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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan fungi manajemen yang sangat penting 

bagi perusahaan. Karena pentingnya manajemen keuangan maka banyak para ahli 

yang mempelajarinya. Berikut beberapa pengertian mengenai manajemen 

keuangan menurut para ahli. Manajemen keuangan (Financial Management) 

menurut Martono dan Sartono (2010:4) adalah sebagai berikut “Segala aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, mengelola 

aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh”. Adapun menurut Husnan 

(2008:4) manajemen keuangan adalah “Manajemen Keuangan menyangkut 

kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu 

organisasi”. 

menurut Horne dan Wachowicz (2012:2) yang diterjemahkan oleh Mubarakah 

manajemen keuangan adalah “Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan 

aset, pendanaan dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan 

merupakan segala aktivitas perusahaan berhubungan dengan bagaimana 

memperoleh, menggunakan, mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh. 
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2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai 

bagaimana memperoleh aset, mendanai aset dan mengelola aset untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut menurut Martono dan Agus (2010:4) ada 

3 (tiga) fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang 

akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi adalah yang 

paling penting diantara ketiga keputusan lainnya. Hal ini dikarenakan 

keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya 

rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan 

datang. 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan ini menyangkut beberapa hal. Pertama, 

keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk 

membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk 

membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang, dan modal sendiri. Kedua, penetapan 

perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut struktur 

modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan 

perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya 

modal rata-rata minimal. 

3. Keputusan Pengelolaan Aset (Assets Management Decision) 
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Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset-

aset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Pengalokasian 

dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi 

tanggung  jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut 

menuntut manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan 

aktiva lancar dari pada aktiva tetap. 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, menggunakan 

dana, dan mengelola aset secara efisien membutuhkan tujuan atau sasaran. 

Dimana menurut Martono (2010:13) tujuan manajemen keuangan adalah 

“Memaksimumkan nilai perusahaan (memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham) yang diukur dari harga saham perusahaan”. Sedangkan menurut Brigham 

dan Houston (2010:132) yang diterjemahakan oleh Yulianto tujuan manajemen 

keuangan yaitu “Memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka 

panjang, tetapi bukan untuk memaksimalkan ukuran-ukuran akuntansi seperti laba 

bersih atau EPS”. Selanjutnya   menurut   Husnan   (2008:6)   tujuan   manajemen 

keuangan “Untuk mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan”. 

Berdasarkan tujuan manajemen keuangan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

manajemen keuangan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan atau 

memaksimumkan kemakmurkan pemegang saham. 
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2.1.4 Manfaat Laporan Keuangan 

Laporan keuangan juga memiliki beberapa manfaat. Di mana 

menurut Martono d (2010:52) laporan keuangan yang baik dan akurat 

dapat memberikan manfaat antara lain dalam : 

1. Pengambilan keputusan investasi 

2. Keputusan pemberian kredit 

3. Penilaian aliran kas 

4. Penilaian sumber ekonomi 

5. Melakukan klaim terhadap sumber dana 

6. Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana 

7. Menganalisis penggunaan dana 

 

Kemudian menurut Sukardi dan Kurniawan (2010:187) manfaat laporan 

keuangan adalah : 

1. Bagi Manajemen 

Sebagai dasar untuk memberi kompensasi. 

2. Bagi Pemilik Perusahaan 

Sebagai dasar untuk menilai peningkatan nilai perusahaan. 

3. Bagi Supplier 

Untuk mengetahui besarnya kemungkinan pembayaran hutang. 

4. Bagi Bank 

Sebagai  bukti bahwa  perusahaan tersebut  likuid  dan mempunyai   

cukup working capital. 

Selanjutnya menurut Fahmi (2011:4) manfaat laporan keuangan adalah 

“Untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke 

waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai 

tujuannya”. 
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2.2 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting bagi para 

pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Hasil 

analisis laporan keuangan akan mampu menginterpretasikan berbagai hubungan 

dan kecenderungan yang dapat memberikan pertimbangan terhadap keberhasilan 

perusahaan di masa datang. Sehingga adapun pengertian analisis laporan  

keuangan menurut Prastowo dan Rifka (2010: 55) yaitu “Merupakan suatu proses 

untuk membedah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. 

Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen tersebut akan 

menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri”.  

Menurut Horne dan Wachowicz (2012:154) yang diterjemahkan oleh 

Mubarakah analisis laporan keuangan adalah “Seni untuk mengubah data dari 

laporan keuangan ke informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan”. 

Selanjutnya  menurut  Harmono  (2011:104)  analisis  laporan keuangan adalah 

“Alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, 

dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan 

perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan 

baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara 

keseluruhan”.Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan untuk 

melihat berbagai hubungan dan kecenderungan yang dapat memberikan 

pertimbangan terhadap  keberhasilan perusahaan di masa datang. 



18 

 

 
 
 

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan penting untuk 

dipahami oleh pemakai laporan keuangan. Adapun tujuan analisis laporan 

keuangan tersebut menurut Pratowo dan Rifka (2010:53) adalah “Untuk 

mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada dugaan murni, 

terkaan dan intuisi, mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang 

tidak bisa dielakkan pada setiap proses pengambilan keputusan”.  

Sedangkan menurut Hanafi dan Abdul (2009:5) tujuan analisis laporan 

keuangan yaitu “Pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas dan 

tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan”.  

Berdasarkan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan 

keuangan untuk memberikan pertimbangan yang lebih layak dan sistematis dalam 

rangka memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa datang, mengingat data 

yang disajikan laporan keuangan menggambarkan apa yang telah terjadi dan 

analisis laporan keuangan mengurangi dan mempersempit berbagai 

ketidakpastian. 

2.2.3 Manfaat Analisis Laporan Keuangan 

Dengan menganalisis sebuah laporan keuangan akan didapatkan sebuah 

gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan. Adapun manfaat dengan 

digunakannya analisis rasio keuangan menurut Fahmi (2011:109) yaitu : 

1. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi 

perusahaan. 
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2. bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat 

perencanaan. 

3. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu 

perusahaan dari perspektif keuangan. 

4. Bermanfaat bagi para kreditur digunakan untuk memperkirakan 

potensi risiko yang akan dihadapi dengan adanya jaminan 

kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok 

pinjaman. 

5. Dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. 

Berdasarkan manfaat analisis rasio tersebut kita dapat mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, besarnya hutang yang 

digunakan perusahaan apakah rasional atau tidak, dan perencanaan yang akan 

digunakan dalam investasi. 

2.3 Analisis Rasio Keuangan 

2.3.1 Jenis – Jenis Analisis Rasio Keuangan 

Secara garis besar ada empat jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, 

dan rasio profitabilitas (rentabilitas). Keempat jenis rasio tersebut dijelaskan 

menurut Martono (2010:53) yaitu : 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan 

aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 
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kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau 

kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio aktivitas dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu rasio yang 

mengukur efisiesi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. 

3. Rasio Leverege (Leverage Ratio) 

Rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan 

dana  dari hutang (pinjaman). 

4. Rasio Profitabilitas (Profitabillity Ratio) 

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. 

2.3.2 Rasio Likuiditas 

Suatu analisis likuiditas membutuhkan penggunaan anggaran kas, tetapi 

dengan menghubungkan kas dan aset lancar lainnya dengan kewajiban lancar, 

analisis rasio memberikan ukuran likuiditas yang cepat dan mudah digunakan. 

Untuk mengukur rasio likuiditas dapat digunakan beberapa jenis rasio diantaranya 

menurut Fahmi (2011:121) adalah sebagai berikut : 

a. Current Ratio 

b. Quick Ratio 

c. Net Working Capital Ratio 

d. Cash Flow Liquidity Ratio 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu rasio likuiditas untuk 

mencerminkan rasio likuiditas perusahaan, yaitu Current Ratio. 
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Di mana current ratio menurut Fahmi (2011:121) adalah “Ukuran yang 

umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kebutuhan hutang ketika jatuh tempo”. Adapun rumus Current Ratio 

adalah sebagai berikut :  

Current Ratio =   × 100% 

 

2.3.3 Rasio Leverage 

Dalam rasio leverage secara umum rasio leverage terdiri dari beberapa jenis 

rasio diantaranya menurut Fahmi (2011:127) adalah 

a. Debt to Total Assets Ratio 

b. Debt to Total Equity Ratio 

c. Time Interest Earned 

d. Cash Flow Coverage 

e. Long-term Debt to total Capitalization 

f.  Fixed Charge Coverage 

g. Cash Flow Adequancy 

Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan adalah Total Debt to  Total Assets 

Ratio untuk mengetahui seberapa besar peranan modal yang berasal dari 

pinjaman. Di mana Total Debt to Total Assets Ratio menurut Fahmi (2011:127) 

adalah “Rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari 

perbandingan total utang dibagi total aset”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rasio ini mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Kreditur lebih menyukai Total Debt to Total 
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Assets Ratio atau  Debt Ratio yang rendah sebab tingkat keamanannya semakin 

baik. Untuk mengukur besarnya Total Debt to Total Assets Ratio dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

          Total Debt to Total Assets =                X   100%         X 100% 

                                   

 

2.3.4 Rasio Aktivitas 

Dengan mengukur rasio aktivitas perusahaan bisa dilihat seberapa besar 

aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Semakin efektif 

dalam memanfaatkan dana, semakin cepat perputaran dana. Berikut ini pengertian 

rasio aktivitas menurut para ahli. Menurut Fahmi (2011:132) rasio aktivitas adalah 

“Rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, di mana 

penggunaan aktivitas ini dilakukan sangat maksimal dengan maksud memperoleh 

hasil yang maksimal”. Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2012:172) 

yang diterjemahkan oleh Mubarakah rasio aktivitas adalah “Rasio yang mengukur 

bagaimana perusahaan menggunakan assetnya”.  

Selanjutnya menurut Harmono (2011:234) rasio aktivitas adalah “Mengukur 

tingkat efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan aktiva mencakup perputaran 

piutang, perputaran persediaan, dan perputaran total aktiva”. Dari pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Dalam rasio 

aktivitas banyak praktisi dan analisis bisnis menyebutkan rasio aktivitas ini 

sebagai rasio pengelolaan aset.  
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Menurut Fahmi (2011:132) secara umum untuk mengukur rasio aktivitas 

dapat digunakan beberapa jenis rasio diantaranya sebagai berikut : 

a. Inventory Turnover 

b. Day Sales Outstanding 

c. Fixed Assets Turnover 

d. Total Assets Turnover 

e. Long Term Assets Turnover 

2.3.5 Rasio Profitabilitas 

Dalam menggunakan rasio profitabilitas, ada banyak rasio yang dapat 

digunakan oleh seorang analisis. Secara umum ada beberapa rasio profitabilitas 

menurut Fahmi (2011:135) yaitu : 

a. Gross Profit Margin 

b. Net Profit Margin 

c. Return on Investment (ROI) 

d. Retun on Equity (ROE) 

e. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang 

menunjukan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain 

itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan 

karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan. 
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Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total assets. Semakin 

besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat 

pengembalian (return) semakin besar. ROA juga merupakan perkalian antara 

faktor net income margin dengan perputaran aktiva. Untuk mengukur Return On 

Asset dapat dihitung dengan rumus : 

                

 

2.4 Kebijakan Dividen 

2.4.1 Teori Kebijakan Dividen 

Menurut preferensi investor ada tiga teori yang mendasari kebijakan dividen 

(Brigham dan Houston 2011:211), yaitu :  

1. Teori dividen tidak relevan dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco 

Modigliani (MM). Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh pada harga saham maupun terhadap biaya modal 

perusahaan. Teori MM berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan 

ditentukan pada kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, bukan 

pada bagaimana laba tersebut dibagi menjadi dividen dan laba ditahan. 

Sehingga kebijakan dividen merupakan suatu yang tidak relevan untuk 

dipersoalkan. Teori MM menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya dividend payout ratio, tetapi hanya 

ditentukan oleh profitabilitas dasar dan risiko usahanya, dengan asumsi 

                Laba Bersih 
ROA =                                x 100% 
                Total Aktiva 
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bahwa tidak ada pajak yang dibayarkan atas dividen, saham dapat dibeli 

dan dijual tanpa adanya biaya transaksi, semua pihak baik manajer 

maupun pemegang saham memiliki informasi yang sama tentang laba 

perusahaan di masa yang akan datang.  

2. Bird in the Hand Theory Gordon dan Lintner berpendapat bahwa para 

investor lebih menyukai dividen dibandingkan dengan capital gain. 

Dividen memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan capital 

gain, oleh karenanya investor akan merasa lebih aman untuk 

mengharapkan dividen saat ini dibandingkan menunggu capital gain yang 

di masa depan.  

3. Tax Differential Theory Teori ini didasarkan atas pada perbedaan pajak 

antara dividen dengan keuntungan modal (capital gain). Pajak atas 

dividen harus dibayarkan pada tahun saat dividen tersebut diterima, 

sedangkan pajak atas capital gain tidak dibayarkan sampai saham dijual. 

Adanya keunggulan pajak tersebut maka membuat investor lebih 

menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak 

dibandingkan dengan dividen. 

Kebijakan dividen dalam Werner R.Murhadi (2008:4) merupakan suatu 

kebijakan yang dilakukan dengan pengeluaran biaya yang cukup mahal, karena 

perusahaan harus menyediakan dana dalam jumlah besar untuk keperluan 

pembayaran dividen. Perusahaan umumnya melakukan pembayaran dividen yang 

stabil dan menolak untuk mengurangi pembayaran dividen. Hanya perusahaan 

dengan tingkat kemampuan laba yang tinggi dan prospek ke depan yang cerah, 
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yang mampu untuk membagikan dividen. Banyak perusahaan yang selalu 

mengkomunikasikan bahwa perusahaannya memiliki prospektif dan menghadapi 

masalah keuangan sudah tentu akan kesulitan untuk membayar dividen. Hal ini 

berdampak pada perusahaan yang membagikan dividen, memberikan tanda pada 

pasar bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek kedepan yang cerah dan 

mampu untuk mempertahankan tingkat kebijakan dividen yang telah ditetapkan 

pada periode sebelumnya. Perusahaan dengan prospek ke depan yang cerah, akan 

memiliki harga saham yang semakin tinggi. 

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Hanafi (2012) menyebutkan bahwa kebijakan dividen dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor di antaranya: 

1. Kesempatan Investasi 

Semakin besar kesempatan investasi maka dividen yang dapat 

dibagikan kepada para pemegang saham semakin sedikit. Investasi itu 

akan lebih baik jika menghasilkan NPV yang positif. 

2. Profitabilitas dan Likuiditas 

Perusahaan yang memiliki aliran kas atau profitabilitas yang baik dapat 

membayar dividen atau meningkatkan dividen. Hal yang sebaliknya 

akan terjadi jika aliran kas tidak baik. Alasan lain pembayaran dividen 

adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan 

yang memiliki kas yang berlebihan seringkali menjadi target dalam 

akuisisi. Perusahaan dapat membayar dividen untuk menghindari 

akuisisi sekaligus membuat senang para pemegang saham. 
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3. Akses ke Pasar Keuangan 

Jika perusahaan memiliki akses ke pasar keuangan yang baik, 

perusahaan dapat membayar dividen lebih tinggi. Akses yang baik 

dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. 

4. Stabilitas Pendapatan 

Jika pendapatan perusahaan relatif stabil, aliran kas di masa mendatang 

dapat diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan semacam itu dapat 

membayar dividen yang lebih tinggi. Hal yang sebaliknya terjadi untuk 

perusahaan yang memiliki pendapatan yang tidak stabil. 

Ketidakstabilan aliran kas di masa mendatang membatasi kemampuan 

perusahaan membayar dividen yang lebih tinggi. 

5. Pembatasan-pembatasan 

Kontrak utang, obligasi ataupun saham preferen membatasi pembayaran 

dividen dalam situasi tertentu. Perusahaan harus menjaga tingkat modal 

kerja atau rasio likuiditas tertentu dan perusahaan tidak dapat 

membayar dividen sebelum dividen untuk pemegang saham preferen 

dibayar. Pada situasi normal atau baik pembatasan semacam itu tidak 

berpengaruh banyak terhadap kemampuan perusahaan membayarkan 

dividennya. Tetapi pada situasi buruk (aliran kas lebih kecil) 

pembatasan tersebut akan mempengaruhi pembayaran dividen oleh 

perusahaan. 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 
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atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa 

yang akan datang (Martono dan Harjito, 2008). Menurut Brigham dan Houston 

(2008) menyebutkan ada beberapa teori dari preferensi investor yaitu: 

1) Dividend irrelevance theory 

kebijakan dividen tidak memengaruhi harga saham. Dalam pasar modal 

sempurna (perfect capital market) para pemegang saham tidak 

membedakan antara cash dividend dan retained earning. Inti dari teori 

yang dikemukakan oleh MM adalah dalam dunia yang sempurna (ada 

kepastian, tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi, dan ada pasar yang 

sempurna) maka nilai perusahaan tidak dipengaruhi dividen. Hal 

tersebut dirasakan agak sulit dikarenakan bahwa pada kenyataannya 

terdapat berbagai macam biaya seperti biaya pajak maupun biaya 

pialang. Teori ini mengikuti pendapat Modigliani dan Miller (MM) 

yang menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh 

besar kecilnya Dividend Payout Ratio (DPR) tetapi ditentukan oleh laba 

bersih sebelum pajak (EBIT) dan risiko bisnis. Dengan demikian 

kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan untuk dipersoalkan. 

2) Bird in the hand Theory 

Menurut Gordon dan Lintner dalam Brigham dan Houston (2008), 

tingkat keuntungan yang disyaratkan akan naik apabila dilakukan 

pembagian dividen karena investor lebih yakin terhadap penerimaan 

dividen daripada kenaikan nilai modal (capital gain) yang akan 

dihasilkan dari laba ditahan. Pendapat Gordon dan Lintner oleh MM 
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diberi nama bird in the hand theory. Gordon dan Lintner beranggapan 

investor memandang bahwa satu burung di tangan lebih berharga 

daripada seribu burung di udara. Namun, MM berpendapat bahwa tidak 

semua investor berkepentingan untuk menginvestasikan kembali 

dividen mereka di perusahaan yang sama dengan memiliki risiko yang 

sama. Oleh sebab itu, tingkat risiko pendapatan mereka  di masa yang 

akan datang bukannya ditentukan oleh Dividend Payout Ratio, tetapi 

ditentukan oleh tingkat risiko investasi baru. 

3) Tax preference theory 

Menurut Litzenberg dan Ramaswamy dalam Atmaja (2008) 

menyatakan   bahwa   dengan   adanya   pajak   yang   dikenai  pada 

keuntungan dividen dan  capital gain, para investor lebih menyukai 

capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Ada beberapa 

alasan yang membuat investor lebih memilih tingkat pembagian dividen 

yang rendah daripada tingkat pembagian dividen yang tinggi, yaitu: 

a. Capital gain dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada 

pendapatan dividen. Untuk itu para investor yang kaya (memiliki 

sebagian besar saham) mungkin lebih suka perusahaan menahan 

dan menanamkan kembali laba ke dalam perusahaan. Pertumbuhan 

laba mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga saham, dan 

keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan 

dividen yang pajaknya tinggi. 
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b. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, 

sehingga ada efek nilai waktu. 

c. Jika selembar saham yang dimiliki oleh seseorang sampai ia 

meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang 

terutang. 

4) Dividend Signalling Theory 

Teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam kebijakan dividen 

adalah teori signalling. Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang 

cash dividend yang dibayarkan dianggap investor sebagai sinyal 

prospek perusahaan di masa mendatang. Adanya anggapan ini 

disebabkan terjadinya asymmetric 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 yang berarti perusahaan mempunyai 

prospek yang tidak begitu baik, sehingga menimbulkan harga saham 

yang negatif. 

5) Clientele Effect Theory 

Clientele Effect ini adalah sebuah kecenderungan sebuah perusahaan 

untuk menarik jenis investor tertentu yang menyukai kebijakan dividen 

mereka. Teori ini menyatakan bahwa pemegang saham yang berbeda itu 
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memiliki preferensi yang berbeda pula terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. Sebagai contoh, kelompok investor yang membutuhkan 

penghasilan pada saat ini lebih menyukai tingkat dividend payout ratio 

yang tinggi. Sebaliknya, kelompok investor dengan preferensi tingkat 

pajak yang tinggi akan menghindari dividen karena dividen memiliki 

tingkat pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan capital gain. 

6) Teori Keagenan 

Konflik yang paling sering terjadi di sini adalah konflik yang berkaitan 

dengan kepentingan masing-masing pihak. Perbedaan kepentingan    

antara    pemilik    dan    agen    adalah    salah satunya pemicunya. 

Kepentingan pemilik untuk mengikatkan nilai  perusahaan (harga 

saham) berbenturan dengan kepentingan manajemen yang menjalankan 

perusahaan untuk memperoleh imbalan yang sebesar-besarnya dari 

pemilik. Manajer seringkali menjalankan perusahaan tanpa 

memperhatikan risiko yang nantinya akan ditanggung oleh pemilik. Hal 

ini seringkali memberikan dampak yang kurang positif terhadap citra 

maupun nilai perusahaan yang juga secara tidak langsung memengaruhi 

pembayaran dividen bagi pemegang saham. Dijelaskan dalam Jensen 

dan Meckling (1976), bahwa masalah keagenan dapat terjadi dalam dua 

bentuk hubungan, yaitu : 

a) Antara pemegang saham dan manajer 

Jika suatu perusahaan berbentuk perusahaan perorangan yang 

dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka dapat diasumsikan bahwa 
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manajer sekaligus pemilik tersebut akan mengambil setiap tindakan 

yang mungkin, untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama 

diukur dalam bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga 

dalam bentuk kesenangan dan fasilitas eksekutif. Tetapi, jika 

manajer mempunyai porsi sebagai pemilik dan mereka mengurangi 

hak kepemilikannya dengan membentuk perseroan dan menjual 

sebagian saham perusahaan kepada pihak luar, maka timbul 

pertentangan kepentingan. Keadaan ini menjadikan manajer   tidak   

gigih   lagi   dalam   memaksimumkan kekayaan pemegang saham 

karena jatahnya atas kekayaan tersebut telah berkurang sesuai 

dengan pengurangan kepemilikan mereka, atau manajer 

menetapkan gaji yang besar bagi dirinya atau menambah fasilitas 

eksekutif, karena sebagian di antaranya akan menjadi beban 

pemegang saham lainnya. Walaupun telah dilakukan kontrak kerja 

yang sah antara  pihak principal dan agent, konflik antara 

pemegang saham dengan pihak manajemen. Pihak agent memiliki 

pengetahuan yang lebih banyak mengenai perusahaan (full 

information) dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pihak principal membuat terbentuknya suatu asymetric 

information. 

b) Antara pemegang saham dan kreditur. 

Kreditur berhak mendapatkan bagian atas laba perusahaan sebagai 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman, dan berhak juga atas aset 
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perusahaan pada waktu perusahaan mengalami kebangkrutan. 

Tetapi, pemegang saham (melalui manajer) dapat membuat suatu 

keputusan yang mengandung risiko terhadap perusahaan. Kreditur 

akan dirugikan jika perusahaan mengambil proyek yang terlalu 

berisiko karena hal ini akan meningkatkan risiko kebangkrutan 

perusahaan. 

7) Free Cash Flow Hypothesis Theory 

Memperluas konsep agensi  ke  dalam  area  manajemen  struktur  

modal.   Kontribusinya berputar di sekitar konsep yang dinamakan 

Jensen “free cash flow” atau arus kas bebas. Jensen mendefinisikan 

free cash flow sebagai kelebihan arus kas di atas kebutuhan dana 

untuk mendanai semua proyek yang memiliki Net Present Value 

(NPV) yang positif, yang didiskontokan dengan biaya modal yang 

relevan. Teori  free  cash flow hypothesis menyebutkan bahwa 

perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi 

akan memiliki free cash flow yang rendah karena sebagian besar 

dana yang ada digunakan untuk investasi. 

2.4.3 Dividend Per Share 

Menurut Syamsuddin (2011:75) pengertian dividend per share adalah 

sebagai berikut : “Dividend per share yaitu menghitung jumlah pendapatan 

yang dibagikan (dalam bentuk dividen) untuk setiap lembar saham biasa”. 

Menurut Syamsuddin (2011:67) untuk menghitung dividend per share dapat 

menggunakan rumus :                                         Dividen yang dibayarkan 

Dividen per share =  

          Jumlah saham yang beredar 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Tesdi 

Priono 

(2006) 

Analsis Pengaruh 

Rasio-Rasio 

Keuangan 

Pertumbuhan Asset 

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap Dividend 

Per Share Pada 

Perusahaan Go 

Public di Bursa 

Efek Jakarta Tahun 

2002-2004 

ROI, Cash Ratio, 

Current Ratio, 

Debt Total 

Assets, Earning 

Per Share, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan, DPS 

Variabel ROI, 

Cash Ratio, 

Current Assets, 

Earning Per Share, 

pertumbuhan 

Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

DPS 

2 Setiawati 

(2012) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Dividen Per Share 

(DPS) Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) Periode 

2006-2010) 

Current Ratio, 

Equity Ratio, 

EPS, DPS 

Variabel 

Current 

Ratio, Equity 

Ratio, EPS 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap DPS 

3 Achmad 

Hanafi 

(2012) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan Dividen 

Per Share pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Current Rato, 

Debt Equity 

Ratio, EPS, DPS 

Variabel Current 

Ratio, Debt Equity 

Ratio, EPS 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

DPS 
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Tahun 2009 

4 Tita 

Deitiana 

(2009) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan Dividen 

Kas 

Current Ratio, 

Debt Equity 

Ratio, Earning 

Per Share, Net 

Profit Margin, 

Return On Asset, 

Inventory Turn 

Over, Return On 

Equity, DPS 

Variabel CR, DER, 

EPS berpengaruh 

signifikan terhadap 

DPS, sedangkan 

Net Profit Margin, 

Return On Asset, 

Inventory Turn 

Over, Return On 

Equity tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

DPS 

5 Karina 

Cahyati 

(2006) 

Pengaruh Variabel 

Rasio Keuangan 

terhadap Dividend 

Per Share (DPS) 

pada Perusahaan 

Go Public yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta 

Current Ratio, 

Debt Equity 

Ratio, TATO, 

Earning Per 

Share, DPS 

Variabel Earning 

Per Share yang 

secara signifikan 

mempengaruhi 

Dividend Per 

Share, sedangkan 

variabel lainnya 

yaitu Current 

Ratio, Debt Equity 

Ratio dan TATO 

tidak signifikan 

mempengaruhi 

Dividend Per 

Share 

6 Kimutai 

Pius Kibet 

(2012) 

The Effect Of 

Liquidity On 

Dividend Payout 

Ratio By 

Companies Listed 

At The Nairobi 

Securities 

Exchange  

Current Ratio, 

Dividend Payout 

Ratio 

Current Ratio had 

a positive impact 

on the Dividend 

Paid Out 

7 Ibrahim 

Elsiddig 

The Impact Of 

Liquidity On The 

Net Profit, Cash 

Flows, DPR 

Net Profit and 

Cash Flows had a 
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Ahmed 

(2014) 

Dividend Policy positive impact on 

the Dividend Paid 

Out 

8 

 

 

 

 

 

 

Atika 

Juhari 

Hatta 

(2002) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan Dividen, 

Invetasi Pengaruh 

Teori Stakeholder 

Return On Asset, 

Return On 

Equity, Earnings 

Per Share, 

Current Ratio, 

Net Sales DPS 

Variabel ROE, 

ROA, EPS, CR, 

dan Net Sales 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

DPS 

 

2.6 Kerangka Pemikiran  

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar (Fahmi, 2012:2).  

menurut Harahap (2009:105), laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, 

laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

laporan posisi keuangan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

untuk perusahaan terdiri dari laporan-laporan yang melaporkan posisi keuangan 
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perusahaan pada suatu waktu tertentu, yang dilaporkan dalam neraca dan 

perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, 

dimana neraca menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan. 

Laporan laba-rugi menunjukkan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. 

Menurut Riyanto (2010:331), umumnya rasio dapat dikelompokkan dalam 4 

(empat) tipe dasar, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. 

2. Rasio Leverage, adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibelanjai dengan hutang. 

3. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber dananya. 

4. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur hasil akhir dari sejumlah 

kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. 

2.6.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Dividend Per Share 

Profitabilitas merupakan kemampuan dan efektivitas penggunaan aset 

perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu (Irawati, 2008). 

Profitabilitas merupakan sekelompok yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh 

likuiditas, aktivitas dan utang pada hasil operasi. Handayani (2010) dan Basuki 

(2012) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan variabel yang penting sebagai 

perimbangan para manajer perusahaan dalam rangka menentukan kebijakan 

dividen. 
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Return saham yang diterima pemegang saham merupakan bagian dari laba 

setelah dikurangi kewajiban tetapnya berupa bunga dan pajak. Meningkatnya 

profitabilitas yang dicapai perusahaan akan meningkatkan harapan investor untuk 

memperoleh pendapatan dividen yang tinggi pula. Semakin besar profitabilitas 

perusahaan maka semakin besar pula laba yang diperoleh dan persentase 

pembayaran dividen semakin besar. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap dividend Per Share. 

2.6.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Dividend Per Share 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban 

jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Perusahaan yang mampu melakukan 

pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam keadaan likuid tetapi jika 

perusahaan tidak mampu membayar maka perusahaan dikatan dalam keadaan 

likuid (Irawati, 2008).  

Suatu perusahaan yang lancar dalam melunasi kewajibannya yang jatuh 

tempo meyakinkan para investor akan harapannya pada perusahaan tersebut dapat 

membayar dividen. Tujuan pembagian dividen menunjukkan likuiditas  

perusahaan.  Pembayaran dividen diharapkan sebagai suatu indikator bahwa 

kinerja perusahaan baik dan mampu menghadapi gejolak ekonomi serta memberi 

hasil kepada investor. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif terhadap dividend per share. 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan konsep kerangka pemikiran di atas dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H1 : Profitabilitas dan Likuiditas Secara Parsial Berpengaruh Signifikan     

Terhadap Dividend  Per Share. 

H2 :  Profitabilitas dan Likuiditas  Secara  Simultan Berpengaruh Terhadap 

Dividend Per Share. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Konseptual 
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