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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori Keagenan 

 Permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan sebagian besar 

berhubungan dengan perspektif dalam teori keagenan. Teori agensi dikembangkan 

oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menggambarkan bahwa di 

dalam perusahaan terdapat dua pihak, yaitu pihak agen dan prinsipal. Manajemen 

berperan sebagai agen dan pemegang saham berperan sebagai prinsipal 

(Hendriksen dan Van Breda, 2011:221). Hubungan agensi terjadi ketika salah satu 

pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk mendelegasikan wewenangnya 

untuk melaksanakan suatu tugas yang telah ditetapkan (Anthony dan Govindarajan, 

2012:269). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Jensen dan Meckling 

(1976:309) mengenai definisi teori agensi sebagai berikut : 

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons 

(the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on 

their behalf which involves delegating some decision making authority to the 

agent.” 

 Teori agensi menjelaskan bahwa agen dan prinsipal memiliki tujuan yang 

berbeda di dalam perusahaan. Perbedaan tujuan antara agen dengan prinsipal dapat 

menimbulkan konflik kepentingan di dalam perusahaan. Konflik antara agen dan 
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prinsipal tersebut dipicu oleh pengambilan keputusan mengenai pencarian dana dan 

bagaimana dana tersebut diinvestasikan (Van Horne dan Wachowicz, 2014:206).  

Selain menimbulkan konflik kepentingan, teori keagenan juga dapat 

menyebabkan asimetri informasi. Asimetri informasi timbul karena adanya 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki kedua belah pihak, yaitu tidak semua 

keadaan diketahui baik oleh agen maupun principal (Hendriksen dan Van Breda, 

2011:222). Pemegang saham (prinsipal) dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa 

manajer (agen) akan bekerja untuk memaksimalkan pendapatan pemegang saham 

hanya jika manajemen menerima insentif dan manajemen selalu diawasi (Van 

Horne dan Wachowicz, 2009:14). Untuk memastikan manajemen melaksanakan 

tugas sesuai dengan kontrak perusahaan maka perlu dilakukan pengawasan 

terhadap manajemen. Tindakan pengawasan terhadap manajemen tersebut 

menimbulkan biaya agensi (Van Horne dan Wachowicz, 2009:440). 

 Menurut Pradessya dalam Efni (2011) terdapat tiga cara untuk mengurangi 

konflik kepentingan dan biaya keagenan, yaitu : 

1. Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Cara 

ini akan menyeimbangkan kepentingan manajemen dengan 

kepentingan pemegang saham. 

2. Meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih atau dividend payout 

ratio. Cara ini dapat memperkecil jumlah aliran kas bebas sehingga 

manajemen harus mencari sumber dana eksternal untuk pembiayaan 

investasi. 
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3. Meningkatkan pendanaan dengan utang. Cara ini akan menurunkan 

skala konflik antara pemegang saham dan manajemen. Apabila 

perusahaan memerlukan kredit maka harus siap dievaluasi oleh pihak 

eksternal dan akan mengurangi konflik antara manajemen dengan 

pemegang saham. 

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan dividen merupakan salah satu bentuk 

mekanisme pengawasan pemegang saham terhadap 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 (Suharli, 2007). 

 

2.2  Profitabilitas 

2.2.1  Pengertian Profitabilitas 

 Setiap perusahan yang berorientasi laba memiliki tujuan yang sama, yaitu 

memaksimalkan pencapaian laba. Keuntungan merupakan hasil dari kebijaksanaan 

yang diambil oleh manajemen (Sutrisno, 2012:222). Berbagai aktivitas dilakukan 

agar perusahaan mencapai laba sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Aktivitas perusahaan menunjukkan tingkat efektivitas yang ada pada perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat aktivitas yang ada pada perusahaan, semakin besar aliran 

kas yang diterima perusahaan berarti semakin efektif dalam mengelola aktivitas 

transaksi yang ada di perusahaan (Brata, 2015:66). 

 Profitabilitas menunjukkan kombinasi hasil dari likuiditas, manajemen 

asset, dan liabilitas pada operasi. Profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari 
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seluruh kebijakan keuangan dan keputusan operasi (Brigham dan Houston, 

2009:95). Selanjutnya profitabilitas diartikan sebagai hubungan antara pendapatan 

dan biaya yang diperoleh baik dengan menggunakan aset lancar maupun aset tetap 

perusahaan dalam aktivitas produktif (Gitman, 2009:639). 

Pencapaian keuntungan perusahaan tercermin di dalam rasio profitabilitas. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai efektifitas 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Sutrisno, 2012:215). 

2.2.2  Jenis Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu rasio profitabilitas yang 

berhubungan dengan penjulan, yaitu profit margin, dan rasio profitabilitas yang 

berhubungan dengan investasi, yaitu Return on Investment (ROI) dan Return on 

Equity (ROE) (Van Horne dan Wachowicz, 2009:148). Berikut ini merupakan 

jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Sutrisno (2012:222) : 

1. Profit Margin 

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Terdapat tiga 

jenis profit margin, yaitu : 

a. Gross Profit Margin 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba kotor dengan 

penjualan. Berikut ini rumus digunakan dalam perhitungan gross 

profit margin : 

����� �����	 
���� =  
Laba Kotor

Penjualan
 × 100% 
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b. Operating Profit Margin 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba operasi (Earning 

Before Interest and Tax) dengan penjualan. Berikut ini rumus yang 

digunakan dalam perhitungan operating profit margin : 

 !"��	�� �����	 
���� =  
EBIT

Penjualan
 × 100% 

c. Net Profit Margin  

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

(Earning After Tax) dengan penjualan. Berikut ini rumus yang 

digunakan dalam perhitungan net profit margin : 

'"	 �����	 
���� =  
EAT

Penjualan
 × 100% 

2. Return on Assets (ROA) 

Rasio ini juga disebut rentabilitas ekonomi yang dimaksudkan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua 

aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini merupakan perbandingan 

antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aset 

perusahaan. Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam 

perhitungan return on assets : 

)"	*� � +��"	� =
EBIT

Total Aset
  × 100% 

3. Return on Equity (ROE) 

Rasio ini sering disebut dengan rate of return on net worth yaitu 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki sehingga ROE disebut 
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juga sebagai rentabilitas modal sendiri. Rasio ini merupakan 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak (EAT) dengan total 

ekuitas. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam 

perhitungan return on equity : 

)"	*� � -.*�	/ =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
× 100% 

4. Return on Investment (ROI) 

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih agar dapat menutupi investasi yang dilakukan perusahaan. Rasio 

ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total investasi. 

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan return 

on investment : 

)"	*� � 45"�	6"	 =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Investasi
× 100% 

5. Earning Per Share (EPS) 

Terkadang investor memerlukan data mengenai keuntungan yang 

diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Rasio ini merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar 

saham. berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam 

menghitung earning per share : 

-���� �"� 8ℎ��" =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Jumlah Lembar Saham
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2.3  Leverage 

2.3.1  Pengertian Leverage 

 Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana lain oleh 

perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan 

keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2008:257). Tingkat leverage yang 

tinggi akan mengakibatkan tingkat ketidakpastian dari return yang akan diperoleh 

akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang bersamaan hal tersebut juga akan 

memperbesar jumlah return yang akan diperoleh (Syamsuddin, 2007:112). 

Leverage mempunyai beberapa implikasi terhadap perusahaan. Pertama, 

para pemberi kredit akan melihat kepada modal sendiri yang merupakan dana yang 

disediakan pemilik perusahaan untuk kepentingan pemberian kredit. Kedua, dengan 

menggunakan pinjaman dari kreditur, pemilik diuntungkan karena mendapatkan 

dana tanpa harus kehilangan kendali atas perusahaan. Ketiga, jika perusahaan 

memliki keuntungan yang lebih besar daripada beban bunga maka pengembalian 

atas proporsi dana yang menjadi makin besar (Novatiani, 2010) 

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai dengan utang (Sutrisno, 2012:217). Rasio leverage digunakan untuk 

mengukur seberapa besar leverage keuangan (liabilitas) yang ditanggung 

perusahaan (Brealey, 2007:75). 

2.3.2  Jenis Rasio Leverage 

 Menurut Sutrisno (2012:217) jenis-jenis rasio leverage adalah sebagai 

berikut : 
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1. Total Debt to Total Asset  

Rasio ini biasa disebut rasio utang (debt ratio) yang dimaksudkan untuk 

mengukur persentasi besarnya dana yang berasal dari utang (liabilitas). 

Liabilitas yang dimaksud adalah liabilitas jangka panjang dan liabilitas 

jangka pendek. Kreditor lebih menyukai tingkat debt ratio yang rendah 

karena tingkat keamanan dananya semakin baik. Berikut ini merupakan 

rumus yang digunakan untuk menghitung debt ratio : 

<"=	 )�	�� =
Total Liabilitas

Total Aset
× 100% 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara total utang dengan total 

modal sendiri (ekuitas). Semakin besar rasio ini berarti modal sendiri 

semakin sedikit dibandingkan dengan utang perusahaan. Bagi 

perusahaan sebaiknya besarnya utang tidak melebihi modal sendiri agar 

beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Berikut merupakan rumus yang 

digunakan untuk menghitung debt to equity ratio : 

<"=	 	� -.*�	/ )�	�� =
Total Liabilitas

Total Ekuitas
× 100% 

3. Time Interest Earned Ratio  

Time Interest Earned Ratio sering disebut sebgai coverage ratio 

merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan 

beban bunga. Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang 

diperolehnya atau mengukur berapa kali besarnya laba dapat menutup 
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beban bunganya. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan 

time interest earned ratio : 

>�6" 4	"�"�	 -��"? )�	�� =
Laba sebelum Pajak dan Bunga

Beban Bunga
 

4. Fixed Charge Coverage Ratio 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban 

tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga, 

angsuran pinjaman, dan sewa. Berikut ini merupakan rumus 

perhitungan fixed charge coverage ratio : 

B�C"? Dℎ���" D�5"���" )�	��

=
EBIT + Bunga + Angsuran Sewa

Beban Bunga + Angsuran Sewa
 

5. Debt Service Ratio 

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban 

tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Berikut ini merupakan 

rumus yang digunakan dalam perhitungan debt service ratio : 

<"=	 8"�5�G" )�	��

=
Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Bunga + Sewa +
+��*�� ��H�H ��I�6�

(1 − >���� ��I�H)

 

 

2.4  Investment Opportunity Set 

2.4.1  Pengertian Investment Opportunity Set 

 Istilah Investment Opportunity Set (IOS) dikemukakan pertama kali oleh 

Myers (1976) yang menguraikan pengertian perusahaan, yaitu sebagai satu 
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kombinasi antara aset riil (asset in place) dan opsi investasi di masa yang akan 

datang. Investment Opportunity Set (IOS) menunjukkan nilai perusahaan masa 

depan bergantung pada kebijakan pengeluaran (discretionary expenditures) yang 

dilakukan oleh perusahaan (Belkaoui, 2000:13). Investment Opportunity Set 

menggambarkan luasnya kesempatan atau peluang investasi bagi suatu perusahaan 

(Hartono, 2003:58). Investment Opportunity Set (IOS) tidak dapat diobservasi 

sehingga perlu dipilih suatu proksi yang dapat dihubungkan dengan variabel lain 

dalam perusahaan (Pratomo, 2015). 

2.4.2  Proksi Investment Opportunity Set 

 Menurut Kallapur dan Trombley dalam Erlina (2007:43) terdapat tiga proksi 

Investment Opportunity Set, yaitu : 

1. Price-Based Proxies (Proksi IOS berbasis pada harga) 

Proksi ini didasari pada anggapan yang menyatakan bahwa prospek 

pertumbuhan perusahaan secara parsial dinyatakan dalam harga saham 

dan perusahaan yang tumbuh akan memiliki nilai pasar yang lebih 

tinggi secara relatif untuk aset-aset yang dimiliki dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan. Rasio yang telah 

digunakan dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan proksi 

pasar adalah sebagai berikut : 

a. Market to Book Value of Assets (MVA/BVA) 

Rasio ini mencerminkan gabungan antara asset in place dengan 

kesempatan investasi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio 

MVA/BVA akan semakin tinggi kesempatan investasi yang 
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dimiliki perusahaan tersebut yang berkaitan dengan asset in place. 

Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung 

MVA/BVA : 

MVA/BVA

=
 Aset − Ekuitas + (Saham Beredar × DP���� ���G" )

Aset
 

b. Market to Book Value Equity  (MVE/BVE) 

Rasio ini digunakan dengan dasar pemikiran MVE/BVE 

mencerminkan bahwa pasar menilai return atas investasi 

perusahaan masa depan akan lebih besar dari return yang 

diharapkan ekuitasnya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus 

berikut ini : 

MVE/BVE =
(∑ Saham Beredar × Harga Penutupan Saham )

∑ Ekuitas
 

c. Property, Plant, and Equipment to Book Value of Assets 

(PPE/BVA) 

Rasio ini digunakan dengan dasar pemikiran bahwa PPE/BVA 

memiliki prospek pertumbuhan perusahaan yang tergambar dengan 

besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

PPE/BVA =
Nilai Buku Peralatan dan Mesin

Nilai Buku Aset
 

2. Investment-Based Proxies (Proksi IOS berbasis pada Investasi) 

Proksi IOS berbasis pada investasi merupakan proksi yang percaya 

pada gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan 



20 

 

secara positif dengan nilai IOS suatu perusahaan. Research and 

development merupakan investasi dan selanjutnya diharapkan 

menghasilkan return terhadap perusahaan. Rasio-rasio yang biasa 

digunakan dalam penelitian antara lain : 

a. Capital Expenditure to Market Value of Assets (CEP/MVA) 

Rasio ini digunakan dengan dasar pemikiran bahwa semakin besar 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan pada aset tetap sesuai 

harga pasar, akan semakin tinggi tingkat investasi yang dilakukan 

perusahaan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan CEP/MVA 

adalah sebagai berikut : 

CEP/MVA

=
Nilai Buku Aset TetapV − Nilai Buku Aset TetapVWX

∑ Aset − ∑ Ekuitas + (Saham Beredar × DP���� ���G")
 

b. Capital Expenditure to Book Value of Assets (CEP/BVA) 

Rasio ini digunakan dengan dasar pemikiran bahwa semakin besar 

investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap sesuai harga 

pasar maka akan semakin tinggi tingkat investasi yang dilakukan 

perusahaan. CEP/BVA dapat dihitung dengan rumus berikut ini : 

CEP/BVA =
Nilai Buku Aset TetapV − Nilai Buku Aset TetapVWX

∑ Aset
 

c. Capital Addition to Book Value of Assets (CAP/BVA) 

Rasio ini digunakan dengan dasar pemikiran bahwa semakin besar 

pertambahan modal yang dilakukan perusahaan maka akan 
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semakin tinggi tingkat investasi yang dilakukan perusahaan. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

CAP/BVA =
Tambahan Modal dalam Satu Tahun

Nilai Buku Aset
 

d. Capital Addition to Market Value of Assets (CAP/MVA) 

Rasio ini digunakan dengan dasar pemikiran bahwa semakin besar 

pertambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan maka akan 

semakin tinggi kadar investasi yang dilakukan perusahaan. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut : 

CAP/MVA =
Tambahan Modal dalam Satu Tahun

∑ Aset
 

3. Variance-Measures Proxies (Proksi IOS berbasis pada varians) 

Proksi IOS berbasis pada varian merupakan proksi yang 

mengungkapkan bahwa suatu opsi akan menjadi bernilai jika 

menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi 

yang tumbuh seperti variabilitas return yang mendasari peningkatan 

aset. Ukuran yang biasanya digunakan dalam penelitian yaitu : 

a. Variance of Total Return (VARRET) 

Ukuran ini merupakan variasi return yang diperoleh investor. Semakin 

besar varian return akan semakin besar pula ketidakpastian dari suatu 

investasi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

VARRET

=
(∑ Saham Beredar × Harga Penutupan Saham ) + Dividen + Biaya Bunga

∑ Aset − ∑ Ekuitas + (∑ Saham Beredar × Harga Penutupan Saham )
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b. Beta Asset (BETA) 

Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini : 

BETA =
(∑ Saham Beredar × Harga Penutupan Saham ) × Beta Saham

∑ Aset − ∑ Ekuitas + (∑ Saham Beredar × Harga Penutupan Saham )
 

 

2.5  Kebijakan Dividen 

2.5.1  Pengertian Dividen 

 PSAK No. 23 Paragraf 4 (2004:23) mendefinisikan dividen adalah sebagai 

berikut : 

“Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai 

dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.” 

 Pengertian divivden menurut Ross, dkk (2006:921) adalah sebagai berikut : 

“Dividend is a form of payment made by a firm to its owners, either in cash or in 

stock. It is also called “the income component” of the return on investment in 

stock.” 

 Menurut Brigham dan Houston (2011:172) dividen menunjukkan distribusi 

laba kepada para pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi yang dimiliki 

dan jenis modal tertentu. Menurut Besley dan Brigham (2015:573) dividen 

merupakan pembagian uang tunai yang dilakukan untuk pemegang saham dari laba 

perusahaan, baik laba yang dihasilkan pada periode berjalan maupun dalam periode 

sebelumnya. Sedangkan menurut Wibowo dan Arif (2009:61) dividen merupakan 

distribusi laba kepada para pemegang saham dalam berbagai bentuk. 
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 Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dividen 

merupakan pembagian laba bersih dalam berbagai bentuk kepada para pemegang 

saham sesuai dengan proposi kepemilikannya pada perusahaan. 

2.5.2  Pengertian Kebijakan Dividen 

 Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang harus diambil oleh 

manajemen apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan 

dibagikan semua atau dibagikan sebagian untuk dividen dan sebagian tidak dibagi 

dalam bentuk laba ditahan guna pengembangan perusahaan. Kebijakan pembagian 

dividen ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang 

dilaksanakan dalam jangka tahunan. Penentuan besarnya dividen yang dibagikan 

menjadi sangat penting dan merupakan tugas manajer keuangan untuk mengambil 

kebijakan dividen yang optimal (Sutrisno, 2012:266). 

 Menurut Sjahrial (2009:305) perusahaan akan tumbuh dan berkembang, 

kemudian pada waktunya akan memperoleh laba. Laba tersebut terdiri dari laba 

yang dibagikan dan laba yang ditahan. Laba ditahan merupakan salah satu sumber 

dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahan. Semakin besar 

pembiayaan perusahaan yang berasal dari laba ditahan ditambah biaya penyusutan 

aset tetap maka akan semakin kuat posisi keuangan perusahaan tersebut. Dari 

seluruh laba yang diperoleh perusahaan sebagian dibagikan sebagai dividen kepada 

pemegang saham. Mengenai penentuan besarnya dividen yang akan dibagikan 

tersebut merupakan kebijakan dividen dari pemimpin perusahaan. 
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 Van Horne dan Wachowicz (2014:206) menyatakan bahwa untuk 

mengevaluasi pengaruh rasio pembayaran dividen terhadap terhadap kekayaan 

pemegang saham maka perlu untuk mempelajari kebijakan dividen perusahaan 

sebagai keputusan pendanaan yang melibatkan penahanan laba. Setiap periodenya 

perusahaan harus memutuskan apakah akan menahan seluruh labanya atau 

membagikan sebagian laba tersebut kepada pemegang saham. Selama perusahaan 

dihadapkan pada proyek investasi yang pengembaliannya melebihi tingkat yang 

diminta maka perusahaan akan menggunakan laba, ditambah dengan sejumlah 

sekuritas senior yang kenaikan jumlahnya didukung oleh ekuitas, untuk membantu 

membiayai proyek ini.  Jika perusahaan memiliki dana yang tersisa setelah 

membiayai peluang investasi tersebut, perusahaan akan mendistribusikan sisa laba 

kepada para pemegang saham sebagai dividen. 

Menurut Brigham dan Houston (2009: 459) ketika memutuskan jumlah kas 

yang akan dibagikan sebagai dividen, manajemen harus senantiasa ingat bahwa 

sasaran perusahaan adalah mamaksimalkan nilai pemegang saham. Akibatnya, 

target payout ratio sebaiknya didasarkan pada preferensi investor untuk dividen 

atau keuntungan modal, apakah pemegang saham menyukai perusahaan 

membagikan dividen atau membiarkan perusahaan membeli kembali saham atau 

menanamkan kembali dananya ke dalam bisnis. Nilai suatu perusahaan akan 

menjadi tinggi jika perusahaan memiliki dividend payout ratio yang tinggi sehingga 

perusahaan cenderung lebih menyukai membagikan dividen.  

 Dari beberapa pengertian mengenai kebijakan dividen di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan apakah 
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akan menahan seluruh laba yang dihasilkan atau membagikannya sebagian kepada 

para pemegang saham. 

2.5.3  Pengertian Dividend Payout Ratio 

Proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam 

bentuk dividen dihitung dengan menggunakan rasio pembayaran dividen (dividend 

payout ratio).  

 “Dividend Payout Ratio is annual cash dividends divided by annual earnings; 

alternatively, dividends per share divided by earnings per share. The ratio indicate 

the percentage of a company’s earnings that is paid out to shareholders in cash.” 

(Van Horne dan Wachowicz, 2009:476). 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan perbandingan antara jumlah 

dividen yang dibagikan dengan laba bersih yang dihasilkan (Van Horne dan 

Wachowicz, 2009:476). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam 

perhitungan Dividend Payout Ratio (DPR) : 

DPR =
∑ Dividen yang dibagikan

∑ Laba
 

2.5.4  Teori-teori Kebijakan Dividen 

Menurut Brigham dan Houston (2011:70) terdapat tiga teori yang mendasari 

kebijakan dividen sebagai berikut. 

1. Teori Irelevansi Dividen 

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen sebuah perusahaan tidak 

memiliki pengaruh baik pada harga saham perusahaan maupun biaya 
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modal perusahaan. Pendukung teori ini adalah Merton Miller dan 

Franco Modigliani (MM). Miller dan Modigliani berpendapat bahwa 

nilai dari sebuah perusahaan akan tergantung hanya pada laba yang 

diproduksi oleh aset-aset perusahaan, bukan pada bagaimana laba 

tersebut dibagi dalam bentuk dividen dan saldo laba ditahan. 

2. Teori Burung di Tangan  

Teori burung di tangan (bird in hand) ini menyangkal pendapat Miller 

dan Modigliani yang menyatakan kebijakan dividen tidak 

mempengaruhi tingkat pengembalian atas ekuitas. Pendukung teori ini 

adalah Myron Gordon dan John Litner. Mereka berpendapat bahwa 

tingkat pengembalian atas ekuitas menurun seiring dengan peningkatan 

pembayaran dividen karena para investor kurang yakin akan penerimaan 

dari keuntungan modal yang seharusnya berasal dari saldo laba ditahan 

dibandingkan dengan penerimaan dari dividen. 

3. Teori Preferensi Pajak 

Investor lebih menyukai tingkat pembayaran dividen yang rendah 

dibandingkan dengan yang tinggi. Artinya, para investor mungkin lebih 

menyukai perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan karena 

adanya keuntungan pajak. 

2.5.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

 Faktor-faktor yang akan mempengaruhi perusahaan dalam hal pembayaran 

dividen dikemukakan oleh Van Horne dan Wachowicz (2014:213) adalah : 

1. Aturan-aturan hukum 
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Peraturan hukum menentukan bagaimana batasan-batasan kebijakan 

dividen yang dibuat oleh perusahaan dapat dilaksanakan. Setiap negara 

memiliki peraturan hukum yang berbeda mengenai pembagian dividen. 

Aturan-aturan hukum berkaitan dengan penurunan modal, aturan 

insolvensi, dan aturan penahanan laba yang berlebihan. 

2. Kebutuhan pendanaan perusahaan 

Begitu batasan hukum bagi kebijakan dividen perusahaan ditetapkan 

maka tahap selanjutnya adalah melibatkan kebutuhan pendanaan 

perusahaan. Anggaran kas, laporan sumber dan penggunaan dana yang 

diproyeksikan, dan perkiraan laporan arus kas harus disiapkan. 

Kemungkinan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dividen 

harus dikaji dalam hubungannya dengan distribusi profitabilitas 

kemungkinan arus kas masa datang serta saldo kas. 

3. Likuiditas 

Likuiditas perusahaan adalah pertimbangan penting dalam keputusan 

dividen perusahaan. Semakin kuat posisi kas dan likuiditas perusahaan 

maka semakin kuat pula kemampuan perusahaan dalam membayar 

dividen. Perusahaan yang sedang bertumbuh mungkin saja tidak likuid 

karena dananya digunakan untuk aktiva tetap dan modal kerja 

permanen maka pihak manajemen mungkin enggan untuk membayar 

dividen dalam jumlah besar. 

4. Kemampuan untuk meminjam  
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Semakin besar dan kuat suatu perusahaan maka akan semakin kuat 

aksesnya ke pasar modal. Bila semakin kuat kemampuan perusahaan 

untuk meminjam maka akan semakin kuat pula kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen tunai. 

5. Batasan-batasan dalam kontrak utang 

Covenant atau syarat perjanjian utang adalah sebagai pelindung dalam 

kesepakatan obligasi atau perjanjian pinjaman yang biasanya meliputi 

batasan untuk pembayaran dividen. Batasan tersebut ditentukan oleh 

pihak pemberi pinjaman terhadap pihak peminjam dengan tujuan untuk 

menjaga kemampuan perusahaan dalam membayar utang. 

6. Pengendalian  

Perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah besar mungkin harus 

mengumpulkan modal di waktu yang akan datang melalui penjualan 

saham agar dapat membiayai kesempatan investasi yang 

menguntungkan. Pihak yang memiliki kendali atas perusahaan dapat 

terdilusi bila pemegang saham mayoritas tidak dapat memesan saham 

tambahan. Pengendalian dengan cara lain adalah ketika suatu 

perusahaan menjadi objek akuisisi oleh perusahaan lain, pembayaran 

dividen yang rendah mungkin dapat menguntungkan pihak luar yang 

sedang berusaha mengambil kendali. 

Sedangkan menurut Sutrisno (2012:267) faktor-faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang 

saham antara lain: 
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1. Posisi Solvabilitas Perusahaan 

Perusahaan yang berada 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 modal perusahaan. 

2. Posisi Likuiditas Perusahaan 

Cash dividend merupakan arus kas keluar bagi perusahaan sehingga 

perusahaan membayarkan dividen berarti harus bisa menyediakan uang 

kas yang cukup banyak dan ini akan menurunkan tingkat likuiditas 

perusahaan. Perusahaan yang kondisi likuiditasnya kurang baik, 

biasanya dividend payout ratio-nya kecil, sebab sebagian laba 

digunakan untuk menambah likuiditas. Perusahaan yang sudah mapan 

dengan likuiditas yang baik cenderung memberikan dividen yang lebih 

besar. 

3. Kebutuhan Untuk Melunasi Utang 

Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari kreditor berupa utang, 

yaitu utang jangka pendek maupun jangka panjang. Utang-utang ini 

harus segera dibayar pada saat jatuh tempo, dan untuk membayar utang-

utang tersebut harus disediakan dana. Semakin banyak utang yang harus 

dibayar, semakin besar dana yang harus disediakan sehingga akan 

mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang 

saham. Utang yang jatuh tempo berarti dana utang tersebut harus 

diganti. Alternatif mengganti dana utang bisa dengan mencari utang 
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baru atau meroll-over utang, dan juga bisa dengan sumber dana intern 

dengan cara memperbesar laba ditahan yang akan memperkecil 

dividend payout ratio. 

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, 

semakin pesat perluasan yang dilakukan. Konsekuensinya semakin 

besar kebutuhan dana untuk membiayai perluasan tersebut. Kebutuhan 

dana dalam rangka ekspansi tersebut bisa dipenuhi baik dari utang, 

menambah modal sendiri, yang berasal dari pemilik, dan juga bisa 

diperoleh dari internal resources berupa memperbesar laba yang 

ditahan. Semakin pesat perluasan yang dilakukan perusahaan, semakin 

kecil dividend payout-nya 

5. Kesempatan Investasi 

Kesempatan investasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

besar 

kecilnya 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 

digunakan untuk membayar dividen. 

6. Stabilitas Pendapatan  
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Perusahaan yang pendapatannya stabil, dividen yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham lebih besar dibanding dengan perusahaan 

yang 

pendapatannya tidak stabil. Perusahaan yang pendapatannya stabil 

tidak 

perlu menyediakan kas yang banyak untuk berjaga-jaga, sedangkan 

perusahaan yang pendapatannya tidak stabil harus menyediakan uang 

kas yang cukup besar untuk berjaga-jaga. 

7. Pengawasan Terhadap Perusahaan  

Pemilik (pemegang saham lama) tidak ingin kehilangan kendali 

terhadap perusahaan apabila perusahaan mencari sumber dana dari 

modal sendiri. Jika perusahaan mencari sumber dana dari modal sendiri, 

berarti perusahaan akan menerbitkan saham baru. Dengan 

dilakukannya hal ini, kemungkinan akan masuknya pemegang saham 

baru tentunya akan mengurangi kekuasaan pemegang saha lama dalam 

mengendalikan perusahaan. Perusahaan yang dibelanjai dari utang, 

risikonya cukup besar sehingga perusahaan cenderung tidak membagi 

dividennya agar pengendalian tetap berada ditangannya. 

2.5.6  Jenis-jenis Dividen 

 Terdapat beberapa jenis dividen yang dibagikan oleh perusahaan, seperti 

yang dikemukakan oleh Kieso, dkk (2011:785) berikut ini : 

1. Dividen Kas 
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Dewan direksi menetapkan untuk penyusunan pengumuman dividen 

kas. Setelah persetujuan resolusi, dewan mengumumkan dividen. 

Sebelum membayar dividen, bagaimanapun perusahaan harus 

menyiapkan daftar pemegang saham saat ini. Untuk alasan ini, biasanya 

ada jeda waktu antara pengumuman. 

2. Dividen Properti 

Dividen dibayarkan dalam aset perusahaan selain kas disebut dividen 

properti atau dividen dalam bentuk barang. Dividen mungkin barang 

dagangan, real estate, investasi, atau bentuk apapun yang dewan direksi 

tetapkan. 

3. Dividen Likuidasi 

Dividen selain didasarkan pada saldo laba kadang-kadang digambarkan 

sebagai dividen likuidasi. Istilah ini menyiratkan bahwa dividen 

tersebut merupakan return atas investasi pemegang saham daripada 

keuntungan. Dengan kata lain, dividen tidak didasarkan pada 

pendapatan yang mengurangi jumlah disetor oleh pemegang saham dan 

oleh karenanya itu disebut liquidating dividend. 

4. Dividen Saham 

Perusahaan terkadang mengeluarkan dividen saham. Dalam hal ini, 

perusahaan tidak mendistribusikan aset. Setiap pemegang saham 

mempertahankan persis bagian proporsional yang sama dalam 

perusahaan dan nilai buku per saham yang sama setelah perusahaan 

menerbitkan dividen saham. 



33 

 

 

Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowicz (2014:219) dividen dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

1. Dividen Reguler dan Ekstra 

Dividen regular merupakan dividen normal yang diharapkan dibayarkan 

oleh perusahaan. Sedangkan dividen ekstra merupakan dividen tidak 

berulang yang dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai 

tambahan dari dividen regular yang dilakukan pada situasi khusus 

tertentu. 

2. Dividen Saham 

Dividen saham merupakan pembayaran dalam bentuk tambahan saham 

kepada para pemegang saham. Dividen jenis ini sering kali digunakan 

sebagai pengganti dividen kas atau sebagai dividen tambahan. 

2.5.7  Prosedur Pembayaran Dividen 

Prosedur pembayaran aktual dividen menurut Brigham dan Houston 

(2011:90) diurutkan sebagai berikut :  

1. Tanggal deklarasi (Declaration date)  

Pada tanggal deklarasi maka direksi suatu perusahaan akan mengadakan 

rapat dan mengumumkan dividen reguler. Untuk tujuan akuntansi maka 

dividen yang dideklarasikan menjadi kewajiban aktual pada tanggal 

deklarasi.  

2. Tanggal pemegang saham tercatat (Holder-of-record date)  
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Pada hari penutupan usaha di tanggal pemilik tercatat, perusahaan 

menutup buku perpindahan sahamnya dan menyusun suatu daftar 

pemegang saham per tanggal tersebut, pemegang saham tersebut berhak 

untuk menerima dividen. 

3. Tanggal eks dividen ( Ex-dividend date)  

Tanggal ketika hak atas dividen lepas dari saham. Hak atas dividen tetap 

ada pada saham sampai dua hari kerja sebelum tanggal pemilik tercatat, 

namun pada hari kedua sebelum tanggal tersebut, hak atas dividen tidak 

lagi dimiliki oleh saham.  

4. Tanggal pembayaran (Payment date)  

Tanggal dimana perusahaan akan membayarkan dengan membagikan 

cek dividen kepada para pemegang sahamnya. 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini merupakan daftar penelitian terdahulu sebagai referensi penulis 

dalam melaksanakan penelitian ini : 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No. Nama 
Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Suharli 
(2007) 

Pengaruh 
Profitability dan 
Investment 
Opportunity Set 
Terhadap Kebijakan 
Dividen Tunai 
dengan Likuiditas 
Sebagai Variabel 
Penguat 

Variabel Dependen 
:Kebijakan Dividen 
Tunai 
 
Variabel Independen 
: 
1. Profitability 
2. Investment 

Opportunity Set 
 

Kebijakan pembagian 
dividen  
hanya dipengaruhi oleh 
profitabilitas dan diperkuat 
oleh 
likuiditas perusahaan. 
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No. Nama 
Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Variabel Intervening 
: 
Likuiditas  

2. Ayu 
(2013) 

Pengaruh 
Profitabilitas, 
Investment 
Opportunity Set, 
Leverage, dan 
Growth Terhadap 
Kebijakan Dividen 
(Study Empiris 
Perusahaan 
Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia ) 

Variabel Dependen : 
Kebijakan Dividen  
 
Variabel Independen 
: 
1. Profitabilitas 
2. Investment 

Opportunity Set 
3. Leverage 
4. Growth 

Secara parsial profitabilitas 
berpengaruh signifikan 
terhadap kebijakan dividen. 
Sedangkan investment 
opportunity set, leverage, 
dan growth tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kebijakan dividen. 
Secara simultan 
profitabilitas, investment 
opportunity set, leverage, 
dan growth berpengaruh 
terhadap kebijakan dividen. 

3. Aldy 
(2015) 

Pengaruh 
Profitabilitas, 
Likuiditas, Leverage, 
Market to Book 
Value Ratio, dan 
Ukuran Perusahaan 
Terhadap Dividend 
Payout Ratio (Studi 
pada Perusahaan 
Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada 
Tahun 2010 -2013) 

Variabel Dependen : 
Dividend Payout 
Ratio 
 
Variabel Independen 
: 
1. Profitabilitas 
2. Likuiditas 
3. Leverage 
4. Market To Book 

Value Ratio 
5. Ukuran 

Perusahaan 

Secara simultan 
profitabilitas, likuiditas, 
leverage, market to book 
value ratio, dan ukuran 
perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap  
dividend payout ratio. 
Secara parsial profitabilitas 
dan market to book value 
ratio berpengaruh positif 
signifikan terhadap  
dividend payout ratio; 
Leverage berpengaruh 
negatif signifikan terhadap 
dividend payout ratio; 
Likuiditas dan ukuran 
perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap dividend payout 
ratio. 

4. Pratomo 
(2015) 

Pengaruh Insider 
Ownership, 
Profitabilitas, 
Leverage dan 
Investment 
Opportunity Set 
terhadap Dividend 
Payout Ratio. 

Variabel Dependen : 
Dividend Payout 
Ratio 
 
Variabel Independen 
: 

1. Insider 
Ownership 

2. Profitabilitas 
3. Leverage 
4. Investment 

Opportunity Set 

Secara parsial 
profitabilitas, leverage, dan 
insider ownership 
berpengaruh positif namun 
tidak signifikan terhadap 
dividend payout ratio; 
Investment opportunity set 
berpengaruh negatif namun 
tidak signifikan terhadap 
dividend payout ratio. 
Secara simultan variabel 
insider ownership, 
profitabilitas, leverage, dan 
investment opportunity set 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
dividend payout ratio. 
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No. Nama 
Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

5. Fistyarini 
(2015) 

Pengaruh 
Profitabilitas, 
Kesempatan 
Investasi dan 
Leverage Terhadap 
Kebijakan Dividen 
Tunai dengan 
Likuiditas sebagai 
Variabel Moderating 
(Studi Kasus pada 
Saham LQ-45 di 
Bursa Efek 
Indonesia Periode 
Tahun 2010 – 2013). 

Variabel Dependen : 
Kebijakan Dividen 
Tunai  
 
Variabel Independen 
: 
1. Profitabilitas 
2. Kesempatan 

Investasi 
3. Leverage 
 
Variabel Moderating 
: 
Likuiditas 

Secara parsial profitabilitas 
dan kesempatan investasi 
mempengaruhi kebijakan 
dividen tunai perusahaan 
secara posititf signifikan; 
Leverage mempengaruhi 
kebijakan dividen tunai 
perusahaan secara negatif 
signifikan. Secara simultan 
profitabilitas, kesempatan 
investasi, dan leverage 
berpengaruh signifikan 
terhadap kebijakan dividen. 

 

2.7  Kerangka Pemikiran  

2.7.1  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen 

Hubungan antara pemegang saham sebagai prisipal dengan manajemen 

perusahaan sebagai agen dalam perusahaan tentunya tidak terlepas dari konflik 

kepentingan. Konflik kepentingan tersebut akan mengakibatkan biaya keagenan 

(agency cost). Biaya keagenan dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. 

Pembagian dividen dapat menjadi salah satu bentuk mekanisme pengawasan 

pemegang saham terhadap pihak manajemen (Suharli, 2007). 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang harus diambil oleh manajemen 

apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan dibagikan semua 

atau dibagikan sebagian untuk dividen dan sebagian tidak dibagi dalam bentuk laba 

ditahan guna pengembangan perusahaan (Sutrisno, 2012:266). Proporsi laba yang 

akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dihitung 
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dengan menggunakan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) (Van 

Horne dan Wachowicz, 2009:476). 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba merupakan indikator 

penting penentu kebijakan dividen. Masyarakat mengasumsikan bahwa perusahaan 

yang membagikan dividen merupakan perusahaan yang bonafit. Aktivitas 

perusahaan menunjukkan tingkat efektivitas yang ada pada perusahaan. Semakin 

tinggi tingkat aktivitas yang ada pada perusahaan semakin besar aliran kas yang 

diterima perusahaan berarti semakin efektif dalam mengelola aktivitas transaksi 

yang ada di perusahaan (Brata, 2015:66). Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba atau profit. Semakin besar keuntungan yang 

diperoleh, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

(Brigham dan Houston, 2011:156). 

Penelitian yang dilakukan oleh Aldy (2015) yang berjudul “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Market To Book Value Ratio, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Dividend Payout Ratio (Studi pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010 -2013)” menyatakan 

bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.  

2.7.2  Pengaruh Leverage Terhadap Kebijakan Dividen 

Leverage merupakan faktor lain dalam menilai kelanjutan hidup perusahaan 

dan proyeksi terhadap distribusi income di masa depan (Syamsuddin, 2007:89). 

Liabilitas selalu melibatkan risiko tinggi karena adanya kewajiban membayar. 

Walaupun begitu, liabilitas memungkinkan perusahaan untuk mengelola return on 
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equity bagi pemegang saham (Malik, dkk., 2013). Leverage merupakan penggunaan 

aset dan sumber dana lain oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan 

maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 

2008:257). Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman yang 

besar akan membutuhkan dana untuk menutupi kewajibannya tersebut. Dengan 

kata lain, perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi 

jumlah dividen yang dibagikan (Sutrisno, 2012:267). 

Penelitian yang dilakukan oleh Aldy (2015) yang berjudul “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Market To Book Value Ratio, dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Dividend Payout Ratio (Studi pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2010 -2013)” menyatakan 

bahwa leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2.7.3  Pengaruh Investment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Dividen 

Istilah Investment Opportunity Set (IOS) dikemukakan pertama kali oleh 

Myers (1976) yang menguraikan pengertian perusahaan, yaitu sebagai satu 

kombinasi antara aset riil (asset in place) dan opsi investasi di masa yang akan 

datang (Belkaoui, 2000:13). IOS menggambarkan luasnya kesempatan atau 

peluang investasi bagi suatu perusahaan (Hartono, 2003:58). Pada saat kondisi 

perusahaan sangat baik maka pihak manajemen cenderung memilih investasi baru 

daripada membayar dividen (Suharli, 2007). 

Penelitian yang dilakukan oleh Fistyarini (2015) yang berjudul Pengaruh 

Profitabilitas, Kesempatan Investasi dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen 
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Tunai dengan Likuiditas sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Saham 

LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2013) menunjukkan bahwa 

kesempatan investasi (investment opportunity set) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen.  

Penjelasan mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan investment 

opportunity set terhadap kebijakan dividen dapat dilihat secara singkat melalui 

kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran berupa gambar skema untuk lebih 

menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Gambar 

2.1 adalah kerangka pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, 

leverage, dan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen. 

 

 

Gambar 2. 1 
Paradigma Konseptual Penelitian 

  

Y 
Kebijakan Dividen 

(DPR) 

X1 
Profitabilitas 

(ROE) 

X2 
Leverage 
(DER) 

X3 
Investment Opportunity 

Set 
(MVE/BVE) 
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2.8  Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sekaran (2015:135) hipotesis didefinisikan sebagai hubungan 

yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran 

hubungan  profitabilitas, leverage, investment opportunity set dan kebijakan dividen 

maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H1  : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

H2 : Leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

H3 : Investment Opportunity Set berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. 

H4 : Profitabilitas, leverage, dan investment opportunity set secara      

simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 

Keterangan : 

      = Pengaruh Secara Parsial 

  = Pengaruh Secara Simultan 


