyarakat (Suharli 2004). Bagi para pemegang 

saham atau investor, dividen kas merupakan tingkat pengembalian investasi 

mereka berupa kepemilikkan saham yang diterbitkan perusahaan lain. Bagi pihak 

manajemen, dividen kas merupakan arus kas keluar yang mengurangi kas 

perusahaan. Oleh karenanya kesempatan untuk melakukan investasi dengan kas 

yang dibagikan sebagai dividen tersebut menjadi berkurang. Bagi kreditor, 

dividen kas dapat menjadi signal mengenai kecukupan kas perusahaan untuk 

membayar bunga atau bahkan melunasi pokok pinjaman. Kebijakan dividen kas 

yang cenderung membayarkan dividen dalam jumlah relatif besar akan mampu 

memotivasi pemerhati untuk membeli saham perusahaan. Perusahaan memiliki 

kemampuan membayar dividen diasumsikan masyarakat sebagai perusahaan yang 

menguntungkan. 

Namun demikian pertimbangan menjadi semakin rumit apabila 

kepentingan berbagai pihak diakomodasi. Di satu sisi ada pihak yang cenderung 

berharap pembayaran dividen lebih besar atau sebaliknya. Kita sederhanakan saja, 

umumnya pihak manajemen menahan kas untuk melunasi hutang atau 

meningkatkan investasi. Maksudnya pengurangan hutang akan mengurangi cash 

outflow berupa interest expense atau investasi dapat memberikan pengembalian 

berupa cash inflow bagi perusahaan. Di sisi lain, pemegang saham mengharapkan 

dividen kas dalam jumlah relatif besar karena ingin menikmati hasil investasi 

pada saham perusahaan. Kondisi inilah yang dipandang teori agensi sebagai 

konflik antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling 1976). Berdasarkan 

agency theory, pihak manajemen adalah agen (agents) pemilik, sedangkan 

pemilik perusahaan merupakan principal. Jensen dan Meckling (1976) 

memperlihatkan bahwa pemilik dapat meyakinkan diri mereka bahwa agen akan 

membuat keputusan yang optimal bila terdapat insentif yang memadai dan 

mendapatkan pengawasan dari pemilik. Konflik kepentingan antara manajer dan 



pemegang saham akan mengakibatkan biaya keagenan (agency cost). Biaya 

keagenan dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat 

mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. Kebijakan dividen kas dapat 

menjadi salah satu bentuk mekanisme pengawasan pemegang saham terhadap 

pihak manajemen. Pemegang saham berusaha menjaga agar pihak manajemen 

tidak terlalu banyak memegang kas karena kas yang banyak akan menstimulus 

pihak manajemen untuk menikmati kas tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri. 

Pihak manajemen akan membatasi arus kas keluar berupa dividen kas yang 

berjumlah terlalu besar dengan alasan mempertahankan kelangsungan hidup, 

menambah investasi untuk pertumbuhan atau melunasi hutang (Suharli dan 

Oktorina, 2005). Ketiga pertimbangan tersebut dikatakan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Namun pihak manajemen 

umumnya tetap mempertahankan kebijakan pembayaran dividen, sekurang-

kurang pembagian dividen saham (stock dividend) untuk menjaga kestabilan 

harga saham. Yang disebutkan pihak manajemen sebagai upaya peningkatan 

kesejahteraan pemegang saham. Berbagai pertimbangan mengenai penetapan 

jumlah yang tepat untuk dibayarkan sebagai dividen adalah sebuah keputusan 

finansial yang sulit bagi pihak manajemen (Ross 1977). Keputusan suatu 

perusahaan mengenai dividen terkadang diintegrasikan dengan keputusan 

pendanaan dan keputusan investasi. Semakin rumit kegiatan perusahaan maka 

konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen semakin 

banyak. Perusahaan memiliki pemisahan yang jelas antara kepemilikan 

(ownership), pengoperasian (operation), dan pengendalian (control). Pemisahan 

antara fungsi kepemilikan, pengoperasian, dan pengendalian memungkinkan 

manajemen lebih mementingkan kepentingan mereka daripada kepentingan 

perusahaan atau para pemilik. Faktor penentu kebijakan dividen kas menjadi 

sedemikian rumit dan menempatkan pihak manajemen (juga pemegang saham) 

pada posisi yang dilematis (Suharli dan Harahap 2004). Terlalu banyak faktor 

yang menjadi pertimbangan kebijakan dividen sebuah perusahaan. Dari 

sedemikian banyak faktor, sulit sekali untuk menyimpulkan yang mana paling 

dominan mempengaruhi kebijakan dividen kas perusahaan. Penelitian ini  



merupakan pengembangan penelitian penulis terdahulu mengenai faktor yang 

mempengaruhi kebijakan jumlah dividen. Penelitian ini membatasi penelitian 

terhadap faktor yang dianggap mempengaruhi kebijakan jumlah dividen, yaitu 

profitabilitas, leverage, dan harga saham. Penelitian ini mengambil sampel dari 

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

 

2.4.1 Pengertian Kebijakan Dividen (Dividend Policy) 

Berikut ini beberapa pengertian kebijakan dividen menurut para ahli :  

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2004:297): 

”Kebijakan dividen menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang 
menjadi hak para pemegang saham. Pada dasarnya laba tersebut bisa 
dibagi sebagai dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Dengan 
demikian pertanyaannya seharusnya adalah kapan laba akan dibagikan dan 
kapan akan ditahan, dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu 
meningkatkan nilai perusahaan.” 
Sedangkan menurut Ross dan Westerfield (2002:495): 

”Determines what funds flow to investor and what funds as retained by the 

firm for reinvestment. Dividend policy can also provide information to the 

stockholder concerning the firm’s performance.”  

Dan menurut Sartono (2001:281): 

“Yang dimaksud dengan kebijakan dividen 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. Apabila perusahaan memilih untuk 
membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi total sumber 
dana intern atau internal financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih 
untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana 
intern akan semakin besar. Dengan demikian kebijakan dividen ini harus 
dianalisa dalam kaitannya dengan keputusan pembelanjaan atau penentuan 
struktur modal secara keseluruhan.” 

 

 Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen 

adalah kebijakan dalam menentukan alokasi yang sesuai antara laba yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham dan saldo laba untuk diinvestasikan kembali. 

Dimana kebijakan dividen dijadikan salah satu dasar informasi oleh para 

pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan. 



Dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, terdapat 

trade-off yang harus diperhatikan. Jika perusahaan meningkatkan dividen, 

pemegang saham atau pemilik perusahaan akan memperoleh cash flows namun 

pertumbuhan perusahaan berpotensi menurun karena cash flows tersebut 

semestinya dapat digunakan untuk reinvestasi. Di sisi lain, jika perusahaan 

mengurangi dividen, partumbuhan perusahaan mungkin akan meningkat namun 

pemegang saham akan menerima cash flows yang lebih sedikit sehingga secara 

sekilas kemakmuran pemegang saham juga terpengaruh. 

Model signalling dividend mulai berkembang pada akhir tahun 1970-an di 

Amerika. Ide dasar dalam model ini adalah bahwa perusahaan melakukan 

penyesuaian dividen untuk menunjukkan sinyal akan prospek perusahaan. Yang 

membuat metode ini menjadi kompleks adalah kenyataan bahwa dividen yang 

meningkat oleh suatu perusahaan dapat diterjemahkan sebagai sinyal positif, 

namun dapat pula diartikan sebagai sinyal negatif.  

Kita akan memulai diskusi dari sinyal positif terlebih dahulu. Pembayaran 

dividen dapat digunakan sebagai sinyal bahwa perusahaan telah menunjukkan 

kinerjanya dengan baik dan penurunan dividen menunjukkan kinerja perusahaan 

yang buruk. Argumen ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan membayarkan 

dividen yang disesuaikan dengan laba bersih. 

Pada dasarnya, perusahaan cenderung meningkatkan dividen jika terdapat 

tingkat profitabilitas yang tinggi di masa depan dan menurunkan dividen jika 

manajemen yakin bahwa tidak terdapat cash flows yang dapat mendukung 

pembayaran dividen. Perubahan pembayaran dividen ini mengandung informasi 

yang memungkinkan investor merevisi prediksi mereka tentang prospek 

perusahaan dan akibatnya terjadi penyesuaian harga saham ketika perubahan 

dividen diumumkan. Di sekitar tanggal pengumuman dividen, peningkatan 

dividen secara umum menimbulkan abnormal returns yang positif bagi investor. 

Hal ini disebabkan karena pada umumnya peningkatan dividen diinterpretasi 

sebagai sebuah kebijakan yang mengandung informasi baik dalam kaitannya 

dengan prospek perusahaan di masa mendatang. 



Namun demikian, peningkatan dividen dapat pula menjadi sinyal negatif 

bagi investor. Perusahaan yang meningkatkan pembayaran dividen dapat 

dianggap sebagai perusahaan yang sudah tidak berprospek di masa mendatang. 

Karena dividen pada dasarnya adalah sisa dana yang dibagikan karena kebutuhan 

reinvestasi sudah terpenuhi, maka dividen yang tinggi dapat mengandung arti 

tidak adanya investasi yang prospektif di masa mendatang.  

 Untuk dapat mencermati sinyal positif dan negative tersebut, kita perlu 

mengkombinasikan model signalling dividen ini dengan konsep business lifecycle. 

Sebagaimana kita amati dalam praktik, suatu bisnis pada dasarnya akan melewati 

empat fase utama, yaitu: (1) tahap awal, (2) tahap pertumbuhan, (3) tahap 

kedewasaan, dan (4) tahap penurunan. Perusahaan pada fase kedewasaan 

(maturity) akan cenderung membagikan dividen yang tinggi karena perusahaan 

biasanya mempunyai profitabilitas yang sedang tinggi. Peningkatan dividen ini 

akan mendorong perusahaan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

profitabilitasnya untuk menjaga reaksi pasar tetap positif. Oleh karenanya, 

perusahaan pada tahap kedewasaan yang meningkatkan dividen, terutama seiring 

dengan peningkatan profitabilitas, akan direaksi positif oleh para investor. Mereka 

beranggapan bahwa kenaikan dividen adalah sinyal positif, terlebih bila diikuti 

dengan kenaikan profitabilitas. Selain karena alasan tingginya profitabilitas, 

perusahaan pada tahap ini juga memiliki peluang reinvestasi yang semakin 

menurun sehingga lebih banyak dari proporsi laba dapat dimanfaatkan untuk 

dividen. 

 Di sisi lain, bagi perusahaan yang sedang berada dalam tahap 

pertumbuhan (growth), penurunan dividen yang diiringi dengan peningkatan 

profitabilitas akan mendapat reaksi yang sangat positif dari pasar. Reaksi positif 

yang kuat pada perusahaan dalam fase pertumbuhan tersebut disebabkan karena 

investor beranggapan bahwa perusahaan telah melakukan investasi yang efektif 

yang akan memberikan kenaikan kemakmuran pemegang saham atau nilai 

perusahaan di masa mendatang. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya 

profitabilitas yang mendukung anggapan positif pasar. Sebaliknya, kenaikan 

dividen pada perusahaan dalam fase ini, terutama jika diiringi dengan penurunan 



profitabilitas, merupakan sinyal yang sangat buruk karena pasar beranggapan 

bahwa perusahaan tidak mampu memanfaatkan investasi yang ada untuk 

meningkatkan profitabilitas. Kenaikan dividen hanya memperparah kondisi yang 

ada karena meskipun kenaikan ini meningkatkan penghasilan pemegang saham, 

kebijakan tersebut tidak memberikan sinyal bahwa di masa depan perusahaan 

akan mempunyai prospek yang baik untuk melanjutkan atau mempertahankan 

pembayaran dividen ini. 

 Namun demikian, beberapa fakta empiris selama ini menemukan hal yang 

sering bertentangan dengan signalling theory. Pertama, hubungan perubahan 

dividen dengan perubahan laba bersih sering berlawanan dengan prediksi, 

sehingga sinyal yang dihasilkan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ataupun 

cash flows perusahaan di masa depan. Kedua, pasar kadangkala tidak dapat 

menangkap sinyal dengan akurat. 

 Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba sebagai 

deviden atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan (laba 

ditahan). Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung 

kepada kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan 

pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Konsekuensinya, 

tugas manajer keuangan dituntut untuk bisa menentukan kebijakan dividen yang 

optimal, yang menciptakan keseimbangan diantara dividen saat ini dan 

pertumbuhan dimasa mendatang. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan 

dividen perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

 Besaran dividen tergantung kebijakan dividen masing-masing perusahaan. 

Menurut Naveli (1989), secara umum kebijakan dividen yang ditempuh 

perusahaan adalah salah satu dari 3 kebijakan ini, yaitu :  

1) Rasio pembayaran dividen konstan (Constant Dividend Payout 

Ratio) 

Terdapat beberapa cara mengatur dividend payout ratio yang 

dibagikan secara tetap dalam persentase atau rasio tertentu, yaitu :  



(a) membayar dengan jumlah persentase yang tetap dari 

pendapatan tahunan 

(b) menentukan dividen yang akan diberikan dalam setahun sama 

dengan jumlah persentase tetap dari keuntungan tahun sebelumnya  

(c) menentukan proyeksi payout ratio untuk jangka waktu panjang 

2)    Dividen per lembar stabil (Stable Per Share Dividend) 

Kebijakan yang menetapkan besaran dividen dalam jumlah yang 

tetap. Kebijakan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan laba yang tinggi. 

 3)    Dividen reguler ditambah ekstra (Reguler Dividend Plus Extra) 

Dalam kebijakan ini, perusahaan akan memberikan suatu tingkat 

dividen yang relatif rendah tetapi dalam jumlah yang pasti, dan 

memberikan tambahan apabila perusahaan membukukan laba yang 

cukup tinggi. 

 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Semakin tinggi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan 

mengurangi kesempatan perusahaan untuk mendapatkan sumber dana intern 

dalam rangka mengadakan reinvestasi, sehingga dalam jangka panjang akan 

menurunkan nilai perusahaan, sebab pertumbuhan dividen akan semakin 

berkurang. Oleh karena itu, tugas manajer keuangan untuk bisa menentukan 

kebijakan dividen yang optimal agar bisa menjaga nilai perusahaan. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pemegang saham antara lain adalah : 

1. Posisi solvabilitas perusahaan 

Apabila perusahaan dalam kondisi insolvensi atau solvabilitasnya 

kurang menguntungkan, biasanya perusahaan tidak membagikan laba. 

Hal ini disebabkan laba yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk 

memperbaiki posisi struktur modalnya. 

 

 



2. Posisi likuiditas perusahaan 

Cash dividend merupakan arus kas keluar bagi perusahaan, oleh karena 

itu bila perusahaan membayarkan dividen berarti harus bisa 

menyediakan uang kas yang cukup banyak dan ini akan menurunkan 

tingkat likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang kondisi 

likuiditasnya kurang baik, biasanya dividend payout rationya kecil, 

sebab sebagian besar laba digunakan untuk menambah likuiditas. 

Namun perusahaan yang sudah mapan dengan likuiditas yang baik 

cenderung memberikan dividen yang lebih besar. 

3. Kebutuhan untuk melunasi hutang 

Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari kreditor berupa hutang 

baik jangka pendek atau jangka panjang. Hutang-hutang ini harus 

segera dibayar pada saat jatuh tempo, dan untuk membayar hutang-

hutang tersebut harus disediakan dana. Semakin banyak hutang yang 

harus dibayar semakin besar dana yang harus disediakan sehingga 

akan mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada 

pemegang saham. 

4. Rencana perluasan 

Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semakin pesatnya 

pertumbuhan perusahaan, dan hal ini bisa dilihat dari perluasan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Semakin pesat pertumbuhan perusahaan, 

juga semakin pesat perluasan yang dilakukan. 

5. Kesempatan investasi 

Kesempatan investasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

besarnya dividen yang akan dibagi. Semakin terbuka kesempatan 

investasi semakin kecil dividen yang dibayarkan sebab dananya 

digunakan untuk memperoleh kesempatan investasi. Namun bila 

kesempatan investasi kurang baik, maka dananya lebih banyak akan 

digunakan untuk membayar dividen. 

 

 



6. Stabilitas pendapatan 

Bagi perusahaan yang pendapatannya stabil, dividen yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham lebih besar dibanding dengan 

perusahaan yang pendapatannya tidak stabil.  

7. Pengawasan terhadap perusahaan 

Kadang-kadang pemilik tidak mau kehilangan kendali terhadap 

perusahaan. Apabila perusahaan mencari sumber dana dari modal 

sendiri, kemungkinan akan masuk investor baru dan ini tentunya akan 

mengurangi kekuasaan pemilik lama dalam mengendalikan 

perusahaan. 

 

2.6 Pengertian Dividen 

Stice et al. (2005) mengartikan dividen sebagai pembagian laba kepada 

para pemegang saham perusahaan sebanding dengan jumlah saham yang dipegang 

oleh masing-masing pemilik. Dividen dapat berupa uang tunai maupun saham. 

Terkait dengan dividen terdapat 3 tanggal penting, yaitu pengumuman, 

pencatatan, dan pembayaran/pembagian. Dividen tunai (cash dividend) umumnya 

lebih menarik bagi pemegang saham dibandingkan dengan dividen saham (stock 

dividend). Ikatan Akuntan Indonesia (2004), dalam PSAK No. 23, merumuskan 

dividen sebagai distribusi laba kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi 

mereka dari jenis modal tertentu. Laba bersih perusahaan akan berdampak berupa 

peningkatan saldo laba (retained earnings) perusahaan. Apabila saldo laba 

didistribusikan kepada pemegang saham maka saldo laba akan berkurang sebesar 

nilai yang didistribusikan tersebut. Ross (1977) mendefinisikan dividen sebagai 

pembayaran kepada pemilik perusahaan yang diambil dari keuntungan 

perusahaan, baik dalam bentuk saham maupun tunai. Artinya hanya perusahaan 

yang membukukan keuntungan dapat membagikan dividen karena dividen 

diambil dari keuntungan perusahaan. 

 

 

 



2.7 Teori Dividen 

Ada beberapa teori dividen yang dikemukakan oleh para ahli antara lain adalah : 

1. Teori Residu Dividen (Residual Dividend of Theory) 

Laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode sebenarnya 

adalah untuk kesejahteraan para pemegang saham. Namun biasanya sebagian 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan sebagian ditahan. 

Untuk menahan laba yang diperoleh oleh perusahaan biasanya karena ada 

kesempatan investasi yang menguntungkan. Apabila keuntungan atas 

kesempatan investasi tersebut sama atau lebih besar dari tingkat keuntungan 

yang diisyaratkan, maka laba memang sebaiknya tidak dibagikan. Laba 

dibagikan kepada pemegang saham apabila ternyata keuntungan yang 

diisyaratkan. Dengan demikian residual dividend of theory adalah sisa laba 

yang tidak diinvestasikan kembali. 

Dalam memenuhi kebutuhan dana untuk investasi perusahaan akan 

berusaha mendapatkan dana dari hutang yang biasanya biaya modalnya 

rendah, dan dari laba ditahan. Apabila masih belum mencukupi akan 

mengeluarkan saham baru yang biasanya biaya modalnya lebih mahal. Untuk 

itu penggunaan laba ditahan dan emisi saham baru tergantung dari return dari 

investasi.  

 

2. Dividen Model Walter (Walter’s Dividend Model) 

Teori dividen model Walter ini berpendapat bahwa selama keuntungan 

yang diperoleh dari reinvestasi lebih tinggi disbanding dengan biayanya, maka 

reinvestasi tersebut cenderung akan meningkatkan harga saham atau nilai 

perusahaan. Walter mengemukakan untuk menghitung besarnya harga saham 

sebagai berikut : 

 

        DPS + r / Cc { EPS – DPS } 
  P  =  
    Cc 
 
 



Dimana : 

P = Harga saham 

EPS = Laba per lembar saham 

DPS = Dividen per lembar saham 

r = Return dari reinvestasi 

Cc = Biaya modal sendiri 

 

3. Irrelevance Theory 

Teori ini menganggap bahwa kebijakan dividen tidak membawa dampak 

apa-apa bagi nilai perusahaan. Jadi, peningkatan atau penurunan dividen oleh 

perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

4. Bird-In-The-Hand Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Gordon (1962) dan berpendapat bahwa 

investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih bernilai daripada 

kekayaan dalam bentuk lain. Konsekuensinya, harga saham perusahaan akan 

sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang dibagikan. Dengan demikian, 

semakin tinggi dividen yang dibagikan, semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Teori ini menyebutkan bahwa dengan Bird in the hand theory 

mendapatkan dividen (a bird in the hand) adalah lebih baik daripada saldo 

laba (a bird in the bush) karena pada akhirnya saldo laba tersebut mungkin 

tidak akan pernah terwujud sebagai dividen di masa depan (it can fly away). 

 

5. Tax Preference Theory 

Menurut teori ini, investor tidak terlalu menyukai dividen karena dividen 

tidaklah tax deductible. 

 

6. Clientele Effect 

Teori yang diungkapkan Black dan Scholes (1974) yang mengasumsikan 

jika perusahaan membayar dividen, investor seharusnya mendapatkan 



keuntungan dari dividen tersebut untuk menghilangkan konsekuensi negatif 

dari pajak. 

 

7. Dividen Model Modigliani dan Miller (Modigliani and Miller’s Model) 

Modigliani dan Miller (MM) berpendapat bahwa pada dasarnya pada 

kondisi keputusan investasi yang given pembayaran dividen tidak relevan 

untuk diperhitungkan, karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan 

pemegang saham. Menurut MM kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power 

dari aset perusahaan. Oleh karena itu nilai perusahaan ditentukan oleh 

keputusan investasi. Sementara keputusan apakah laba yang diperoleh akan 

dibagi dalam bentuk cash dividend atau ditahan sebagai laba ditahan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Pendapat MM tersebut didukung oleh 

beberapa asumsi antara lain : 

a. Pasar modal sempurna dimana para investor berpikir rasional. 

b. Tidak ada pajak baik perorangan maupun pajak penghasilan 

perusahaan. 

c. Tidak ada biaya emisi dan tidak ada biaya transaksi. 

d. Informasi tentang investasi tersedia untuk setiap individu. 

Pendapat MM ini ditekankan bahwa pengaruh pembayaran dividen terhadap 

kemakmuran pemegang saham akan diimbangi dengan jumlah yang sama 

dengan sumber dana yang lain, artinya bila perusahaan membayar dividen 

maka perusahaan harus mengganti dengan mengeluarkan saham baru sebagai 

pengganti sejumlah pembayaran dividen tersebut. Dengan demikian adanya 

kenaikan pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham 

sebagai akibat penjualan saham baru. 

Harga saham pada awal periode (P0) adalah sebesar nilai Sekarang dari 

dividen yang dibayarkan akhir periode pertama (D1) ditambah dengan nilai 

Sekarang harga saham akhir periode (P1).   

 

 



 

    D1 + P1
                            P0   =   
 ( 1 + Ke )1

 
 

Dimana : 

P0 = Harga saham per lembar tahun ke-0 

D1 = Dividen tahun ke-1 

P1 = harga saham tahun ke-1 

Ke = Biaya modal sendiri 

 Apabila n merupakan jumlah lembar saham tahun ke-0 dan m merupakan 

jumlah lembar saham baru yang terjual tahun pertama pada harga P1, maka rumus 

tersebut bisa diubah menjadi : 

 

          nD1 + (n+m)P1 – mP1
nP0  =  

                    (1+ Ke )1 

 
 

Dengan demikian jumlah saham baru yang dikeluarkan bisa dihitung 

dengan rumus : 

 

 
mP1 =  I – (X – nD1) 

 
 
Dimana : 

I = Total investasi baru 

X = Total keuntungan baru dari perusahaan untuk periode itu 

 
2.8 Jenis-Jenis Dividen 

Menurut bentuk pembayarannya, dividen dapat dibedakan menjadi dua 

bentuk yaitu cash dividend (dividen tunai) dan stock dividend (dividen saham). 

 



2.9 Dividen Saham (Stock Dividend) 

Stock dividend merupakan dividen yang dibayarkan sebagai tambahan 

jumlah lembar saham biasa kepada pemegang sahamnya. perusahaan akan 

menerbitkan saham baru dan membagikannya kepada para investor yang menjadi 

pemegang sahamnya. Dividen ini sering disebut juga sebagai scrip dividend. 

Dividen saham ini biasanya dibagikan oleh perusahaan karena ia tidak memiliki 

kas yang cukup untuk membagi dividen tunai. Besar dividen saham sendiri 

biasanya dinyatakan dalam fraksi atau pecahan dari sahamnya. 

Salah satu kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan adalah dengan 

memberikan dividen tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dividen diberikan 

dalam bentuk saham. Artinya pemegang saham akan diberi tambahan saham 

sebagai pengganti cash dividend. Pemberian stock dividend tidak akan mengubah 

besarnya jumlah modal sendiri, tetapi akan mengubah komposisi dari modal 

sendiri perusahaan yang bersangkutan. Karena pada dasarnya pemberian stock 

dividend ini akan mengurangi pos laba ditahan di neraca dan akan ditambahkan ke 

pos modal saham. Dengan demikian laba ditahan akan berkurang dan modal 

saham akan bertambah. 

Pada umumnya pemberian stock dividend ini dimaksudkan untuk menahan 

uang kas karena kemungkinan ada kesempatan investasi yang menguntungkan. 

Namun juga bisa karena perusahaan sedang kesulitan likuiditas sehingga tidak 

membayarkan dividen tunai melainkan memberikan tambahan saham sebagai 

dividen. Pemberian stock dividend ini juga bisa digunakan untuk menahan harga 

jual saham agar tidak terlalu tingi dan masih dalam kisaran perdagangan (trading 

range), sehingga saham perusahaan tetap aktif diperdagangkan karena harganya 

terjangkau. Apabila faktor yang lainnya tetap, pemberian stock dividend akan 

menurunkan harga pasar saham. Oleh karena itu, pembagian stock dividend tidak 

akan memberikan pengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Investor 

akan kecewa dengan pemberian stock dividend karena tidak menambah 

kemakmurannya, oleh karena itu selain memberikan stock dividend sebaiknya 

perusahaan juga memberikan cash dividend. 

 



2.10 Dividen Tunai (Cash Dividend) 

2.10.1 Pengertian Dividen Tunai (Cash Dividend) 

Pengertian dividen menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:127): 

”Dividen merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang di 

distribusikan kepada pemegang saham, atas persetujuan RUPS.” 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

kepada pemegang saham atas keuntungan yang diberikan perusahaan kepada para 

pemegang saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan 

setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, 

maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut berada dalam kurun 

waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam 

periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan 

dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai. Dimana 

kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah 

rupiah tertentu untuk setiap saham. 

 Dividen tunai yang diharapkan merupakan variabel pengembalian utama 

yang akan menentukan nilai saham bagi pemilik dan investor. Dividen tunai 

adalah pembayaran kas oleh perusahaan untuk pemegang saham. Dividen tunai 

juga memberikan gambaran informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan 

yang akan datang. Seperti yang dinyatakan oleh Sundjaja dan Barlian 

(2003:380): 

”Dividen tunai adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang saham yang 

memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan akan 

datang.” 

 
Dan menurut Ross et al (2006:573): 

”A cash payments made directly to shareholders, and they are made in the 

regular course of business.” 

 



Pembagian dividen tunai dimaksudkan untuk membuat saham perusahaan 

yang bersangkutan lebih menarik dimata investor. Sehingga minat para investor 

untuk membeli saham perusahaan akan meningkat. Yang pada gilirannya akan 

dapat meningkatkan harga saham perusahaan. 

Dan pada umumnya perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk uang 

tunai. Hal ini dikarenakan pemegang saham secara umum lebih menyukai dividen 

yang diberikan dalam bentuk tunai (cash dividend). Seperti yang dinyatakan oleh 

Ross et al (2002:495): 

”The term dividend usually refers to a cash distribution of earnings.” 

 

Kemudian menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:127): 

“Secara umum, pemegang saham lebih menyukai dividen yang diberikan 

dalam bentuk uang tunai.” 

 

2.10.2 Prosedur Pembayaran Dividen Tunai 

Berikut ini adalah garis besar urutan pembayaran dividen tunai menurut 

Sundjaja dan Barlian (2003:380): 

“Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan 

diputuskan oleh dewan direksi perusahaan.”  

 
Direksi umumnya mengadakan pertemuan yang membahas tentang 

dividen setiap kuartal / setengah tahunan dimana mereka : 

1. Mengevaluasi posisi keuangan periode lalu 

2. Menentukan posisi yang akan datang dalam membagikan dividen 

3. Menentukan jumlah dividen yang harus dibayar 

4. Menentukan tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pembayaran 

dividen tunai. Seperti :   

a. Tanggal tercatatnya pemegang saham 

Perusahaan menutup buku mengenai transfer saham dan 

menyusun daftar tentang nama para pemegang saham 

menurut keadaan hari itu. Jika perusahaan diberitahu 



tentang adanya penjualan dan transfer yang terjadi sebelum 

tanggal terdaftarnya pemegang saham maka pemilik baru 

akan menerima dividen jika transfer itu terjadi sesudahnya 

maka yang menerima dividen adalah pemilik lama. 

b. Tanggal tanpa dividen 

Pada hari ketiga sebelum tanggal terdaftarnya pemegang 

saham, hak atas dividen itu sudah terlepas dari sahamnya. 

Dengan mengesampingkan fluktuasi di bursa saham, 

biasanya dapat diperkirakan bahwa kurs saham akan turun 

kira-kira sama banyak dengan nilai dividen pada tanggal 

tanpa dividen. 

c. Tanggal pembayaran 

Merupakan tanggal nyata dimana perusahaan dalam 

kenyataannya mengirimkan cek kepada nama-nama yang 

tercatat itu pada tanggal pembayaran. 

 Tidak semua investor yang memiliki saham suatu perusahaan berhak 

untuk memperoleh dividen yang dibagikan oleh perusahaan itu. Sebab, demi 

kerapian administrasi, perusahaan biasanya menentukan tanggal-tanggal tertentu 

untuk menentukan investor-investor yang berhak menikmati dividennya. Agar 

tidak gigit jari, investor harus memperhatikan tanggal-tanggal penting itu. 

Jika investor berniat memburu dividen suatu perusahaan, investor harus 

mencermati cum date dividen perusahaan itu. "Cum" berasal dalam bahasa Latin 

yang berarti "dengan" (dividen). Jadi, cum date adalah batas tanggal yang 

menentukan investor-investor yang berhak untuk memperoleh dividen. Artinya, 

hanya investor yang tercatat memiliki saham tersebut sampai dengan tanggal cum 

date yang berhak memperoleh dividen. Karena aturan inilah, ada fenomena yang 

menarik menjelang cum date dividen suatu perusahaan. Sampai dengan cum date 

dividennya itu biasanya saham suatu perusahaan akan melonjak cukup tinggi. Ini 

terjadi karena para investor memburu saham perusahaan tersebut demi untuk 

memperoleh pembagian dividen. Jadi, menjelang pembagian dividen, investor 



bisa memperoleh keuntungan dobel, yakni dari kenaikan harga sahamnya dan 

pembagian dividennya. 

Selain cum date, ada tanggal yang disebut sebagai ex-date. Investor yang 

membeli atau memiliki saham perusahaan mulai pada tanggal yang ditentukan 

sebagai ex-date ini tidak berhak untuk memperoleh dividen yang dibagikan oleh 

perusahaan. Tentu saja investor lebih menyukai perusahaan yang royal dalam 

membagikan dividen. Untuk memilihnya, investor harus melihat rasio pembagian 

dividen perusahaan itu terhadap laba bersihnya. Namun, itu saja belum cukup. 

Investor juga harus melihat tingkat imbal hasil dividen atau dividend yield yang 

akan dibagikan oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi dividend yield, tentu 

semakin menguntungkan. 

Untuk menentukan royal-tidaknya perusahaan dalam membagikan 

dividen, investor bisa menyimak rasio pembagian dividen atau dividend payout 

ratio. Rasio ini menunjukkan persentase dividen yang dibagikan terhadap laba 

bersih perusahaan. Jadi, rumusnya adalah: total dividen dibagi laba bersih atau 

dividen per saham dibagi dengan laba per saham. Tapi, rasio pembayaran dividen 

saja tidak cukup. Agar keuntungan investor lebih maksimal, ia juga harus 

memperhatikan tingkat imbal hasil dividen atau dividend yield-nya. Rumusnya 

adalah nilai dividen per saham dibagi dengan harga per sahamnya di pasar 

(dividen per saham : harga per saham). 

 

2.10.3 Bentuk Pembayaran Dividen Tunai 

Menurut Sutrisno (2001:305): 

Ada 3 (tiga) bentuk pembayaran dividen tunai, yaitu : 

1. Dividen dalam jumlah rupiah stabil 

Banyak perusahaan yang mengijinkan pembayaran dividen yang 

stabil. Artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap 

tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun 

pendapatan per lembar saham per tahunnya berfluktuasi. Dengan 

adanya pembayaran dividen yang stabil ini dapat memberikan 

kesan kepada para investor bahwa perusahaan tersebut mempunyai 



prospek yang baik di masa mendatang. Dengan demikian, 

manajemen dapat mempengaruhi harapan para investor dengan 

melalui kebijakan dividen yang stabil. Disamping itu, banyak 

pemegang saham yang hidupnya dari pendapatan yang diterima 

dari dividen. Golongan ini dengan sendirinya tidak akan menyukai 

adanya dividen yang tidak stabil. 

2. Dividen yang meningkat 

Dimana perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang 

saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan 

yang stabil. Misalnya perusahaan akan memberikan dividen 

sebesar Rp.600,- per lembar dengan pertumbuhan 5%, sehingga 

tahun depan bisa diprediksi besarnya dividen akan naik 5% 

menjadi Rp.630,- per lembarnya.  

3. Dividen dalam rasio pembayaran konstan 

Beberapa peruahaan melakukan pembayaran dividen berdasarkan 

presentase tertentu dari laba. Karena laba berfluktuasi, maka 

menjalankan kebijakan ini akan berakibat jumlah dividen dalam 

rupiah akan berfluktuasi. Kebijakan ini tidak akan 

memaksimumkan nilai saham perusahaan, karena pasar tidak dapat 

mengandalkan kebijakan ini untuk memberi informasi tentang 

perusahaan di masa datang. Semakin besar laba yang diperoleh 

semakin besar dividen yang dibayarkan, demikia pula sebaliknya 

bila laba kecil dividen yang dibayarkan juga kecil.  

4. Dividen tetap yang rendah ditambah ekstra 

Pembayaran dividen ini hanyalah merupakan modifikasi dari cara 

di atas. Kebijakan ini memberi fleksibilitas pada perusahaan tetapi 

mengakibatkan penanam modal sedikit ragu-ragu tentang berapa 

besarnya dividen mereka. Apabila laba perusahaan sangat 

berfluktuasi, kebijakan ini akan merupakan pilihan terbaik. Dimana 

perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar 



yang dibagikan kecil, kemudian ditambahkan dengan ekstra 

dividen bila kentungannya mencapai jumlah tertentu. 

 

2.11 Pengertian Pengaruh 

Judul pada penelitian ini menekankan pada pengaruh, maksudnya 

bagaimana variabel independen yaitu cash ratio, debt to equity ratio (DER), dan 

earning per share (EPS) dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu cash 

dividend. Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 

“Suatu daya atau kekuatan yang dapat merubah atau membentuk sesuatu 

yang lain.”  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


