
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian teori 

2.1.1 Kebijakan dividen 

 Menurut (Martono & Harjito, 2014:270) kebijakan dividen 

merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan invetasi di masa yang akan 

datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai 

dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya 

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. 

2.1.1.1 Pentingnya kebijakan dividen 

Salah satu kebijakan yang harus diambil manajemen 

perusahaan adalah memutuskan apakah laba yang diperoleh 

selama satu periode akan dibagi semua atau akan dibagi sebagai 

dividen dan sebagian lagi akan disimpan sebagai laba yang 

ditahan. Apabila perusahaan memutuskan akan membagi laba 

perusahaan sebagai dividen, maka akan mengurangi kesempatan 

perusahaan dalam mendapatkan modal intern. Oleh 

karenanya, dividen merupakan salah satu kebijakan yang 

penting dalam perusahaan, karena menyangkut pemegang saham 

yang notabene merupakan sumber modal dari perusahaan 



tersebut. Investor dalam menginvestasikan dananya kedalam 

instrumen saham tentunya menginginkan return yang tinggi. 

Return dari saham dapat diperoleh dari capital gainmaupun dari 

dividen. 

Menurut the bird in hand theory yang dikemukakan oleh 

Gordon (1963) menyatakan bahwa investor lebih memilih 

dividen karena dianggap lebih pasti dibandingkan dengan 

capital gain. Sementara jika dikaitkan dengan pajak, maka 

investor cenderung lebih memilih capital gain. Hal ini karena 

pajak dari dividen lebih tinggi dibandingkan dengan pajak 

capital gain. 

Begitu pentingnya peranan dividen, maka perusahaan 

enggan melakukan pemotongan terhadap dividen. Perusahaan 

yang melakukan pemotongan dividen memberikan signal yang 

buruk bagi investor yang menandakan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan kurang bagus sehingga permintaan pasar terhadap 

saham perusahaan tersebut akan turun yang artinya para investor 

enggan untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. 

Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan menaikan dividen, 

memberikan signal kepada para investor bahwa kondisi 

keuangan perusahaan sedang bagus. Dengan adanya efek 

signaling tersebut maka perusahaan harus menjamin dividen 

terhadap investor. 



2.1.1.2 KebijakanPemberianDividen 

Ada beberapa bentuk pemberian dividen secara tunai atau 

cash dividend yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang 

saham. Bentuk kebijakan dividen yaitu: 

1. Kebijakan Pemberian Dividen Stabil 

Kebijakan dividen yang stabil ini artinya dividen akan 

diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu 

tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan 

berfluktuasi. Dividen stabil ini dipertahankan untuk beberapa 

tahun dan kemudian bila laba yang diperoleh itu meningkat, 

dan peningkatannya mantap dan stabil, maka dividen juga 

akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan selama 

beberapa tahun. 

2. Kebijakan Dividen yang Meningkat 

Dengan kebijakan ini perusahaan akan membayarkan 

dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu 

meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. 

3. Kebijakan Dividen Dengan Ratio yang Konstan 

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya 

mengikuti besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. 

Semakin besar laba yang diperoleh semakin besar dividen 

yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila laba kecil 



dividen yang dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan 

sering disebut dividend payout ratio. 

4. Kebijakan Pemberian Dividen Reguler yang Rendah 

ditambah ekstra 

Dengan kebijakan ini perusahaan menentukan jumlah 

pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, 

kemudian ditambhkan dengan ekstra dividen bila 

keuntungannya mencapai jumlah tertentu. 

2.1.1.3 Kebijakan Stock Dividen 

Stock dividen adalah pembayaran tambahan saham (dividen 

dalam bentuk saham) kepada pemegang saham. Stock dividen 

tidak lebih dari penyusunan kembali modal perusahaan 

(rekapitalisasi perusahaan), sedangkan proporsi kepemilikan 

tidak mengalami perubahan. Bagi investor, dengan adanya stock 

deviden ini maka ia tidak memperoleh apa-apa kecuali 

tambahan saham. Demikian juga proporsi kepemilikan juga 

tidak mengalami perubahan. Apabila faktor lain tetap, maka 

penambahan jumlah lembar saham yang beredar akan 

mengakibatkan harga pasar saham akan turun, sehingga nilai 

keseluruhan bagi investor tidak mengalami perubahan. 

Tujuan perusahaan memberikan stock dividen adalah untuk 

menghemat kas karena ada kesempatan investasi yang 

menguntungkan, namun hal ini akan mengakibatkan 



kekecewaan pemegang saham. Maka diperlukan informasi yang 

benar kepada pemegang saham, akan adanya kesempatan 

investasi di masa datang. Kebijakan stock dividen yang tidak 

dapat dibenarkan apabila stock dividen dipergunakan untuk 

mengatasi kesulitan finansial, karena perusahaan tidak dapat 

mamanipulasi investor yang akibatnya harga saham akan turun. 

Masalahnya yang penting adalah menyangkut biaya emisi saham 

yang mahal sehingga stock dividen perlu pertimbangan matang. 

2.1.1.4 Stock Split 

Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke 

dalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan demikian jumlah 

lembar saham yang beredar akan meningkat proporsional 

dengan penurunan nilai nominal saham. Tujuan stock split 

adalah untuk menempatkan harga pasar saham dalam trading 

range tertentu. 

2.1.1.5 Repurchase of Stock 

Perusahaan sering harus melakukan pembelian kembali 

saham perusahaan karena perusahaan memiliki kelebihan kas, 

dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. 

Alasan lain mungkin karena perusahaan akan melakukan 

penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Dalam kondisi ini 

tidak ada kesempatan investasi yang favourable maka pemberian 

dividen atau pembelian saham tidak ada pajak dan biaya 



transaksi bagi investor akan sama saja. Dengan pembelian 

kembali maka jumlah lembar saham yang beredar akan 

berkurang dan dividen perlembar saham akan lebih besar 

akhirnya harga pasar saham akan meningkat. 

Untuk melakukan pembelian kembali inidapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu : 

a. Perusahaan memberikan penawaran atau dengan cara 

membali langsung dipasar. 

b. Dengan membeli langsung dipasar modal dalam hal ini 

peran pialang, broker akan membantu. 

 

2.1.2 Teori-teori dividen 

Menurut buku Teori Konsep & Aplikasi (Sutrisno, 2012) ada 

beberapa teori-teori dividen yakni : 

1. Teori Residu Dividen atau residual dividend of theory 

Laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode 

sebenernya 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 

disyaratkan, maka laba memang sebaiknya tidak dibagikan. Laba 



dibagikan kepada pemegang saham apabila ternyata keuntungan 

diperoleh dari reinvestasi lebih kecil dibanding dengan keuntungan 

yang disyaratkan. Dengan demikian residual dividend of 

theoryadalah sisa laba yang tidak diinvestasikan kembali. 

2. Dividen Model Walter atau Walters Dividend Model 

Teori dividen model Walter ini berpendapat bahwa selama 

keuntungan yang diperoleh dari reinvestasi lebih tinggi dibanding 

dengan biayanya, maka reinvestasi tersebut cenderung akan 

meningkatkan harga saham atau nilai perusahaan. 

3. Dividen Model Modigliani dan Miller 

Modigliani dan Miller (MM) berpendapat bahwa pada dasarnya 

pada kondisi keputusan investasi yang diberikan tidak relevan untuk 

diperhitungkan, karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan 

pemegang saham. Menurut Modigliani dan Miller 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 perusahan. 

Pendapat Modigliani dan Miller tersebut didukung oleh 

beberapa asumsi antara lain: 



 Pasar modal sempurna dimana para investor berpikir secara 

rasional 

 Tidak ada pajak baik perorangan maupun pajak penghasilan 

perusahaan 

 Tidak ada biaya emisi dan tidak ada biaya transaksi 

 Informasi tentang investasi tersedia untuk setiap individu 

 Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap biaya modal 

sendiri perusahaan 

Pendapat Modigliani dan Miller 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 yang baru sebagai pengganti 

sejumlah pembayaran dividen tersebut. Dengan demkian adanya 

kenaikan pembayaran dividen akan diimbangi dengan penuruan 

harga saham sebagai akibat penjualan saham yang baru. 

Menurut buku Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi 

(Sartono, 2001) ada beberapa teori-teori dividen : 

1. Tax Differential Theory 

Pertama harus disadari bahwa bagi investor yang dikenai 

pajak pendapatan perseorangan, pendapatan yang relevan 

baginya adalah pendapatan setelah pajak. Dengan demikian 

tingkat keuntungan yang diisyaratkan juga setelah pajak. 



Jika capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah 

daripada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki tingkat 

pertumbuhan yang tinggi menjadi lebih menarik. Tetapi, 

sebaliknya jika capital gain dikenai pajak yang sama dengan 

pendapatan atas dividen, maka keuntungan capital gain jadi 

berkurang. Namun demikian pajak atas capital gain masih lebih 

baik dibandingkan dengan pajak atas dividen, karena pajak atas 

capital gain baru dibayar setelah saham dijual sementara pajak 

atas dividen harus dibayar setiap tahun setelah pembayaran 

dividen. Selain itu periode investasi juga mempengaruhi 

pendapatan investor. Jika investor hanya membeli saham untuk 

jangka waktu satu tahun, maka tidak ada bedanya antara pajak 

atas capital gain dan pajak atas dividen. 

2. Information Content Hypothesis 

Apabila diperhatikan kembali, Modigliani-Miller 

berpendapat bahwa kebijakan dividen adalah tidak relevan 

dengan  mengasumsikan baik investor maupun manajer 

memiliki informasi yang sama atas kesempatan berbagai 

kesempatan investasi. Sehingga investor dan manajer memiliki 

penilaian yang sama terhadap perusahaan dan kebijakan dividen 

atau kebijakan distribusi pendapatan di masa datang. Dalam 

kenyataannya manajer cenderung memiliki informasi yang lebih 

baik tentang prospek perusahaan dibanding dengan investor atau 



pemegang saham, akibatnya investor menilai bahwa capital gain 

lebih beresiko dibanding dengan dividen dalam bentuk kas. 

Dalam kenyataannya sering terjadi bahwa pembayaran 

dividen selalu diikuti dengan kenaikan harga saham sedangkan 

penurunan dividen akan diikuti dengan penurunan harga saham. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa investor secara keseluruhan 

lebih menyukai pembayaran dividen daripada capital gain. 

Tetapi Modigliani-Miller melihat kecenderungan ini dengan 

menyatakan bahwa karena perusahaan cenderung enggan untuk 

menurunkan tingkat dividen mereka, sehingga perusahaan hanya 

akan meningkatkan dividen apabila prospek keuntungan di masa 

datang lebih baik atau paling tidak stabil. MM selanjutnya 

berpendapat bahwa kenaikan dividen ini oleh investor dilihat 

sebagai tanda atau signal bahwa prospek perusahaan di masa 

datang lebih baik. Sebaliknya penurunan dividen akan dilihat 

sebagai tanda bahwa prospek perusahaan menurun. 

MM berkesimpulan bahwa reaksi investor terhadap 

perubahan dividen tidak berarti sebagai indikasi bahwa investor 

lebih menyukai dividen dibanding dengan laba 

ditahan.kenyataan bahwa harga saham berubah mengikuti 

perubahan dividen semata-mata karena adanya information 

content dalam pengumuman dividen. Sudah banyak penelitian 

dilakukan untuk menguji hipotesis ini, namun demikian hingga 



saat ini masih sulit untuk menentukan apakah perubahan harga 

saham yang mengikuti perubahan dividen disebabkan karena : 

a) Kebijakan dividen dilihat sebagai satu tanda bagi 

investor disebut juga dengan signaling effect 

b) Karena memag investor lebih menyukai dividen 

daripada capital gain disebut juga dengan preference 

effect 

c) Karena kombinasi keduanya. 

 

3. Clientile Effect 

Banyak kelompok investor dengan berbagai kepentingan. 

Ada investor yang lebih menyukai memperoleh pendapatan saat 

ini dalam bentuk dividen seperti halnya individu yang sudah 

pensiun sehingga investor ini menghendaki perusahaan untuk 

membayar dividen yang tinggi. Tetapi ada pula investor yang 

lebih menyukai untuk menginvestasikan kembali pendapatan 

mereka, karena kelompok investor ini berada dalam tarif pajak 

yang cukup tinggi. 

Jika perusahaan menahan laba setelah pajak yang diperoleh, 

maka investor yang menyukai pembayaran dividen akan 

kecewa. Mereka memang akan menerima capital gain, tetapi 

untuk memenuhi kebutuhan, mereka terpaksa harus menjual 

sebagian sahamnya. Sementara itu investor yang memilih untuk 



menginvestasikan kembali pendapatannya menghendaki 

perusahaan untuk membayar dividen yang rendah, karena bagi 

mereka pembayaran dividen yang besar berarti pajak yang harus 

dibayar juga semakin besar. Ini terjadi karena mungkin kenaikan 

dividen mengakibatkan kenaikan tarif pajak pendapatan 

sehingga pembayaran dividen tidak begitu menguntungkan 

dibandingkan dengan kenaikan pajak yang harus dibayar. 

Dengan demikian paling tidak terdapat dua kelompok investor 

dengan dua kepentingan yang bertentangan. 

Dengan adanya dua kelompok investor tersebut, perusahaan 

dapat menetukan kebijakan dividen yang oleh manajemen 

dianggap paling baik. Kemudian biarkan investor yang tidak 

menyukai kebijakan dividen perusahaan, menjual saham 

mereka; dengan kata lain biarkan investor melakukan 

pemindahan investasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. 

Tetapi perlu diingat bahwa transaksi ini berlangsung secara 

tidak efisien karena adanya biaya transaksi dan pembayaran 

capital gain sebagai akibat penjualan saham. Oleh karena itu ada 

kecenderungan perusahaan untuk enggan melakukan perubahan 

kebijakan dividen. Karena perubahan kebijakan dividen 

mengakibatkan beberapa investor akan menjual sahamnya dan 

akibatnya dapat menurunkan harga saham. Seperti halnya 

bidang yang lain, masih terdapat perbedaan pendapat tentang 



adanya perbedaan kepentingan ini dan tak satu kelompok pun 

yang dapat membuktikan kebenarannya. 

Tidak jarang pula ada perusahaan yang membagikan 

dividen diikuti dengan penjualan obligasi. Ada dua hal penting 

dalam kebijakan semacam ini. Pertama, pembagian dividen 

tersebut digunakan untuk memberi sinyal ke pasar tentang 

prospek perusahaan. harapannya adalah bahwa perusahaan 

kemudian dapat menjual obligasinya dengan harga yang lebih 

baik. Hal penting kedua adalah bahwa pembagian dividen itu 

dimaksudkan untuk mengurangi agency conflict antara manajer 

dengan pemegang saham. Pemegang saham tidak ingin manajer 

mengelola cash flow dalam jumlah yang besar. Apabila free 

cashflow dan laba tersebut dibagi sebagai dividen maka manajer 

terpaksa harus mencari pendanaan dari luar. Hal itu berarti 

manajer harus siap-siap untuk dievaluasi pihak eksternal secara 

tidak langsung akan memperkecil agency conflict. 

2.1.3 Teori Keagenan 

 Teori keagenan merupakan sebuah hubungan atau kontrak antara 

principal dengan agen. Principal adalah pemegang saham dan agen 

adalah manajemen yang mengelola perusahaan (manajer). Teori 

keagenan menjelaskan bahwapemegang saham memberikan wewenang 

kepada manajer untuk menjalankan bisnis perusahaan demi kepentingan 

principal. Dengan demikian, setiap keputusan manajer adalah 



keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya 

perusahaan. Apabila manajer lebih mementingkan kepentingan 

individunya daripada pemegang saham maka akan mengurangi 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Perbedaan kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham inilah yang mengakibatkan 

terjadinya suatu konflik yang biasa disebut dengan agency 

conflict.Konflik agensi muncul sebagai akibat adanya pemisahan antara 

pemilik dan pengendali perusahaan. Masalah keagenan dapat muncul 

dalam berbagai tipe. Munculnya permasalahan keagenan menyebabkan 

para pemegang saham harus mengeluarkan biaya untuk melakukan 

pengawasan terhadap perilaku manajer. Biaya pengawasan ini disebut 

dengan biaya agensi (agency cost).  

 Ada beberapa alternatif untuk mengurangi konflik kepentingan dan 

biaya keagenan atau agency cost (Sartono, 2001:108):  

1. Meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. 

Kepemilikan ini akan menyejajarkan kepentingan manajemen 

dengan kepentingan pemegang saham.  

2. Meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih atau dividend 

payout ratio, dengan demikian akan memperkecil jumlah aliran 

kas bebas atau free cash flow sehingga manajemen harus 

mencari sumber dana eksternal untuk pembiayaan investasi.  

3. Meningkatkan pendanaan dengan utang. Peningkatan utang 

akan menurunkan skala konflik antara pemegang saham dan 



manajemen. Apabila perusahaan memerlukan kredit, maka 

harus siap untuk dievaluasi dan dimonitor oleh pihak eksternal 

dan akan mengurangi konflik antara manajemen dengan 

pemegang saham. Disamping itu, utang juga dapat mengurangi 

kelebihan aliran kas atau excess cash flows yang ada dalam 

perusahaan sehingga menurunkan kemugkinan pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen.  

 

2.1.4 Free Cash Flow 

Menurut Putri (2013) mendefinisikan free cash flow sebagai aliran 

kas diskresioner yang tersedia bagi perusahaan. Free cash flow diukur 

melalui penghitungan kas dari aktivitas operasi yang dikurangi dengan 

pembelanjaan modal (capital expenditure) untuk memenuhi kapasitas 

produksi saat ini. Free cash flow dapat digunakan untuk pembayaran 

hutang dan pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Semakin besar free cash flow yang tersedia dalam suatu perusahaan, 

maka dapat dikatakan bahwa semakin sehat perusahaan tersebut karena 

memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran hutang dan 

dividen. Dalam teori residual dividend policy menyatakan bahwa 

perusahaan membayarkan dividen pada saat perusahaan memiliki 

kelebihan dana atas laba perusahaan yang digunakan untuk membiayai 

proyek yang telah direncanakan, yang artinya apabila free cash flow 

perusahaan itu besar maka dividen yang dibayarkan juga akan besar. 



2.1.5 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan 

mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Menurut 

(Saputra, Ibrahim & Marlenny, 2013) Semakin besar keuntungan yang 

diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen yang akan menyebabkan kenaikan permintaan 

saham.  

Pada penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan 

ROA(return on asset) yang diperoleh dengan cara EAT(earnings after 

tax )yang diperoleh perusahaan dibagi dengan total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Dalam mengukur profitabilitas tidak hanya 

menggunakan rasio ROA saja tetapi jugamenggunakan(ROI) return on 

investment dan ROE (return on equity). ROI merupakan tingkat 

pengembalian atas investasi perusahaan pada aktiva.Sedangkan ROE 

(return on equity) merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak 

dengan ekuitas yang akan diinvestasikan pemegang saham pada 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

modal ekuitas untuk menghasilkan laba. 

Tujuan dari profitabilitas perusahaan adalah meningkatkan laba 

perusahaan untuk menarik minat investor atau pemegang saham untuk 

menanamkan modal untuk perusahaan tersebut. Keuntungan yang layak 

dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan 



pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya.  

2.1.6 Struktur Kepemilikan 

Menurut Sudana (2011:11), “Struktur kepemilikan (ownership 

structure) merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer 

perusahaan”. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang 

menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah 

pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil 

keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer 

bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Struktur kepemilikan 

terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

2.1.6.1 Kepemilikan Manajerial 

Menurut (Sujoko & Subiantoro, 2007) kepemilikan manajerial 

adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen  perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan presentase jumlah saham yag dimiliki 

oleh manajemen. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan 

kepentingan manajemen dan pemegang saham karena manajer akan 

merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya.  Termasuk 

dalam mengambilan kebijakan dividen, dividen yang dibayarkan 

memberikan sinyal kepada para pemegang saham bahwa dana yang 

ditanamkan di perusahaan terus berkembang. Kebijakan dividen 

akan memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan utang suatu 

perusahaan. 



Kepemilikan manajerial merupakan insentif bagi para manajer 

dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 

mengelola hutang secara optimal sehingga akan meminimumkan 

biaya keagenan yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Dewi (2008) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. Dapat dikatakan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi 

menyebabkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

rendah. Penetapan dividen rendah disebabkan manajer memiliki 

harapan investasi di masa mendatang yang dibiayai dari sumber 

internal. Apabila sebagian pemegang saham menyukai dividen yang 

tinggi maka menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga perlu 

peningkatan dividen (Wijayaningtyas, 2009). 

2.1.6.2 Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain 

(Wijayaningtyas, 2009). Institusi tersebut biasanya dapat menguasai 

mayoritas saham perusahaan karena memiliki sumber daya yang 

lebih besar dibandingkan dengan para pemegang saham lainnya. 

Saham yang dimiliki perusahaan institusi biasanya berjumlah cukup 

besar dari kepemilikan lainnya dan menjadi mayoritas dalam 

kepemilikan saham karena sumber dana yang dimiliki lebih besar 



dari yang lain. Persentase kepemilikan saham outsider ditunjukkan 

dalam institusional. Kepemilikan saham institusional yang tinggi 

akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif 

sehingga dapat membatasi perilaku opportunity manager, yaitu 

manajer melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimumkan 

kepentingan pribadinya (Dewi, 2008). Menurut (Suhartono, 2015) 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif pada dividend 

payout ratio. Semakin tinggi kepemilikan saham institusional maka 

akan mengurangi biaya keagenan dan perusahaan akan cenderung 

memberikan dividen yang rendah. 

2.2 Tinjauan penelitian terdahulu 

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan 

dividen yang dapat digunakan sebagai referensi didalam penelitian ini. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh (Sari dan Budiasih, 2016) mengenai 

“Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Institusional, Free Cash 

Flow Dan Profitabilitas Pada Kebijakan Dividen”. Tujuan dari penelitian ini 

untuk menguji pengaruh kepemilikan managerial, kepemilikan institusonal, 

free cash flow dan profitabilitas pada kebijakan dividen. Perusahaan yang 

diteliti merupakan lembaga usaha go public yang masuk ke dalam kategori 

manufaktur dan terdata pada bursa efek Indonesia dari tahun 2010 – 

2013.Jumlah sampel yang digunakan didalam penelitian ini sebanyak 8 

perusahaan dan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian 



ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Sedangkan free cash flow dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

Kemudian menurut (Tarmizi dan Agnes, 2016) meneliti tentang 

“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Free Cash 

Flow Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 

Manufaktur Go Public Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2010 – 2013). Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, arus kas bebas, dan profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan go public 

yang bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang 

representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, free cash flow dan 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen yang 

diproksikan dengan dividend payout ratio. Sedangkan kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan 

dividend payout ratio. 

Sementara menurut (Suhartono, 2015) meneliti tentang “The effect of 

free cash flow and ownership structure on dividend payout ratio in 



manufacturing companies in Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menganalisis pengaruh free cash flow dan struktur kepemilikan, terdiri dari 

kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing pada 

dividend payout ratio. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2013. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif dan metode analisis sta-tistik. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang terdiri dari 173 data sebagai sampel. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

analisis regresi menunjukkan bahwa free cash flow, kepemilikan keluarga, 

dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio, 

sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif pada dividend 

payout ratio. 

 

2.3  Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Kebijakan Dividen 

Brigham (2001) menyatakan pengertian aliran kas bebas sebagai kas 

yang tersedia untuk didistribusikan bagi investor sesudah terpenuhinya 

kebutuhan seluruh investasi yang diperlukan untuk mempertahankan 

operasi. Sedangkan Kieso (2002) mendefinisikan aliran kas bebas sebagai 

jumlah aliran kas diskresioner suatu perusahaan yang dapat digunakan 

untuk tambahan investasi, melunasi hutang, membeli kembali saham 

perusahaan sendiri (treasury stock), atau menambah likuiditas perusahaan. 



Semua pengertian di atas memiliki makna yang sama yaitu menjelaskan 

adanya dana yang berlebih di perusahaan yang seharusnya didistribusikan 

kepada pemegang saham. Dengan demikan semakin besar aliran kas bebas 

perusahan maka pembayaran dividen cenderung besar. Artinya semakin 

besar free cash flow suatu perusahaan maka pembayaran dividen juga akan 

semakin besar. Hal ini diperkuat dengan hasil (Lucyanda, 2012) yang 

menyatakan bahwa free cash flow memiliki hubungan positif terhadap 

kebijakan dividen. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Free cash flow berpengaruhpositif terhadap kebijakan dividen 

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba, sedangkan dividen merupakan sebagian dari laba perusahaan yang 

dapat dibagikan kepada pemegang saham. Dengan demikian, peneliti 

dapat mengatakan bahwa profitabilitas (Prasetio, 2016) memiliki  

keterkaitan dengan kebijakan dividen. Peneliti berargumen bahwa 

perusahaan yang mampu mengelola asetnya secara efektif dan efisien 

cenderung menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini 

direalisasikan dengan adanya laba yang tinggi. Dengan demikian, 

perusahaan tersebut dianggap mampu untuk membayar sebagian porsi 

labanya dalam bentuk dividen tunai. Semakin tinggi laba yang mampu 

dihasilkan, semakin besar pula probabilitas perusahaan untuk membagikan 

dividen. Ketika dalam kondisi laba yang rendah atau rugi, perusahaan 



tidak memiliki porsi laba yang cukup untuk dibagikan dalam bentuk 

dividen. Perusahaan perbankan cenderung untuk menahan laba yang ada 

untuk mencukupi terlebih dahulu jumlah permodalan (capital adequacy) 

yang diharuskan oleh Bank Indonesia. Ukuran profitabilitas tersebut dapat 

diukur dengan menggunakan rasio ROA. Profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA ini tentu dibutuhkan oleh perusahaan apabila perusahaan 

akan melakukan pembayaran dividen. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian dari (Sakir & Fadli, 2014) menyatakan secara simultan 

profitabilitas mempunyai perngaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positifterhadap kebijakan dividen 

 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen 

Kepemilikan manajerial ini diukur dengan proporsi saham yang 

dimiliki perusahaan pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. 

Dengan adanya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan berarti 

manajer mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham. 

Hal tersebut diharapkan akan menghasilkan kinerja yang baik bagi 

perusahaan. Apabila manajer telah bertindak dengan hati-hati dan 

maksimal maka akan menghasilkan laba yang maksimal juga terhadap 

perusahaan. Jika laba perusahaan besar maka dividen yang dibagikan juga 

cenderung besar. Menurut (Alfionita, 2012) Hal ini disebabkan karena 

semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka 



manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham 

yang notabene adalah mereka sendiri. Sehingga semakin besar 

kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan 

cenderung membagikan dividen yang besar. Sedangkan menurut (Ullah, 

Fida & Shafiullah, 2012) Hasil empiris menunjukkan bahwa hubungan 

negatif antara dividend payout ratio dan kepemilikan saham manajerial. 

Kemudian menurut (Rizqia, Aisjah & Sumiati, 2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijaka dividen. 

Dengan demikian, semakin tinggi persentase kepemilikan saham 

manajerial di perusahaan semakin rendah akan dividend payout ratio. 

Berdasarkan argumen diatas dirumuskan hipotesis : 

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatifterhadap kebijakan 

dividen 

 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap kebijakan Dividen 

Keterkaitan antara kebijakan dividen dan kepemilikan institusional 

melandasi hubungan negatif. Dalam penelitian (Dewi, 2008) menyatakan 

hubungan yang negatif antara dividend dan kepemilikan intsitusional, yang 

dimana meningkatnya kepemilikan institusional menyebabkan 

menurunnya pembayaran dividen. Menurut (Dewi, 2008) kepemilikan 

institusional, yang semakin tinggi akan menurunkan kebijakan dividen. 

Sedangkan menurut (Kurniawati, Manalu, & Octavianus, 2015) 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 



kebijakan dividen. Kemudian menurut (Al-Gharaibeh, Zurigat & Al-

Harahsheh, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen.Berdasarkan uraian 

diatas, diperoleh hipotesis yaitu 

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatifpada kebijakan 

dividen. 

 

2.4 Kerangka Penelitian 

Pada kerangka penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel 

independen yaitu free cash flow (X1), profitabilitias (X2), dan struktur 

kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial (X3) dan kepemilikan 

institusional (X4) terhadap variabel dependen yaitu kebijakan dividen (Y). 

Gambar 2.1 
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