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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1) Bird In The Hand Theory 

Teori bird in the hand adalah salah satu teori dalam kebijakan 

dividen, teori ini dikembangkan oleh Myron Gordon (1956) dan John 

Lintner (1962). Gordon dan Lintner menyatakan bahwa investor lebih 

menyukai dividen tunai daripada dijanjikan adanya imbal hasil atas 

investasi (capital gain) di masa yang akan datang, karena menerima 

dividen tunai merupakan bentuk dari kepastian yang berarti mengurangi 

resiko. Dalam teori ini menjelaskan bahwa investor menghendaki 

pembayaran dividen yang tinggi dari keuntungan perusahaan sesuai tujuan 

investor yaitu menanamkan sahamnya untuk mendapatkan dividen, 

investor tidak ingin berinvestasi di perusahaan jika penerimaan dividen 

dalam jangka waktu yang lama. Investor akan bersedia membayar harga 

yang lebih tinggi untuk perusahaan yang membayar dividen saat ini. 

Harapan pembayaran dividen saat ini terjadi karena ada anggapan bahwa 

mendapat dividen saat ini resikonya lebih kecil daripada mendapat capital 

gain di masa yang akan datang meskipun capital gain di masa mendatang 

dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada dividen saat 

ini, selain resiko juga adanya ketidakpastian tentang arus kas perusahaan 

di masa depan (Atmaja, 2008: 287). 
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Teori Bird in the hand tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari dan Fitria (2014), Afriani dkk (2014) serta 

Aristantia dan Putra (2015) yang menjelaskan tentang grand theory 

tersebut. 

2) Agency Theory 

Penerapan teori keagenan diajukan oleh Michel C. Jensen dan 

William H. Meckling. Hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau 

lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan 

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut. Masalah keagenan antara pemegang 

saham dan manajer berpotensi terjadi apabila manajemen tidak memiliki 

saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan 

manajer memaksimumkan kemakmuran pemegang saham sebaliknya 

manajer perusahaan hanya memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri 

sehingga memicu terjadinya konflik keagenan (Atmaja, 2008: 13). 

Pemegang saham dalam meyakinkan bahwa manajer bekerja untuk 

kepentingan pemegang saham maka pemegang saham harus mengeluarkan 

biaya yang disebut agency cost yang meliputi pengeluaran untuk 

memonitor kegiatan manajer, biaya penjaminan dan kerugian residual. 

Jensen & Meckling (1976) berpendapat bahwa pemilik akan dapat 

meyakinkan dirinya  bahwa  agen  akan  membuat  keputusan  yang  

optimal  bila  diberikan  insentif yang  memadai. Untuk mengurangi biaya 

agensi yaitu mensejajarkan kepentingan principal dan agent yaitu dengan 
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meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kehadiran 

kepemilikan saham oleh manajerial (insider ownership) dapat digunakan  

untuk  mengurangi biaya agensi yang timbul,  karena dengan memiliki 

saham perusahaan diharapkan manajer merasakan  langsung  manfaat  dari 

setiap keputusan yang diambilnya. Peningkatan kepemilikan institusional 

sebagai pihak yang memonitor agen serta meningkatkan dividend payout 

ratio (Yudiana dan Yadnyana, 2016). 

Agency theory tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Safriansyah (2013), Yasa dan Wirawati (2016) serta Sari dan 

Budiasih (2016) yang menjelaskan tentang grand theory tersebut. 

3) Dividen 

a. Pengertian Dividen 

Dividen merupakan pendapatan bagi para pemegang saham 

yang dibayarkan setiap akhir periode sesuai dengan persentasenya. 

Persentase dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen kepada 

pemegang saham disebut sebagai dividend payout ratio (DPR). 

Menurut Arifin dan Asyik (2015), dividen juga merupakan distribusi 

laba yang dilakukan secara proporsional yang diberikan kepada para 

pemegang saham sesuai dengan saham yang dimiliki. 

b. Jenis – Jenis Dividen 

 Bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham dapat diwujudkan dalam berbagai bentuknya, 

tergantung pada keadaan perusahaan ketika pembagian dividen 
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tersebut. Jenis-jenis dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham yaitu (Rudianto, 2012: 290) : 

1) Dividen Tunai 

Dividen tunai yaitu bagian laba usaha yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk tunai. Sebelum dividen dibagikan, 

perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk 

membayar dividen. Jika perusahaan memilih untuk membagi 

dividen tunai, itu berarti pada saat dividen akan dibagikan kepada 

pemegang saham perusahaan memiliki uang tunai dalam jumlah 

yang cukup. 

2) Dividen Harta 

Dividen harta yaitu bagian dari laba usaha perusahaan yang 

dibagikan dalam bentuk harta selain kas. Walaupun dapat 

berbentuk harta lain, tetapi biasanya harta tersebut dalam bentuk 

surat berharap yang dimiliki oleh perusahaan. 

3) Dividen Skrip atau Dividen Utang 

Dividen skrip atau dividen utang yaitu bagian dari laba usaha 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

janji tertulis untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang. 

4) Dividen Saham 

Dividen saham yaitu bagian dari laba usaha yang ingin 

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru 

perusahaan itu sendiri. Dividen saham dibagikan karena 
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perusahaan ingin mengkapitalisasi sebagian laba usaha yang 

diperolehnya secara permanen. 

5) Dividen Likuidasi 

Dividen likuidasi yaitu distribusi laba kepada para pemegang 

saham yang didasarkan kepada modal disetor bukan berdasarkan 

laba ditahan. Jenis ini jarang digunakan, biasanya dibayar ketika 

perusahaan menurunkan kegiatan operasinya secara permanen atau 

mengakhiri segala urusannya. 

c. Tujuan Pembagian Dividen 

Adapun tujuan dari pembagian dividen yaitu sebagai berikut : 

1) Memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham, karena 

tingginya dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga 

saham. 

2) Menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkan dividen, 

diharapkan kinerja perusahaan dimata investor bagus dan dapat 

diakui bahwa perusahaan mampu menghadapi gejolak ekonomi 

dan mampu memberikan hasil kepada investor. 

3) Sebagian investor memandang bahwa resiko dividen adalah lebih 

rendah dibandingkan resiko capital gain 

4) Kebijakan Dividen 

a. Pengertian Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham  
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perusahaan dalam bentuk dividen atau akan diinvestasikan kembali ke 

perusahaan sebagai laba ditahan (Atmaja, 2008). Apabila perusahaan 

memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan 

mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total 

sumber dana internal. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk 

menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana 

internal akan semakin besar. Dengan demikian kebijakan dividen ini 

harus dianalisa dalam kaitannya dengan keputusan pembelanjaan atau 

penentuan struktur modal secara keseluruhan (Sartono, 2010). 

b. Macam – Macam Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan bermacam – 

macam antara lain yaitu : 

1) Kebijakan dividen yang stabil 

Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang 

stabil, artinya jumlah dividen perlembar yang dibayarkan setiap 

tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu meskipun 

pendapatan perlembar saham setiap tahunnya berfluktuasi 

2) Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal 

ditambah jumlah ekstra tertentu 

Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per 

lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih 

baik perusahaan akan membayarkan dividen ekstra diatas jumlah 

minimal tersebut. 
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3) Kebijakan dividen dengan penetapan dividend payout ratio yang 

konstan 

Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan 

dividend payout ratio yang konstan. Ini berarti bahwa jumlah 

dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan 

berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan netto yang 

diperoleh setiap tahunnya. 

4) Kebijakan dividen yang fleksibel 

Artinya besarnya dividen yang diberikan untuk setiap 

tahunnya disesuaikan dengan kondisi finansial dan kebutuhan 

finansial dari perusahaan yang bersangkutan. 

c. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan 

berapa banyak dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang 

saham. Kebijakan ini bermula dari bagaimana perlakuan manajemen 

terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan yang pada umumnya 

sebagian dari penghasilan bersih setelah pajak dibagikan kepada para 

investor dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan 

kembali ke perusahaan dalam bentuk laba ditahan (Atmaja, 2008: 

285). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dalam 

penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, growth dan free cash 

flow. 
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1) Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba (profit). Laba inilah yang akan menjadi dasar 

pembagian dividen perusahaan, apakah perusahaan akan membagikan 

labanya dalam bentuk dividen atau laba ditahan. Profitabilitas 

perusahaan merupakan cara untuk menilai sejauh mana tingkat 

pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasinya. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan 

dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan 

melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk 

dividen (Sartono, 2010: 122). Jika dari tahun ke tahun perusahaan 

memiliki keuntungan maka investor pun memiliki harapan yang 

optimis dengan pengembalian yang akan didapatnya.  

Berdasarkan agency theory, dalam kemampuannya memperoleh 

laba pasti akan memicu terjadinya konflik kepentingan antara 

pemegang saham dan manajemen perusahaan. Pemegang saham 

menginginkan agar dividen dibayar sebesar-besarnya namun 

manajemen perusahaan menginginkan agar laba perusahaan ditahan 

guna melakukan investasi kembali. Masalah tersebut dapat diatasi 

dengan melakukan pengawasan dan mensejajarkan kepemilikan saham 

oleh manajer serta dengan cara pembagian dividen kas yaitu 

pembagian laba dalam bentuk uang tunai (dividend cash) (Sari dan 

Sudjarni, 2015). 
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2) Likuiditas 

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk 

membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya 

(Sartono, 2010: 116). Likuiditas perusahaan juga  merupakan 

pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Hal ini 

disebabkan karena dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, 

semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan 

akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mambayar dividen. 

Namun, hal tersebut juga dapat menimbulkan masalah keagenan 

seperti dalam teori agensi yaitu perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Masalah tersebut 

yaitu apabila pembagian dividen yang semakin besar dikhawatirkan 

tingkat likuiditas akan terganggu. Perusahaan yang memiliki 

kesempatan investasi yang tinggi cenderung akan memberikan dividen 

yang rendah karena pihak manajemen beranggapan bahwa dana 

tersebut lebih baik diinvestasikan ke dalam laba ditahan  demi  

kelangsungan  hidup  perusahaan (Yudiana dan Yadnyana, 2016). 

3) Growth 

Growth menunjukkan pertumbuhan aset dimana aset merupakan 

aktiva yang digunakan dalam operasional perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan 

ekonomi secara umum (Fahmi, 2011: 137). Semakin tinggi tingkat 
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pertumbuhannya, maka semakin tinggi kebutuhan dana untuk 

investasi. Untuk itu perusahaan akan menggunakan laba yang 

diperoleh untuk membiayai investasinya dari pada membagikan 

dividen (Pramita dan Oetomo, 2013). Sesuai dengan teori agensi maka 

hal tersebut memicu perbedaan kepentingan antara pemegang saham 

dengan manajemen perusahaan. Pemegang saham yang mengharapkan 

agar keuntungannya dibagikan sebagai dividen namun manajemen 

perusahaan menginginkan laba perusahaan ditahan guna pembiayaan 

pertumbuhan tersebut. 

4) Free Cash Flow 

Free cash flow merupakan gambaran perusahaan dari arus kas 

yang tersedia untuk perusahaan dalam suatu periode akuntansi, setelah 

dikurangi dengan biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Free 

cash flow biasanya digunakan untuk membayar hutang, pembelian 

kembali saham, pembayaran dividen atau disimpan untuk kesempatan 

pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Oleh karena itu semakin 

tinggi free cash flow maka semakin tinggi rasio pembayaran deviden 

(Kasmon dkk, 2016). Berdasarkan agency theory, perusahaan yang 

memiliki free cash flow tinggi akan membagikan dividen dalam jumlah 

yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari pihak 

pemegang saham untuk membagikannya dalam bentuk dividen. Maka 

dari itu, diperlukan kesejajaran kepentingan antara manajer perusahaan 

dengan pemegang saham dengan meningkatkan kepemilikan saham 
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oleh manajer, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan 

manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang 

diambilnya (Yudiana dan Yadnyana, 2016). 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

 Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel Hasil 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lestari dan 

Fitria (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, likuiditas, growth 

 

Variabel Dependen: 

Kebijakan Dividen 

 

 

 

 

 

 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan 

dividen, likuiditas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kebijakan dividen 

dan growth 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kebijakan dividen 

2 
Kasmon dkk 

(2016) 

Variabel Independen: 

Kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, arus kas 

bebas, leverage keuangan 

 

Variabel Dependen: 

Dividen tunai 

Arus kas bebas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

dividen tunai 

3 
Sari dan 

Sudjarni 

(2015) 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan 

 

Variabel Dependen: 

Kebijakan dividen 

Profitabilitas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kebijakan 

dividen, likuiditas 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan dividen 

4 
Aristantia 

dan Putra 

(2015) 

Variabel Independen: 

Invesment opportunity set, free 

cash flow  

 

Variabel Dependen: 

Dividen 

Free cash flow 

berpengaruh 

positif terhadap 

dividen 

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas..., Mela Endah Subekti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



 

 
 

22 

5 
Pramana dan 

Sukartha 

(2015) 

Variabel Independen: 

Debt to equity ratio, cash ratio, 

return on asset  

 

Variabel Dependen: 

Dividen payout ratio 

Return on asset 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan dividen 

6 
Yudiana dan 

Yadyana 

(2016) 

Variabel Independen: 

Kepemilikan manajerial, leverage, 

Invesment opportunity set, 

profitabilitas  

Variabel Dependen: 

Kebijakan dividen 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan dividen 

7 
Yasa dan 

Wirawati 

(2016) 

Variabel Independen: 

Net profit margin, current ratio, 

dept to equity ratio  

 

Variabel Dependen: 

Dividend payout ratio 

Current ratio 

berpengaruh 

negatif terhadap 

dividend payout 

ratio 

8 
Sari dan 

Budiasih 

(2016) 

Variabel Independen: 

Kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, free cash 

flow, profitabilitas 

 

Variabel Dependen: 

Kebijakan dividen 

Free cash flow 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan dividen 

dan profitabilitas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kebijakan dividen 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afriyani dkk 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen: 

Likuiditas, leverage, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, growth 

 

Variabel Dependen: 

Kebijakan dividen 

 

 

 

 

 

 

 

Likuiditas 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan 

dividen, 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan dividen 

dan growth 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan 

dividen. 

10 
 
 
 
 
 

Pramita dan 

Oetomo 

(2013) 

 

 

 

Variabel Independen: 

Cash ratio, return on assets, 

growth of company  

 

Variabel Dependen: 

Dividend payout ratio 

Growth of 

company 

berpengaruh 

positif terhadap 

dividend payout 

ratio dan return 
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on assets 

berpengaruh 

positif terhadap 

dividend payout 

ratio 

11 
Arifin dan 

Asyik 

(2015) 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, likuiditas, growth 

potential, kepemilikan manajerial  

 

Variabel Dependen: 

Kebijakan dividen 

Profitabilitas 

tidak berpengaruh 

terhadap 

kebijakan dividen 

dan likuiditas 

tidak berpengaruh 

terhadap 

kebijakan 

Dividen 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan seberapa 

banyak dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dalam penelitian ini yaitu 

profitabilitas, likuiditas, growth dan free cash flow. Penentuan besar kecilnya 

dividen yang akan dibayarkan tergantung dari kebijakan dividen masing-

masing perusahaan dan juga tergantung dari besarnya keuntungan dan jumlah 

saham yang beredar di masyarakat. Penentuan kebijakan dividen harus 

diperhatikan pada suatu perusahaan yang membagikan dividen karena karakter 

pemegang saham dengan berbagai alasan yang berbeda dapat mempengaruhi 

kebijakan dividen, ada pemegang saham yang menginginkan dividen yang 

rendah karena alasan pajak untuk dividen yang terlalu besar dibandingkan 

capital gain dan juga ada pemegang saham yang mengharapkan dividen yang 

besar atau minimal relatif stabil dari tahun ke tahun.   
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Adanya stabilitas dividen yaitu pembayaran dividen yang relatif tetap 

selama jangka waktu tertentu maka meningkatkan kepercayaan investor dalam 

menanamkan dananya ke dalam perusahaan. Selain stabilitas dividen, kinerja 

keuangan juga merupakan salah satu faktor yang dilihat para investor 

bagaimana perkembangan perusahaan untuk menentukan investasi saham. 

Bagi sebuah perusahaan, mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaan 

adalah suatu keharusan agar sahamnya dapat tetap diminati oleh para investor 

maupun calon investor.  

Berdasarkan uraian di atas maka model penelitian ini adalah sebagai 

berikut terlihat dalam Gambar 2.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran dalam mengambil 

keputusan kebijakan dividen yang dilaksanakan oleh perusahaan dan 

Profitabilitas  (X1) 

Likuiditas  (X2) 

Growth  (X3) 

Free Cash Flow  (X4) 

Kebijakan Dividen  

(Y) 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (-) 

H4 (+) 

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, growth dan free cash flow 

terhadap kebijakan dividen yaitu sebagai berikut : 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Faktor profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena 

dividen adalah sebagian laba bersih yang diperoleh perusahaan dan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Keuntungan yang 

layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah 

perusahaan memenuhi kewajiban–kewajiban tetapnya yaitu bunga dan 

pajak. Perusahaan yang semakin besar keuntungannya akan membayar 

porsi pendapatan yang semakin besar sebagai dividen. Dengan kata lain, 

semakin besar keuntungan yang diperoleh maka akan semakin besar 

kemampuan bagi perusahaan untuk membayar dividen (Pramita dan 

Oetomo, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian menurut Haryetti dan 

Ekayanti (2012) profitabilitas berpengaruh positif terhadap dividend 

payout ratio. Menurut Kardianah dan Soedjono (2013) profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dan menurut Pramana dan 

Sukartha (2015) profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 
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2. Pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

membayar semua kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu dengan 

melihat aktiva lancar perusahaan dengan hutang lancarnya. Konsep 

likuiditas perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mendanai operasi perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. 

Tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang 

baik karena dengan tingkat likuiditas yang baik perusahaan akan lebih 

mudah untuk memenuhi kewajiban pembayaran dividen. Semakin tinggi 

tingkat likuiditas semakin besar pula tingkat kemampuan perusahaan 

untuk membayarkan dividen kepada para pemegang saham (Sari dan 

Sudjarni, 2015). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Afriyani dkk (2014) likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Penelitian oleh Sari dan Sudjarni (2015) likuiditas 

mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan dividen serta menurut 

Ano dkk (2014) likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap dividend 

payout ratio. 

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

3. Pengaruh Growth terhadap Kebijakan Dividen 

Growth atau pertumbuhan dipahami sebagai kenaikan nilai di suatu 

periode saat ini terhadap periode sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan 
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perusahaan yang semakin cepat maka akan semakin besar tingkat 

kebutuhan dana untuk membiayai ekspansi. Semakin besar kebutuhan 

dana di masa yang akan datang maka akan semakin memungkinkan 

perusahaan menahan keuntungan dan semakin kecil dividen yang 

dibagikan. Oleh karena itu, pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu 

faktor penting dalam menentukan kebijakan dividen (Arifin dan Asyik, 

2015). Hal ini didukung dengan penelitian Haryetti dan Ekayanti (2012) 

growth berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. Menurut 

Asqho (2016) growth berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. 

Menurut Sari dan Sudjarni (2015) growth berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

H3 : Growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

4. Pengaruh Free Cash flow terhadap Kebijakan Dividen 

Pembayaran dividen khususnya dividen tunai sangat bergantung 

pada posisi kas yang tersedia. Free cash  flow yang dimiliki perusahaan 

menunjukkan kas yang tersedia bagi investor. Pembayaran dividen 

mengurangi aliran kas bebas yang tersedia bagi manajer untuk melakukan 

investasi. Perusahaan dengan tingkat aliran kas yang tinggi seharusnya 

membayar dividen yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan adanya tekanan 

dari pihak pemegang saham untuk membagikannya dalam bentuk dividen. 

Dividen yang dibagikan akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dan risiko 
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yang lebih rendah. Dengan kata lain, investor lebih menyukai dividen 

karena kas di tangan lebih bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain 

(Suartawan dan Yasa, 2016).  

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 

dan Budiasih (2016) free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Menurut Suartawan dan Yasa (2016) free cash flow berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. Menurut Aristantia dan Putra (2015) 

free cash flow berpengaruh positif terhadap tingkat pembayaran dividen. 

H4 : Free Cash Flow berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 
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