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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1.  Signalling Theory 

Teori yang dapat dijadikan landasan dalam kebijakan dividen adalah 

teori signaling. Teori signaling menyatakan bahwa dividen memberikan 

informasi tentang tingkat pendapatan masa depan atau masa kini. Ghosh dan 

Woolridge (1988) dalam Jaara et al. (2018), menyatakan bahwa dividen 

memberikan informasi sedangkan Kale et al (1990) dalam Jaara et al. (2018), 

menyatakan bahwa dividen dapat dianggap sebagai sinyal stabilitas arus kas 

masa depan perusahaan. Peningkatan dividen memberikan informasi positif 

tentang masa depan perusahaan (Permata, 2019). 

Teori signaling disampaikan pertama kali oleh Michael Spence (1973) 

dalam penelitiannya yang berjudul JobMarket Signalling, dan dikembangkan 

kembali oleh Ross (1977). Teori ini di rancang untuk menggambarkan 

pentingnya informasi antara manajer dan pemegang saham. Pihak manajemen 

akan membagikan dividen kepada pemegang saham untuk memberi sinyal 

kepada pemegang saham bahwa perusahaan berhasil dalam menghasilkan 

profit (Prasetya & Jalil, 2020). Dividen bertindak sebagai bocoran sinyal 

informasi pribadi tentang perusahaan dan kinerjanya. Apabila terjadi 

peningkatan dividen akan disimpulkan bahwa perusahaan memiliki prospek 

yang baik (Prasetya & Jalil, 2020), dan apabila terjadi penurunan dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang kurang baik.  
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Menurut Hasna & Fitria (2020), pihak manajemen perusahaan memiliki 

informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat tentang prospek perusahaan 

dibandingkan investor. Kenaikan dividen merupakan tanda baik kepada 

investor bahwa perusahaan akan memiliki penghasilan yang baik dimasa 

mendatang, sedangkan penurunan dividen merupakan pertanda bahwa 

perusahaan akan menghadapi masa sulit pada waktu mendatang. 

2. Teori “The Bird in the Hand” 

Teori ini beranggapan bahwa dividend yield lebih pasti dibandingkan 

dengan capital gains yield. Lintner dan Gordon (1962) menyatakan bahwa jika 

dividend payout rendah, maka biaya modal sendiri perusahaan akan meningkat 

karena investor lebih suka menerima dividen dibanding menerima capital gain. 

Pendapat Lintner dan Gordon (1962) oleh MM diberi nama bird in the hand 

fallacy. Lintner dan Gordon beranggapan bahwa investor berpikir bahwa satu 

burung ditangan lebih berharga daripada seribu burung diudara, namun MM 

beranggapan bahwa banyak investor yang berpikir bahwa lebih baik 

menginvestasikan kembali dividen yang diterima ke perusahaan lain 

dibandingkan menginvestasikan kembali dividen mereka diperusahaan yang 

sama dengan risiko yang sama. 

Teori the bird in the hand menyimpulkan bahwa investor lebih 

menyukai pendapatan pasti berupa dividen dibandingkan dengan pendapatan 

yang tidak pasti seperti capital gain (Prastya dan jalil, 2020). Dalam teori ini 

dinyatakan bahwa manajemen perusahaan lebih cenderung enggan untuk 

merubah tingkat dividend payout dan hanya akan meningkatkan dividend 
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payout apabila manajemen telah yakin bahwa peningkatan dividend payout 

dapat dipertahankan pada masa mendatang (Tjhoa, 2020). 

3. Dividen 

a. Pengertian dividen 

Berikut merupakan penjelasan pengertian dividen dari beberapa literature. 

Ross (1977), mendefinisikan dividen sebagai pembayaran kepada pemilik 

saham, pembayaran tersebut diambil dari keuntungan perusahaan, baik dalam 

bentuk saham maupun tunai. Menurut Hanafi (2016:361) dividen merupakan 

kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pemegang saham. 

 Menurut Hantono et al. (2019), dividen merupakan pembagian 

keuntungan kepada pemegang saham yang berasal dari pendapatan 

perusahaan. Besar kecilnya dividen akan ditentukan dalam kebijakan dividen. 

Pembagian dividen akan memenuhi harapan investor untuk memperoleh 

return sebagai imbalan dari investasi yang telah dilakukannya (Dewi & 

Sedana, 2018).  

b. Tujuan dari pembagian dividen adalah: 

1) Untuk memakmurkan para pemegang saham 

2) Memberikan kesan baik kepada investor bahwa risiko dividen lebih rendah 

dibanding risiko capital gain. 

3) Untuk menunjukkan likuiditas perusahaan 

4) Dividen dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara manajer dan 

pemegang saham. 
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c.  Jenis-jenis dividen  

Menurut Sundjaja & Barlin (2010:379) terdapat 4 jenis dividen yaitu 

sebagai berikut: 

1) Dividen Tunai 

Perusahaan membagikan dividen dalam bentuk tunai. Dividen tunai 

merupakan bentuk dividen yang pembagiannya dalam bentuk tunai dan 

dikenakan pajak pada tahun pengeluarannya (Hasna & Fitria, 2020). 

2) Dividen saham  

Dividen saham merupakan jenis dividen yang pembagiannya dalam 

bentuk saham (Hasna & Fitria, 2020), pembagian dividen saham dibagi 

secara merata berdasarkan proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham. Semakin banyak jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham, semakin banyak pula perolehan dividen saham. 

3) Properti dividen 

 Properti dividen merupakan jenis dividen yang dibagikan dalam 

bentuk lain selain kas atau saham, contohnya adalah aktiva tetap dan surat-

surat berharga. 

4) Liquiditing dividend 

 Liquiditing dividend merupakan jenis dividen yang pembagiannya 

merupakan akibat dari likuiditas perusahaan. Dividen yang dibagikan 

merupakan hasil pengurangan dari nilai realisasi aset perusahaan dikurangi 

dengan semua kewajibannya. 

 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran…, Novita Nur Indah Annisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2021



 

15 
 

d.  Prosedur pembagian dividen  

Pembayaran dividen terdiri dari beberapa prosedur. Berikut merupakan 

prosedur pembagian dividen yang dikemukakan oleh Sundjaja & Barlin 

(2010:382): 

1) Tanggal pengumuman 

Tanggal pembagian dividen tertera pada RUPS, atau ketika direksi 

perusahaan mengumumkan rencana pembayaran dividen. 

2) Cum dividend date  

Cum dividend date merupakan hari terakhir perdagangan saham 

yang masih melekat untuk mendapatkan dividen. 

3) Tanggal pencatatan pemegang saham. 

Pemilik saham ditentukan sehingga dapat diketahui siapa yang akan 

mendapatkan dividen. Pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen 

adalah pemegang saham yang mencatatkan dirinya pada tanggal ini. 

4) Tanggal pembayaran 

Pemegang saham akan mendapatkan dividen pada tanggal ini, 

setelahnya kas didebet dan piutang dieleminasi dan pembayaran dividen 

akan dikenai pemotongan pajak penghasilan.  

5) Tanggal pemisahan dividen 

 Merupakan hari pemisahan dividen dari saham ketika kita membeli 

saham pada hari exdividend maka kita tidak akan mendapatkan dividen, 

karena tanggal pemisahan dividen (exdividend date) merupakan hari tidak 

mendapatkan dividen. 
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4. Kebijakan Dividen 

a. Pengertian Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan perencanaan dari keputusan yang akan 

diambil oleh perusahaan, untuk menentukan bagaimana pembagian laba, 

apakah keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna investasi di masa yang akan datang 

(Sartono, 2017:281) Keputusan dalam pembagian dividen dan seberapa besar 

dividen yang akan dibagikan merupakan hasil dari kebijakan dividen. 

Pengambilan keputusan akan berpengaruh pada sumber dana internal, apabila 

keuntungan dibagikan sebagai dividen maka sumber dana internal akan 

berkurang, dan apabila keuntungan ditahan sebagai laba ditahan maka tingkat 

investasi perusahaan akan lebih tinggi karena pendanaan internal meningkat 

(Anisah & Fitria, 2019). 

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, kebijakan dividen 

menjadi perhatian banyak pihak, diantaranya adalah pemegang saham, 

kreditor maupun pihak eksternal yang memiliki kepentingan dari informasi-

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Keputusan dari kebijakan 

dividen diambil berdasarkan rapat umum pemegang saham (Hasna & Fitria, 

2020). Perusahaan yang memutuskan untuk membagikan keuntungan dalam 

bentuk dividen akan menimbulkan kepercayaan bahwa perusahaan mampu 

menghasilkan laba dan memiliki prospek yang baik di masa depan. Selain itu, 

apabila perusahaan memutuskan untuk membagikan saham kepada pemegang 
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saham, maka perusahaan telah memksimalkan kesejahteraan pemegang saham 

(Ifafah & Suryono, 2020).  

 Kebijakan dividen merupakan faktor pertimbangan bagi investor dalam 

penanaman modal, karena investor menginginkan pembagian dividen yang 

tinggi (Prasetya & Jalil, 2020). Kebijakan dividen dalam penelitian ini 

diproksikan dengan dividend payout ratio, yaitu keputusan yang digunakan 

untuk menentukan seberapa besar bagian dari pendapatan perusahaan yang 

akan dibagikan kepada pemegang saham, dan yang akan ditahan dalam 

perusahaan atau di investasikan kembali (Ginting, 2018).  

Menurut Ratnasari & Purnawati (2019), dividend payout ratio 

merupakan presentase keuntungan yang dibagikan dalam bentuk dividen atau 

rasio antara laba yang dibagikan dalam bentuk dividen dengan total laba yang 

tersedia bagi para pemegang saham. Besar kecilnya dividend payout ratio 

akan berpengaruh pada keputusan investasi para pemegang saham, dan hal ini 

akan berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Berikut merupakan rumus 

DPR: 

𝐷𝑃𝑅 =
Dividen yang dibagi

Laba bersih
 

Sumber: Hikmiyati & Asyik (2020) 

5. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil yang didapatkan oleh perusahaan yang 

berhubungan dengan total aset, penjualan, dan investasi pemegang saham 

perusahaan (Brigham & Houston, 2011). Menurut Kasmir (2016:196) 
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profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba. Besarnya profitabilitas yang perusahaan 

miliki menggambarkan besaran dividen yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham (Mnune & Purbawangsa, 2019). Profitabilitas digunakan 

untuk mengukur keefektivan perusahaan dalam mengelola aset perusahaan 

guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Prasetya & Jalil, 2020). 

Rasio profitabilitas menggambarkan ukuran efektivitas manajemen 

suatu perusahaan, hal ini dapat dilihat dari jumlah keuntungan yang dihasilkan 

dari penjualan dan pendapatan investasi. Hasil profitabilitas yang lebih tinggi 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, dengan 

perolehan laba yang tinggi perusahaan akan lebih mampu membagikan 

dividen dan juga menyimpan dana sebagai laba ditahan. Dividen diperoleh 

dari keuntungan bersih perusahaan, dengan kata lain keuntungan perusahaan 

mempengaruhi dividend payout ratio (Finingsih et al., 2019). 

Bagi investor, profitabilitas merupakan faktor penting dalam menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan, dengan 

profitabilitas tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban perusahaan untuk membayarkan dividen kepada para 

pemegang saham (Milah & Vestari, 2019). 

Profitabilitas dalam penelitian ini di proksikan menggunakan rasio 

Return on Equity (ROE), rasio ini merupakan rasio yang dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dari modal 

perusahaan (sudana, 2011). Menurut Al-kuwari (2009), ROE dapat mengukur 
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seberapa baik profitabilitas perusahaan, hal ini dikarenakan ROE dapat 

mengungkapkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan kas secara 

internal. ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Sumber: Mutia & Nurhalis (2019) 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan pembayaran 

dividen. Ukuran perusahaan merupakan gambaran kondisi perusahaan yang 

ditentukan oleh total aset perusahaan (Prasetya & Jalil, 2020). Perusahaan 

besar memiliki pendapatan yang stabil dibandingkan dengan perusahaan kecil, 

perusahaan besar juga lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan (Prasetya & Jalil, 2020). Perusahaan besar akan menjaga 

reputasinya dengan membagikan dividen yang lebih besar, sedangkan 

perusahaan kecil, lebih memilih untuk mengalokasikan dananya pada investasi 

yang lebih menguntungkan (Muslih & Husin, 2019).  

Menurut Mutia & Nurhalis (2019), ukuran perusahaan adalah skala 

yang digunakan untuk menggolongkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diketahui dengan indikator total aktiva (Mnune & 

Purbawangsa, 2019). Perusahaan yang memiliki total aset yang tinggi dapat 

meningkatkan produktivitas perusahaan, semakin produktif suatu perusahaan 

diharapkan akan menghasilkan lebih banyak laba, semakin banyak laba yang 
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diperoleh, akan semakin banyak pula dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham.  

Perusahaan dengan jumlah aset yang besar dapat diartikan memiliki 

struktur keuangan yang kuat dan digolongkan sebagai perusahaan besar, 

sedangkan perusahaan kecil ditandai dengan total aset yang kecil (devi & 

Erawati, 2014). Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki arus kas 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga perusahaan 

lebih besar lebih mampu membagikan dividen lebih tinggi (Hesniati & Santi, 

2019).  

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi besaran dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham karena besar kecilnya skala perusahaan 

akan mempengaruhi berbagai kebijakan yang diambil oleh perusahaan (Milah 

& Vestari, 2019). Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma 

natural total aset. Skala pengukurannya adalah skala rasio. Total aset dianggap 

lebih stabil dan dapat menggambarkan ukuran perusahaan, sedangkan 

logaritma digunakan sebagai penetral dari angka total aset karena angka dari 

total aset sangatlah banyak dibandingkan dengan angka dari variabel keuangan 

lainnya (Mutia & Nurhalis, 2019). Pengukuran variabel ukuran perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

Firm Size = Ln (Total Aset) 

Sumber: Hartono (2017:480) 

7. Arus Kas Bebas 

 Arus kas bebas diartikan sebagai jumlah arus kas perusahaan yang dapat 

dipergunakan untuk membeli saham perusahaan sendiri, melunasi hutang 
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ataupun tambahan investasi (Kieso et al., 2013:233) Arus kas bebas 

merupakan kas perusahaan yang tidak lagi diperlukan untuk operasi dan 

investasi sehingga dapat didistribusikan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen (Pambayun D.S, 2018). Arus kas bebas merupakan sisa 

perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan pada akhir periode 

setelah membayar tagihan, cicilan hutang, biaya produksi, bunga, pajak, modal 

belanja dan membayar gaji (Tjhoa, 2020). Semakin besar arus kas bebas 

menunjukkan bahwa pihak manajemen memiliki tingkat produktivitas yang 

tinggi (Hasna & Fitria, 2020). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfatma & Purwohandoko 

(2020), apabila perusahaan memiliki arus kas bebas dalam jumlah besar akan 

memungkinkan terjadinya konflik keagenan, konflik ini timbul dikarenakan 

perbedaan presepsi antara manajer dan pemegang saham dalam keputusan 

alokasi dana arus kas bebas. Cara untuk mengurangi konflik keagenan dalam 

perusahaan adalah mengurangi jumlah free cash flow dengan membayarkan 

dividen. Arus kas bebas lebih baik dibagikan kepada pemegang saham karena 

perusahaan sudah tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan. 

Dengan pembagian dividen, perusahaan dapat memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham. 

 Menurut Utama dan Gayatri (2018), semakin tingginya free cash flow 

perusahaan dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki sejumlah kas yang 

tersedia yang dapat dipergunakan untuk membayar dividen kepada pemegang 

saham, namun kas perusahaan yang tidak lagi dipergunakan untuk operasi 
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tidak selalu dipergunakan untuk pembagian dividen karena perusahaan juga 

harus mempertimbangkan penggunaan kas untuk pembiayaan ekspansi dan 

pertumbuhan perusahaan. 

 Berdasarkan teori residual dividen, perusahaan hanya akan membayarkan 

dividen apabila terdapat kelebihan dana dari laba perusahaan yang digunakan 

dalam pembiayaan proyek yang telah di rencanakan perusahaan, setelah 

perusahaan membiayai proyek yang menguntungkan barulah dividen 

dibagikan kepada pemegang saham (Milah & Vestari 2019). 

 Arus kas bebas dapat disimpulkan sebagai sisa perhitungan arus kas yang 

dihasilkan perusahaan pada akhir periode setelah perusahaan membayar gaji, 

biaya produksi, cicilan hutang, tagihan dan biaya modal untuk 

mengembangkan usaha. Secara sistematis Arus kas bebas perusahaan dapat 

dirumuskan sebagai berikut.: 

 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 =
Arus kas dari operasi bersih–(Pengluaran modal bersih+Perubahan modal kerja)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Sumber: Ross et al. dalam Ifafah & Suryono (2020)  

8. Pertumbuhan Perusahaan 

 Menurut Hartono (2017:479) pertumbuhan perusahaan menggambarkan 

pertumbuhan tahunan total aktiva. Pertumbuhan perusahaan menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

bisnisnya. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi menggambarkan 

penghasilan arus kas yang tinggi di masa yang akan datang, namun perusahaan 

yang sedang bertumbuh pesat cenderung akan menginvestasikan sebagian 

besar kas pada proyek-proyek baru, hal ini akan memperkecil kemungkinan 
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perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham (Finingsih et al., 

2019). 

 Menurut (Riyanto, 2013:267) Semakin cepat pertumbuhan suatu 

perusahaan maka dana yang digunakan juga semakin besar, semakin besar 

dana yang digunakan menunjukkan semakin besar pula dana yang ditahan 

perusahaan hal ini menyebabkan semakin rendah dividen yang akan 

dibagikan, sebaliknya perusahaan dengan pertumbuhan terbatas dan arus kas 

yang lebih stabil akan lebih banyak membayarkan dividen kepada pemegang 

saham (Brigham & Houston, 2011:209) 

 Berdasarkan hasil penelitian Tjhoa (2020), Perusahaan dalam fase 

pertumbuhan akan lebih memilih menggunakan laba yang dihasilkan untuk 

keperluan ekspansi, dalam memperoleh pendanaan perusahaan lebih memilih 

menggunakan dana internal karena lebih murah, oleh sebab itu perusahaan 

akan memilih untuk menahan laba, hal ini menyebabkan dividen tunai yang 

dibagikan akan semakin sedikit. Apabila dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham lebih kecil dari yang diharapkan oleh pemegang saham maka 

dividend payout ratio akan menurun. 

 Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan asset 

growth. Asset growth adalah perhitungan untuk melihat jumlah aset pada saat 

ini dengan aset sebelumnya. Secara sistematis tingkat pertumbuhan 

perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut.: 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡h = 
∑ asset − ∑ assett−1

∑ assett−1
 

Sumber: Mutia & Nurhalis (2019) 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan 

referensi dalam penelitian ini yang berhubungan dengan variabel penelitian 

antara lain: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis dan Identitas 

Jurnal  
Variabel Yang Digunakan Hasil  

1 Andre Hand Prastya 

dan Fitri Yani Jalil 

(2020) 

 

Jurnal Kajian 

Akuntansi dan Bisnis 

Terkini 

Vol.1, No 1  

 

E ISSN 2721-1819  

P ISSN 2721-2416 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Free Cash Flow 

X2 : Leverage 

X3 : Profitabilitas 

X4 : Likuiditas 

X5 :Ukuran Perusahaan 

 

1. Free cash flow tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen 

2. Leverage berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen 

3. Profitabilitas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen 

4. Likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen 

5. Ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen 

2 Fachriyatul Milah dan 

Mekani Vestari (2019) 

 

Prosiding STIE BPD 

Accounting Forum 

(SAF) 

Vol 1  

 

ISBN: 

9786027436725 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Likuiditas 

X3 : Arus Kas Bebas 

X4 : Tingkat Pertumbuhan 

perusahaan 

X5 : Ukuran Perusahaan 

1. Profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

3. Arus kas bebas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

4. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

5. Ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen. 

3 Okta Finingsih, Siti 

Nurlaela dab Kartika 

Hendra Titisari 

(2019) 

 

Jurnal Ekonomi 

Paradigma 

Vol. 20 No. 02  

 

ISSN: 1693-0827 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Likuiditas 

X3 : Leverage 

X4 : Pertumbuhan 

perusahaan 

 

1. Profitabilitas (ROA) berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen (DPR). 

2. Likuiditas (CR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen (DPR).(+) 

3. Leverage (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen (DPR) + 

4. Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijakan Dividen (DPR)- 

4 Muhamad Muslih dan 

Elsa Rahmi Husin 

(2019) 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Debt To Equity Ratio 

X2 : Collateralizable Asset  

1. Debt to equity ratio berpengaruh 

signifikan dengan arah negatif 

terhadap kebijakan dividen  
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Jurnal Aksara Public 

Vol. 3 No. 1  

 

ISSN PRINT: 2655-

1918  

ISSN ONLINE: 

28771516 

X3 : Sales Growth 

X4 : Free Cash Flow 

X5 : Ukuran Perusahaan 

2. Collateralizable asset berpengaruh 

signifikan dengan arah negatif 

terhadap kebijakan dividen  

3. Sales growth tidak berpengaruh 

signifikan dengan arah positif 

terhadap kebijakan dividen  

4. Free cash flow tidak berpengaruh 

signifikan dengan arah positif 

terhadap kebijakan dividen  

5. Ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan dengan arah positif 

terhadap kebijakan dividen 

5 Nur Anisah dan Intan 

Fitria (2019) 

 

JAD: Jurnal Akuntansi 

dan Keuangan 

Dewantara Vol 2 No 1  

 

ISSN (online): 2654-

4369  

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Free Cash Flow  

X3 : Likuiditas  

 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen - 

2. Free cash flow tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen,- 

3. Likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

6 Suriani Ginting 

(2018) 

Vol 8, No 02  

 

ISSN 2622-6421 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Likuiditas 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Leverage  

 

1. Likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen + 

2. Profitabilitas (ROA) berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

3. Leverage tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan 

deviden + 

7 Hestin Nurfatma dan 

Purwohandoko (2020) 

 

Profit: Jurnal Kajian 

Ekonomi dan 

Perbankan 

Vol. 4 No.1  

 

E-ISSN : 2597-9434 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Free Cash Flow 

X2 : Ukuran Perusahaan 

X3 : Kinerja Keuangan  

 

1. Free cash flow tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen – 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

8 Elisa Tjhoa (2020) 

 

ULTIMA Accounting  

Vol. 12, No. 1 

 

ISSN 2085-4595 

 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Free Cash Flow 

X2 : Pertumbuhan 

Perusahaan 

X3 : Return On Assets 

X4 : Cash Ratio 

X5 : Debt To Equity Ratio 

X6 : Firm Size 

1. FCF berpengaruh signifikan positif 

terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) 

2. GROWTH berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

3. Return on Assets tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR)- 

4. Cash Ratio berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap 

DPR. 

5. Cash Ratio berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap 

DPR. + 

6. SIZE berpengaruh secara signifikan 
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terhadap Dividend Payout Ratio 

dengan arah hubungan positif. 

9 Evi Krisdiana dan 

Anang Subardjo (2019) 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi 

Vol 8, No 2  

 

e-ISSN: 2460-0585 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Free Cash Flow 

X2 : Profitabilitas 

 

1. Free cash flow berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen  

2. Profitabilitas berpengaruh positif 

signifikkan terhadap kebijakan 

dividen  

3. Investment opportunity set 

berpengaruh negative signifikan 

terhadap kebijakan dividen 

10 Puspa Cinta Emida dan 

Anindhyta Budiarti 

(2019) 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen  

Vol 8, No 4  

 

e-ISSN: 2461-0593 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Free Cash Flow  

X3 : Likuiditas  

 

1. Profitabilitas (ROA) secara parsial 

memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen (DPR). 

2. Free Cash Flow (FCF) secara 

parsial memiliki pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR). 

3. Likuiditas (CR) secara parsial 

memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen (DPR). 

11 Asma Mutia dan 

Nurhalis (2019) 

 

Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Ekonomi 

Manajemen 

Vol. 4, No. 4  

 

E-ISSN: 2598-635X 

P-ISSN: 2614-7696 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Arus kas bebas 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Leverage 

X4 : Tingkat pertumbuhan 

X5 : Ukuran perusahaan 

1. Arus kas bebas memiliki pengaruh 

positif signifikan teradap dividend 

payout ratio 

2. Profitabilitas memiliki pengaruh 

yang negatif signifikan terhadap 

dividend payout ratio. 

3. Leverage memiliki pengaruh 

negatif signifikan teradap dividend 

payout ratio 

4. Tingkat pertumbuan memiliki 

pengaruh negatif signifikan teradap 

dividend payout ratio 

5. Ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif signifikan teradap 

dividend payout ratio. 

12 Nisfu Lailatul 

Hikmiyati dan Nur 

Fadjrih Asyik (2020) 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi  

Vol 9, No 3 

 

e-ISSN: 2460-0585 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Likuiditas 

X3 : Ukuran Perusahaan  

 

1. variabel profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen 

2. variabel likuiditas bepengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. 

3. ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. + 

13 Atikah Hasna dan Astri 

Fitria (2020) 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi   

Vol 9 No 2  

 

e-ISSN: 2460-0585 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Kebijakan Hutang 

X2 : Kepemilikan 

Manajerial 

X3 : Free Cash Flow 

 

1. variabel kebijakan hutang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. + 

2. variabel kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen- 

3. variabel free cash flow berpengaruh 

positif signifikan terhadap 
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kebijakan dividen 

14 Annisa Azzah Ifafah 

dan Bambang Suryono 

(2020) 

 

Jurnal Ilmu dan Riset 

Akuntansi  

Vol 9 No 4  

 

e-ISSN : 2460-0585 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Free Cash Flow 

X3 : Likuiditas 

 

1. Variabel profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

2. Variabel free cash flow berpengaruh 

positif signifikan signifikan 

terhadap kebijakan dividen, 

3. Likuiditas tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen, 

15 Irma Sari Permata 

(2019) 

 

FORUM EKONOMI 

Vol. 21 No. 1  

 

ISSN Print: 1411-1713 

ISSN Online: 2528-

150X 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Kepemilikan 

manajerial 

X2 : Free cash flow 

X3 : Ukuran perusahaan 

 X4 : Profitabilitas 

 

1. Kepemilikan manajerial terbukti 

berpengaruh negative signifikan 

terhadap kebijakan dividen 

2. Free cash flow tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

3. Ukuran perusahaan terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen 

4. Profitabilitas pada penelitian ini 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen.+ 

16 Resty Ramandini dan 

Etna Nur Afri Yuyetta 

(2019) 

 

DIPONEGORO 

JOURNAL OF 

ACCOUNTING 

Vol 8, No 2 

 

ISSN (Online): 2337-

3806 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Corporate 

Governance 

X2 : Pertumbuhan 

Perusahaan 

X3 : Kekuatan Pasar 

 

1. Corporate governance berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen 

diterima 

2. Pertumbuhan perusahaan memiliki 

pengaruh negative yang signifikan 

terhadap kebijakan dividen 

perusahaan 

3. Kekuatan pasar yang diukur dengan 

indeks Herfindahl memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

17 I Gede Pande 

Sudiartana dan I Gede 

Agus Pertama 

Yudantara (2020) 

 

JIMAT (Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Akuntansi) 

Universitas Pendidikan 

Ganesha 

Vol : 11 No : 2  

 

eISSN: 2614 – 1930. 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Ukuran Perusahaan 

X2 : Likuiditas 

X3 : Profitabilitas  

X4 : Leverage 

1. Ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap 

kebijakan dividen. 

2. Tidak terjadi pengaruh yang 

signifikan antara likuiditas (CR) 

terhadap kebijakan dividen (DPR) + 

3. Profitabilitas (ROE) berpengaruh 

positif dan significan terhadap 

kebijakan dividen (DPR) 

4. Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Leverage (DER) 

terhadap kebijakan dividen (DPR)- 

18 

 

Ida Ayu Putri Pertami 

Dewi dan Ida Bagus 

Panji Sedana 

(2018) 

 

E-Jurnal Manajemen 

Unud 

Vol. 7, No. 7  

 

ISSN : 2302-8912  

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : profitabilitas 

X2 : Likuiditas 

X3 : tingkat pertumbuhan 

perusahaan, 

X4 : ukuran perusahaan. 

1. Profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kebijakandividen 

2. Likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen 
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4. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

19 Putu Sri Puspytha 

Ratnasari dan Ni Ketut 

Purnawati  

 

E-Jurnal Manajemen 

Vol. 8, No. 10 

 

ISSN : 2302-8912  

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : profitabilitas 

X2 : Likuiditas 

X3 : tingkat pertumbuhan    

perusahaan, 

X4 : Leverage 

1. Profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

2. Likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen 

4. Leverage berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

20 Kasnita Bawamenewi 

dan Afriyeni (2019) 

 

Jurnal Pundi  

Vol. 03, No 1 

 

ISSN: 2556-2278 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Leverage  

X3 : Likuiditas 

1. Profitabilitas (ROE) berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan 

sektor manufaktur periode 2013-

2017 

2. Leverage (DER) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan 

sektor manufaktur periode 2013-

2017 

3. Likuiditas (CR) berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan 

sektor manufaktur periode 2013-

2017 

21 Akhmad Darmawan, 

Meriska Yogi 

Widyasmara, Sri 

Rejeki, Muhammad 

Rizqie Aris, Roqi 

Yasin (2019) 

 

Jurnal Ilmiah FE-

UMM 

Vol. 13 No. 1 

 

ISSN Cetak : 1978-

6573 ISSN Online : 

2477-300 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Likuiditas 

X2 : Profitabilitas  

X3 : ukuran perusahaan 

 

1. Likuiditas berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

22 Nur Anisah dan Intan 

Fitria (2019) 

 

JAD: Jurnal Akutansi 

dan Keuangan 

Dewantara 

Vol 2 No 1 

 

ISSN : 2654-4369 

Y: Kebijakan Dividen 

X1 :profitabilitas 

X2 :Free cash flow  

X3 :Likuiditas 

1. Profitabilitas berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

2. Free cash flow tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

3. Likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

23 Mochamad Kohar 

Mudzakar (2019)  

Y : Kebijakan Dividen 

X : Profitabilitas 

Profitabilitas yang diukur dengan ROA 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
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Jurnal Muara Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis 

Vol. 3, No. 1 

 

ISSN 2579-6224 

(Versi Cetak) ISSN-L 

2579-6232 (Versi 

Elektronik)  

terhadap kebijakan dividen 

24 Hesniati dan Santi 

(2019) 

 

INOVASI 

Vol 15 No 1 

 

ISSN Print : 0216-

7786 ISSN Online : 

2528-1097  

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Hutang Perusahaan 

X3 : Likuiditas 

X4 : Kesempatan 

Berinvestasi 

X5 : Ukuran Perusahaan 

X6 : Ukuran Dewan 

X7 : Pemegang Saham 

Terbesar 

X8 : Pemegang saham 

Terbesar Kedua 

1. profitabilitas berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kebijakan 

pembagian dividen 

2. Hutang Perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen 

3. Likuiditas berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

4. Kesempatan Berinvestasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

5. Ukuran Perusahaan berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

6. Ukuran Dewan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

7. Pemegang Saham Terbesar 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap kebijakan dividen. 

8. Pemegang saham Terbesar Kedua 

berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kebijakan dividen. 

25 A A Istri Alit Urmila 

Dewi dan Ida Bagus 

Anom Purbawangsa 

(2019) 

 

E-Jurnal Manajemen 

Unud 

Vol. 8, No. 3 

 

ISSN: 2302-8912 

 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Leverage 

X2 : Struktur kepemilikan 

X3 : corporate governance 

 

1. Leverage secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen sektoral 

manufaktur di BEI periode tahun 

2012-2016. 

2.  Struktur kepemilikan secara 

signifikan berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen sektoral 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2012-2016.. 

3. Good corporate governance secara 

signifikan berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen sektoral 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2012-2016. 

26 Tresna Dewi Mnune 

dan Ida Bagus Anom 

Purbawangsa (2019) 

 

E-Jurnal Manajemen 

Vol. 8, No. 5 

 

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Leverage 

X3 : Ukuran Perusahaan 

X4 : Risiko Bisnis 

1.  Profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2017. 

2. Leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan 
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ISSN : 2302-8912  

  

 

dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2017. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

4. Risiko bisnis berpengaruh negative 

dan signifikan terhadap kebijakan 

divine pad perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2013-

2017 

27 Ni Putu Ayu Sinta 

Pradnya Sari dan Ni 

Putu Santi Suryantini 

(2019) 

 

E-Jurnal Manajemen 

Vol. 8, No. 7  

 

ISSN : 2302-8912  

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Likuiditas 

X3 : Tingkat Pertumbuhan 

1. Profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Tingkat pertumbuhan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

28 Ni Wayan Indah 

Paramyta Agustino dan 

Sayu Ketut Sutrisna 

Dewi  

(2019) 

 

E-Jurnal Manajemen 

Vol. 8, No. 8 

 

ISSN : 2302-8912  

Y : Kebijakan Dividen 

X1 : Ukuran Perusahaan 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Leverage 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-

2016. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 

2016 

3. Leverage berhubungan positif dan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen pada 

Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2016 

29 Onny Kusumadan, 

Hatane Semuel (2019) 

 

IJBS 

Vol. 2, No. 2 

 

E-ISSN 2621-6426 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Leverage  

X3 : Likuiditas 

1. Profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap rasio 

pembayaran dividen pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. 

2. Leverage memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap 

rasio pembayaran dividen. 

3. Likuiditas memiliki pengaruh 
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negatif yang signifikan terhadap 

rasio pembayaran dividen. 

30 Ramon Arthur Ferry 

Tumiwa dan Nova 

Christian Mamuaya 

(2019) 

 

International 

Conference on 

Economics, Education, 

Business and 

Accounting 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Ukuran Perusahaan 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Leverage 

1. Ukuran Perusahaan memiliki 

pengaruh yang signifikan dan 

negatif terhadap kebijakan dividen 

2. Profitabilitas berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap 

kebijakan dividen 

3. Leverage tidak berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

31 Besnedi Abrar, 

Riandra Ghazyla dan 

Dila Arisandi (2017) 

 

Indonesian 

Management and 

Accaunting Research 

Vol 16 No 2 

 

ISSN(e): 2441-9724 

ISSN (p):1411-8858  

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Likuiditas 

X3 : Leverage 

X4 : Ukuran perusahaan 

1. Profitabilitas memiliki dampak 

positif yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

2. Likuiditas berpengaruh insignifikan 

pada kebijakan dividen 

3. Leverage memiliki dampak negatif 

yang signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

4. Ukuran Perusahaan memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap kebijakan dividen 

32 Bassam Jaara, Hikmat 

Alashhab dan Osama 

Omar Jaara (2018) 

 

International Journal of 

Economics and 

Financial Issues 

Vol 18. Issue 2 

 

ISSN: 2146-4138 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Ukuran perusahaan 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Histori Dividen  

X4 : Finansial Leverage 

X5 : Risiko Perusahaan 

X6 : Peluang Pertumbuhan 

1. Ukuran perusahaan memiliki 

hubungan yang positif signifikan 

dengan dividen pembayaran. 

2. Profitabilitas memiliki dampak 

positif yang signifikan terhadap 

pembayaran dividen. 

3. Dividen Historis memiliki dampak 

positif dan signifikan pada dividen 

pembayaran. 

4. Leverage keuangan memiliki 

dampak negatif signifikan pada 

dividen 

5. Risiko perusahaan memiliki 

dampak negatif pada dividen rasio 

pembayaran. 

33 Rozi Nurchaqiqi and 

Trisni Suryarini 

(2018) 

 

Accounting Analysis 

Journal 

 

p-ISSN 2252-6765 

e-ISSN 2502-6216 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Leverage 

X2 : Likuiditas 

X3 : Profitabilitas 

 

1. Leverage memiliki efek positif 

signifikan pada kebijakan dividen 

tunai. 

2. Likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen tunai. 

3. Profitabilitas yang melemah 

memiliki pengaruh positif 

signifikan dari leverage terhadap 

kebijakan dividen tunai. 

4. Profitabilitas memoderasi pengaruh 

likuiditas pada kebijakan dividen 

tunai 

34 Zarah Puspitaningtyas 

(2019) 

 

Bank ans Bank System  

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Leverage 

X2 : Profitabilitas 

X3 : pertumbuhan laba 

1. Leverage berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

2. Profitabilitas tidak mempengaruhi 
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kebijakan dividen yang diukur 

dengan rasio pembayaran dividen 

3. Pertumbuhan laba tidak 

mempengaruhi kebijakan dividen 

yang diukur dengan rasio 

pembayaran dividen 

35 Kadek Indri 

Pradnyavita dan I 

Ketut Suryawana 

(2020) 

 

E-Jurnal Akutansi 

Vol.30 No.1 

 

e-ISSN : 2302-8556 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Profitabilitas 

X2 : Ukuran Perusahaan 

X3 : Arus Kas Bebas 

1. Profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijkan 

dividen 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kebijkan dividen 

3. Ukuran Perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kebijkan dividen 

 

36 Afandi suhartono 

(2015) 

 

The Indonesian 

Accounting Review 

Vol. 5, No.2 

 

ISSN: 2086-3802 

(cetak) 

ISSN: 2302-822X 

(Online) 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Arus Kas Bebas 

X2 : Struktur Kepemilikan 

X3 : Kepemilikan Keluarga 

X5 : Kepemilikan Asing 

 

 

 

1. Arus kas bebas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijkan 

dividen 

2. Struktur kepemilikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kebijkan dividen 

3. Kepemilikan keluarga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kebijkan dividen 

4. Kepemilikan asing berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas, 

ukuran perusahaan, arus kas bebas dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

kebijakan dividen. Pengambilan keputusan kebijakan dividen akan 

berpengaruh pada sumber dana internal. Apabila keuntungan dibagikan 

sebagai dividen maka sumber dana internal akan berkurang, dan apabila 

keuntungan ditahan sebagai laba ditahan maka tingkat investasi perusahaan 

akan lebih tinggi karena pendanaan internal meningkat. Jumlah dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham tergantung pada jumlah keuntungan yang 

didapatkan perusahaan dan pembagian secara adil dibagikan berdasarkan 

banyaknya saham yang dimiliki oleh pemegang saham.  
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Dalam pembagian saham ada yang menginginkan dividen yang rendah 

karena pajak lebih besar dibanding capital gain (Litzenberger dan 

Ramaswamy, 1979), dan ada juga yang lebih menyukai dividen yang besar 

dan stabil dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai subjek penelitian. Kebijakan 

dividen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya profitabilitas, 

ukuran perusahaan, arus kas bebas dan pertumbuhan perusahaan. Berikut 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh penting bagi kebijakan dividen: 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen 

Menurut Kasmir (2016:196) profitabilitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba. Perolehan laba perusahaan sangatlah mempengaruhi besar kecilnya 

dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mnune & Purbawangsa, (2019); Sari & 

Suryantini (2019); Agustino & Dewi (2019); Kusuma & Semuel (2019); 

Abrar et al. (2017); Jaara et al. (2018); Nurchaqiqi & Suryarini (2018); 

Milah & Vestari (2019); Finingsih et al., (2019); Ginting (2018); 

Krisdiana & Subardjo (2019); Emida & Budiarti, (2019); Pradnyavita & 

Suryanawa (2020), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin baik rasio 

profitabilitas menunjukkan semakin tinggi laba yang diraih perusahaan 

(Fahmi, 2015: 80). 
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 Semakin besar perolehan laba akan menyebabkan makin besar 

pula dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan ketika 

perolehan laba perusahaan kecil, perusahaan hanya memiliki sedikit dana 

yang akan dibagikan sebagai dividen, dengan demikian perusahaan akan 

menahan laba untuk biaya pemodalan perusahaan. berdasarkan teori 

signaling pembayaran dividen dapat menunjukkan kondisi positif dari 

suatu perusahaan. Apabila variabel profitabilitas mengalami kenaikan 

maka akan menyebabkan peningkatan pada variabel perubahan kebijakan 

dividen. 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran kondisi perusahaan 

yang ditentukan oleh total aset (Tjhoa, 2020). Penentuan ukuran 

perusahaan dapat diketahui dengan indikator struktur keuangan internal 

total aktiva. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar dapat 

menggunakan aset yang ada untuk meningkatkan produktivitas, sehingga 

diharapkan pendapatan perusahaan akan meningkat dan memperkuat 

struktur keuangan perusahaan.  

Perusahaan yang yang memiliki ukuran besar akan lebih mudah 

untuk memasuki pasar modal, sehingga dapat lebih mudah dalam 

mendapatkan modal eksternal yang selanjutnya digunakan untuk 

mendanai biaya perusahaan, dan hal ini jelas akan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et al (2019); Agustino & Dewi 
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(2019); Jaara et al. (2018); Milah & Vestari (2019); Muslih & Husin 

(2019); Mutia & Nurhalis (2019); Permata (2019); Sudiartana & 

Yudantara (2020); Dewi & Sedana (2018); Pradnyavita & Suryanawa 

(2020), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga semakin besar ukuran 

perusahaan akan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam 

membagikan dividen. 

3. Pengaruh Arus Kas Bebas Terhadap Kebijakan Dividen 

Arus kas bebas merupakan kas perusahaan yang tidak lagi 

diperlukan untuk operasi dan investasi, sehingga dapat didistribusikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen (Pambayun, 2018). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Milah & Vestari (2019); 

Mutia & Nurhalis (2019); (Tjhoa, 2020); Krisdiana & Subardjo (2019); 

Hasna & Fitria (2020); Ifafah & Suryono (2020); Pradnyavita & 

Suryanawa (2020), menyatakan bahwa arus kas bebas memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.  

Free cash flow yang tinggi menandakan bahwa manajemen 

memiliki fleksibilitas dalam alokasi penggunaan dana kas perusahaan, 

dana ini dapat digunakan untuk pembagian dividen sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin besar free cash flow perusahaan maka semakin 

sehat pula perusahaan tersebut karena perusahaan memiliki kas yang 

tersedia untuk membayar dividen kepada pemegang saham.  
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4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

  Menurut (Hartono, 2017:479) pertumbuhan perusahaan merupakan 

perubahan atau tingkat pertumbuhan dari total aktiva pada setiap 

tahunnya. Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi keputusan 

pembagian dividen perusahaan, hal ini terjadi apabila perusahaan 

mengalokasikan dana yang diperoleh untuk berinvestasi di proyek, 

sehingga mengurangi pembagian dividen kepada pemegang saham 

(Ramandini et al., 2019).  

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Suryantini 

(2019), Milah & Vestari (2019), Tjhoa, (2020), Mutia & Nurhalis (2019), 

Ramandini et al., (2019), Dewi & Sedana (2018), Ratnasari & Purnawati 

(2019), menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan perusahaan, maka dividen tunai yang dibagikan kepada 

pemegang saham semakin kecil.  
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Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian  

Keterangan: 

: Pengaruh masing – masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

 

 

D. Hipotesis 

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

H2 = Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

H3 = Arus kas bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen.  

H4 = Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

 

 

H4 (-)   

H3 (+)   

H2 (+)   

H1 (+)   
Profitabilitas (X1)  

Ukuran Perusahaan 

(X2)  

Arus Kas Bebas (X3) 

Pertumbuhan 

Perusahaan (X4)  

Kebijakan Dividen 

(Y) 
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