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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Dividen dan Kebijakan Dividen 

a. Pengertian Dividen dan Kebijakan Dividen 

Dividen adalah pembagian laba/keuntungan yang dilakukan 

oleh suatu perseroan kepada para pemegang saham atas keuntungan 

yang diperoleh perusahaan (Halim, 2015:18). Sedangkan kebijakan 

dividen merupakan keputusan untuk membagi laba yang diperoleh 

perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

menahan dalam bentuk laba ditahan untuk digunakana sebagai 

pembiayaan investasi pada 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 (Sartono, 2016:281).  

Pembayaran dividen berbeda dengan pembayaran bunga karena 

dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh 

perusahaan, karena dananya diambil dari laba bersih sesudah pajak 

(earning after taxes) (Syamsuddin, 2011:30).  
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Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan 

mengahasilkan keuntungan. Perusahaan tidak dapat membagikan 

dividen jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan demikian 

potensi keuntungan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan 

oleh kinerja perusahaan tersebut. Dividen diberikan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Umumnya dividen merupakan salah satu daya tarik 

bagi pemegang saham dengan orientasi jangka panjang, seperti 

pemodal institusi atau dana pensiun dan lain-lain. Dividen yang 

dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada siapa 

pemegang saham memberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah 

rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa dividen 

saham maupun berbentuk capital gain yang merupakan selisih antara 

harga jual dan harga beli (Halim, 2015:18).  

Pengukuran kebijakan dividen yang diproksikan oleh dividend 

payout ratio merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (Dividend Payout 

Ratio) yaitu rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen 

tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Rasio ini 

menggambarkan jumlah laba dari setiap lembar saham yang 

dialokasikan dalam bentuk dividen. Sama halnya denga dividend yield, 

rasio ini juga dapat digunakan sebagai salah satu proksi (pendekatan) 

dalam menetapkan kebijakan dividen, yaitu suatu pengambilan 

keputusan oleh emiten mengenai besarnya dividen tunai yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham (Hery, 2015:145).  
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b. Pertimbangan Manajerial Dalam Menentukan Dividend Payout 

Ratio 

Sartono (2016:292) menyatakan kebijakan dividen sajauh ini 

hanya dari aspek teoritisnya saja, tetapi belum melihat pertimbangan 

manajerial dalam praktik yang sesungguhnya. Berikut ini faktor-faktor 

yang sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan dividen : 

1) Kebutuhan Dana Perusahaan 

Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam kenyataannya 

merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan 

kebijakan dividen yang akan diambil. Aliran kas perusahaan yang 

diharapkan, pengeluaran modal di masa datang yang diharapkan, 

kebutuhan tambahan piutang dan persediaan, dan pola (skedul) 

pengurangan utang. 

2) Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama 

dalam banyak kebijakan dividen. Karena dividen bagi perusahaan 

merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan 

likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Likuiditas 

perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi 

perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana. 
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3) Kemampuan Meminjam 

Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan 

kemampuan perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek 

yang akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain 

itu fleksibilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan untuk bergerak dipasar modal dengan mengeluarkan 

obligasi. Kemampuan meminjam yang lebih besar, fleksibilitas 

yang lebih besar akan memperbesar kemampuan membayar 

dividen. Dalam menentukan dividend payout ratio banyak 

perusahaan membandingkannya dengan industri, khususnya 

dengan perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sama. 

4) Keadaan Pemegang Saham 

Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, 

manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh 

pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat. Jika hampir 

semua pemegang saham berada dalam golongan high tax dan lebih 

suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat 

mempertahankan dividend payout yang rendah tentunya dapat 

diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk 

kesempatan investasi yang profitable. 

5) Stabilitas Dividen 

Bagi para investor faktor stabilitas dividen akan lebih 

menarik daripada dividend payout ratio yang tinggi. Stabilitas 

disini dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan 

Pengaruh Likuiditas, Leverage,... Veni Murniati, FEB UMP 2018



18 
 

perusahaan, yang ditunjukkan oleh koefisien arah positif. Apabila 

faktor lain sama, saham yang memberikan dividen yang stabil 

selama periode tertentu akan mempunyai harga yang lebih tinggi 

daripada saham yang membayar dividennya dalam presentase yang 

tetap terhadap laba. 

c. Jenis Dividen dan Pembayarannya 

Salah satu keuntungan memiliki saham adalah memperoleh 

dividen. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai 

(cash) namun ada juga pembayaran dividen dilakukan dalam bentuk 

pemberian saham, bahkan juga dalam bentuk pemberian property. Ada 

beberapa jenis dividen yang merupakan realisasi dari pembayaran 

dividen, yaitu (Fahmi, 2014:273) : 

1) Dividen tunai (cash dividend), yaitu dividen yang dibayar dalam 

bentuk uang tunai atau dividen yang dinyatakan dan dibayarkan 

pada jangka waktu tertentu dan dividen tersebut berasal dari dana 

yang diperoleh secara legal.  

2) Dividen saham (stock dividend), yaitu dividen yang dibayar dalam 

bentuk saham dalam proporsi tertentu. 

3) Dividen property (property dividend), yaitu suatu distribusi 

keuntungan perusahaan dalam bentuk property atau barang. 

4) Dividen likuidasi (liquidating dividend), yaitu distribusi kekayaan 

perusahaan kepada pemegang saham dalam hal perusahaan 

tersebut dilikuidasi. 
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Kebijakan dividen didasari oleh Signalling theory (teori 

persinyalan). Signalling theory dicetuskan oleh Bhattacarya pada tahun 

1979 adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di 

pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. 

Apapun informasi yang terjadi dari kondisi saham suatu perusahaan 

adalah selalu memberi efek bagi keputusan investor sebagai pihak 

yang menangkap sinyal (signal) positif dan negatif (Hanafi, 2016:371). 

Menurut signalling theory tersebut, dividen dipakai sebagai 

signal oleh perusahaan. Jika perusahaan merasa bahwa prospek di 

masa mendatang baik, pendapatan, aliran kas diharapkan meningkat 

atau diperoleh pada tingkat di mana dividen yang meningkat tersebut 

bisa dibayarkan, maka perusahaan akan meningkatkan dividen. Pasar 

akan merespon positif pengumuman kenaikan dividen tersebut. 

Sebaliknya, jika perusahaan merasa prospek di masa mendatang 

menurun, perusahaan akan menurunkan pembayaran dividennya. Pasar 

akan merespon negatif pengumuman tersebut. Artinya, dividen 

mempunyai kandungan informasi, yaitu prospek perusahaan di masa 

menadatang (Hanafi, 2016:371).  

Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif 

adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi 

dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti 

memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk 

tidak bereaksi seperti “wait and see” atau tunggu dan lihat dulu 
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perkembangan yang ada baru kemudian mengambil tindakan. Dan 

untuk dipahami keputusan wait and see bukan sesuatu yang tidak baik 

atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk menghindari 

timbulnya risiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum 

memberi keuntungan atau berpihak kepadanya. Oleh karena itu 

signalling theory menjadi sangat berperan dalam kinerja keuangan 

perusahaan (Fahmi, 2014:295). Kebijakan dividen (Dividen Payout 

Ratio) menurut signalling theory dipengaruhi oleh likuiditas, leverage, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel intervening. 

2. Profitabilitas  

Rasio profitabilitas yaitu mengukur tingkat efektifitas pengelolaan 

(manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi (Yamit, 2010:3). Rasio rentabilitas 

atau disebut juga profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, 

dan sebagainya (Harahap, 2011:304).  

Rasio profitabilitas diproksikan dengan Return on Equity (ROE). 

Return on Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) 

yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan 

di dalam perusahaan (Syamsuddin, 2011:64). 
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Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang 

saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain 

untuk pemegang saham. Karena rasio ini bukan pengukur return 

pemegang saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan 

tingkat leverage keuangan perusahaan. Semakin tinggi rasio ROE, 

semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian 

pula sebaliknya (Hanafi dan Halim, 2016:82).  

Profitabilitas tergambar dalam Teori Keagenan (Agency Theory) 

yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan 

merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak 

manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai agen dan pemilik 

modal (owner) sebagai principal membangun suatu kontrak kerjasama 

yang disebut dengan “nexus of contract”, kontrak kerjasama ini berisi 

kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen 

perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang 

maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (owner) (Fahmi, 

2014:19). Teori keagenan merupakan satu hal penting dalam manajemen 

keuangan, bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham yang diterjemahkan sebagai 

memaksimumkan harga saham (Sartono, 2016:21). 

3. Likuiditas 

Menurut Yamit (2010:3) rasio likuiditas menggambarkan 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, misalnya 
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membayar gaji, membayar biaya operasional, membayar hutang jangka 

pendek, membayar bahan baku dan lain sebagainya yang membutuhkan 

pembayaran segera atau telah jatuh tempo. Rasio ini dapat dihitung 

melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar 

dan utang lancar (Harahap, 2011:301). Likuiditas perusahaan ditunjukkan 

oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah 

menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan 

(Sartono, 2016:116). 

Rasio Likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio adalah 

jumlah aktiva lancar dibagi jumlah utang lancar. Current ratio merupakan 

rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat 

ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lalin, seberapa banyak aktiva 

lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera 

jatuh tempo (Kasmir, 2017:134). Rasio lancar yang rendah menunjukkan 

risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi 

menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai 

pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar 

secara umum menghasilkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan 

aktiva tetap (Hanafi dan Halim, 2016:75).  

Rasio likuiditas tergambar dalam Bird In The Hand Theory. 

Gordon dan Litner menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan 

akan naik jika dividend payout rendah karena investor lebih suka 
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menerima dividen daripada capital gains. Menurut mereka, investor 

memandang dividend yield lebih pasti daripada capital yield. Perlu diingat 

bahwa dilihat dari sisi investor, biaya modal sendiri dari laba ditahan (KS) 

adalah keuntungan dari dividen (dividend yield) ditambah keuntungan dari 

capital gains (capital gains yield) (Mulyawan, 2015:255).  

Jika laba ditahan (KS) meningkat sebagai akibat penurunan 

pembayaran dividen, investor lebih merasa aman untuk memperoleh 

pendapatan berupa pembayaran dividen daripada menunggu capital gain, 

sehingga investor memandang dividen (satu burung di tangan) lebih 

berharga dari capital gain (seribu burung diudara). Investor akan meminta 

tingkat keuntuingan yang lebih tinggi untuk setiap pengurangan dividend 

yield. Modigliani Miller juga berpendapat bahwa tidak semua investor 

berkeinginan untuk menginvestasikan kembali dividen mereka di 

perusahaan yang sama atau sejenis dengan memiliki risiko yang sama, 

oleh sebab itu tingkat risiko pendapatan mereka di masa datang bukannya 

ditentukan oleh kebijakan dividen, tetapi ditentukan oleh tingkat risiko 

investasi baru (Sartono, 2016:284).  

4. Leverage 

Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori 

extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat 

utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena 
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itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak 

diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk 

membayar utang (Fahmi, 2014:72).  

Leverage diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (rasio hutang 

perusahaan) menunjukkan total aktiva yang dimiliki perusahaan dengan 

dibiayai dengan utang. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko 

yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang 

semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal 

sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva (Sartono, 2016:121).  

Debt to equity ratio merupakan keseimbangan proporsi antara 

aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan. Dalam rangka mengukur risiko, fokus perhatian kreditor 

jangka panjang terutama ditujukan pada prospek laba dan perkiraan arus 

kas. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengabaikan pentingnya 

tetap mempertahankan keseimbangan antara proporsi aktiva yang didanai 

oleh kreditur dan yang didanai oleh pemilik perusahaan (Prastowo, 

2014:89) 

Perusahaan dengan leverage yang besar dapat dipakai manajer 

sebagai signal yang optimis akan masa depan perusahaan. Myers dan 

Majluf membuat model signalling theory sebagai kombinasi dari 

keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Manajer diasumsikan 

mengetahui nilai “sebenarnya” perusahaan pada masa depan. Di samping 

itu, manajer juga diasumsikan bertindak sesuai dengan kepentingan dan 
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pemegang saham lama, yaitu orang yang memiliki saham di perusahaan 

ketika keputusan diambil. Pada umumnya pendanaan dengan utang 

dianggap sebagai signal positif sehingga manajer percaya bahwa saham 

undervalued (Mulyawan, 2015:253). 

 Manajer percaya bahwa prospek perusahaan ke depannya sangat 

bagus yang diindikasi dengan harga saham perusahaan sekarang. Dalam 

hal ini akan menguntungkan bagi para stockholder untuk menggunakan 

utang dibandingkan dengan menerbitkan saham karena dianggap sebagai 

signal positif. Akan tetapi, dengan adanya penerbitan saham dianggap 

sebagai signal negatif sehingga manajer percaya bahwa saham overvalued. 

Hal ini mengakibatkan harga saham akan menurun, underwriting cost 

(menerbitkan saham) tinggi sehingga pendanaan dengan penerbitan saham 

baru sangat mahal dibandingkan dengan penggunaan utang (Mulyawan, 

2015:253). 

5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan 

ditentukan oleh total aset. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka 

kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini 

disebabkan karena perusahaa besar membutuhkan dana yang besar pula 

untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya 

adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi (Halim, 

2015:125). 
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Perusahaan besar yang sudah well-established akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki 

fleksibilitas yang lebih besar pula. Bukti empirik menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berhubungan positif dengan rasio antara utang dengan 

nilai buku ekuitas atau debt to book value of equity ratio (Sartono, 

2016:249).   

Ukuran perusahaan tergambar dalam signalling theory yang 

menunjukkan bahwa bagaimana seharusnya perusahaan memberikan 

signal pada pengguna laporan keuangan untuk memberikan petunjuk 

tentang prospek perusahaan (Sujarweni, 2015:204), sehingga dapat 

diartikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan, perusahaan akan tetap 

membagikan dividennya. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan 

perusahaan megalami perkembangan sehingga investor akan merespon 

positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Karena dividen dapat 

memberikan informasi positif pada pasar dan akan segera mendapatkan 

reaksi pasar modal dalam bentuk kuat atau semi kuat (Kurniawan dkk, 

2016). 

6. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Analisis keuangan sangat tergantung pada informasi yang 

diberikan oleh laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 
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disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi 

perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan 

lainnya. Ada tiga macam laporan keuangan pokok yang dihasilkan 

yaitu: Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Aliran Kas. 

Disamping ketiga laporan pokok tersebut, dihasilkan juga laporan 

pendukung seperti laporan laba yang ditahan, perubahan modal sendiri, 

dan diskusi-diskusi oleh pihak manajemen (Hanafi dan Halim, 

2016:12).  

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang 

paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu 

perusahaan serta menjadi bahan sarana informasi (screen) dalam 

proses pengambilan keputusan (Harahap, 2011:105). 

b. Pemakai Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan 

dibutuhkan masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan para pemakainya dalam dunia bisnis yang dapat 

menghasilkan keuntungan. Para pemakai laporan keuangan beserta 

kegunaannya dapat dilihat dari penjelasan berikut (Harahap, 

2011:120): 

1) Pemegang saham  

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan 

perusahaan, aset, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Ia juga ingin 

melihat prestasi perusahaan dalam pengelolaan manajemen yang 
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diberikan amanah, ingin mengetahui jumlah dividen yang akan 

diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah laba yang ditahan. 

Juga mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, 

perbandingan dengan usaha sejenis, dan perusahaan lainnya. Dari 

informasi ini pemegang saham mengambil keputusan apakah ia 

akan mempertahankan sahamnya, menjual, atau menambahnya. 

2) Investor  

Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang 

saham. Bagi investor potensial akan melihat kemungkin potensi 

keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. 

3) Analis Pasar Modal 

Analis pasar modal selalu melakukan baik analisis tajam 

dan lengkap terhadap laporan keuangan perusahan yang go public 

maupun yang berpotensi masuk pasar modal. Ia ingin mengetahui 

nilai perusahaan, kekuatan dan posisi keuangan perusahaan. 

Apakah layak disarankan untuk dibeli sahamnya, dijual atau 

dipertahankan. 

4) Manajer 

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan 

yang dipimpinnya. Seorang manajer selalu dihadapkan kepada 

seribu satu masalah yang memerlukan keputusan cepat dan setiap 

saat. Untuk sampai pada keputusan yang tepat, harus mengetahui 

selengkap-lengkapnya kondisi keuangan perusahaan baik posisi 

semua pos neraca (aset, utang, modal), laba/rugi, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, break event, laba kotor dan sebagainya. 
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5) Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

untuk menetapkan apakah masih terus bekerja disitu atau pindah. 

Ia juga perlu mengetahui hasil usaha perusahaan supaya bisa 

menilai apakah penghasilan (renumerasi) yang diterima adil atau 

tidak dan mengetahui jumlah modal yang dimiliki karyawan jika 

memang ada seperti dalam perusahaan penerbitan di Indonesia. 

6) Instasni Pajak 

Perusahan selalu memiliki kewajiban pajak baik pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak 

Pembangunan, Pajak Penjualan Barang Mewah (PpnBm), Pajak 

Daerah, Retribusi, Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan juga 

dikenakan pemotongan, perhitungan dan pembayarannya.  

7) Pemberian Dana (Kreditur) 

Sama dengan pemegang saham investor, lender seperti 

bank, investment fund, perusahaan leasing, juga ingin mengetahui 

informasi tentang situasi dan kondisi perusahaan baik yang sudah 

diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman.  

8) Supplier 

Laporan keuangan menjadi informasi untuk mengetahui 

apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama 

akan diberikan, dan sejauh mana potensi risiko yang dimiliki 

perusahaan. 
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9) Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi 

Pemerintah atau lembaga pengatur sangat membutuhkan 

laporan keuangan. Karena ia ingin mengetahui apakah perusahaan 

telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. 

10) Langganan atau Lembaga Konsumen 

Langganan dalam era modern seperti sekarang ini 

khususnya di negara maju benar-benar raja. Dengan konsep 

ekonomi pasar dan ekonomi persaingan, konsumen sangat 

diuntungkan. Ia berhak mendapat layanan memuaskan (satisfaction 

guarantee) dengan harga equilibrium, dalam kondisi ini konsumen 

terlindungi dari kemungkinan praktik yang merugikan baik dari 

segi kualitas, kuantitas , harga dan lain sebagainya. 

11) Lembaga Swadaya Masyarakat 

Telah banyak terdapat jenis Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM). Untuk LSM tertentu bisa saja memerlukan laporan 

keuangan, seperti LSM yang bergerak melindungi konsumen, 

lingkungan dan serikat pekerja. 

12) Peneliti/Akademis/ Lembaga Peringkat 

Bagi peneliti atau akademis, laporan keuangan sangat 

penting sebagai data primer dalam melakukan penelitian terhadap 

topik tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan atau 

perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan dasar yang diolah 

untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesis atau penelitian 

yang dilakukan. 
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c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Struktur Keuangan 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

keuangan suatu perusahaan adalah (Halim, 2015:123) : 

1) Tingkatan Pertumbuhan Penjualan 

 Tingkat pertumbuh penjualan di masa mendatang 

menunjukkan ukuran sampai seberapa besar pendapatan per lembar 

saham dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan utang. 

2) Stabilitas Penjualan 

Semakin stabil penjualan suatu perusahaan, maka semakin 

besar kemungkinan perusahaan membelanjai kegiatannya dengan 

utang. Karena, stabilitas penjualan akan mempengaruhi stabilitas 

pendapatan yang pada akhirnya akan digunakan sebagai jaminan 

untuk memperoleh pinjaman. 

3) Struktur Aktiva 

Pada sebuah perusahaan struktur aktiva sebagian besar 

berupa kativa tetap, maka komposisi penggunaan utang lebih 

didominasi oleh utang jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjaga posisi likuiditas. 

4) Sikap Manajemen 

Sikap manajemen yang agresif dan optimis (risk seeker) 

akan cenderung menggunakan proporsi utang yang lebih besar 

dibandingkan dengan sikap manajemen yang konservatif dan 

pesimistis (risk averter). Ia berkeyakinan bahwa dengan 

penggunaan utang akan dapat meningkatkan laba dan risiko yang 

tinggi akan dapat diatasi. 
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5) Sikap Pemberi Pinjaman  

Sikap pemberi pinjaman yang lunak terhadap perusahaan 

akan berpengaruh terhadap penentuan struktur keuangn 

perusahaan. Bagaimanapun baiknya struktur keuangan yang 

direncanakan, tapi jika tak dapat direalisasikan (tidak dapat 

pinjaman dari kreditor), maka akan sia-sia. 

6) Kebijakan Dividen 

Perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang stabil 

berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana untuk 

membayar dividen yang konstan, sehingga kebijakan dividen yang 

stabil akan berpengauh terhadap jumlah utang atau struktur 

keuangan. 

7) Pengendalian 

Apabila pemegang saham tidak ingin 

kehilanagan/berkurang kontrolnya terhadap perusahaan, maka 

peprusahaan akan memilih sumber dana utang yang tinggi daripada 

sumber dana dengan emisi saham baru, meskipun emisi saham 

baru mungkin lebih menguntungkan. 

8) Perbedaan Kegiatan Perusahaan 

Perbedaan kegiatan perusahaan akan menyebabkan 

perbedaan pada struktur keuangan. Perusahaan yang kegiatannya di 

bidang industri akan berbeda dengan perusahaan yang kegiatannya 

di bidang jasa atau perdagangan. 
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9) Kelas Industri 

Perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kelas 

industri akan cenderung mempunyai pengalam yang tidak jauh 

berbeda dalam menggunakan sumber dana dari utang. Karena 

perusahaan mempunyai kebutuhan dana yang serupa dan 

menghadapi risiko bisnis yang serupa pula. 

10) Ukuran perusahaan 

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka 

kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal 

ini disebakan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang 

besar pula untuk menunjang operasionalnya dengan modal asing 

apabila modal sendiri tidak mencukupi. 

7. Analisis Rasio Keuangan 

a. Pengertian Rasio Keuangan dan Hubungannya dengan Kinerja 

Keuangan 

Untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat 

digunakan rasio yang merupakan perbandingan angka-angka yang 

terdapat pada pos-pos laporan keuangan. Sedangkan rasio keuangan 

sendiri yaitu suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-

jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan 

formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Rasio 

keuangan atau financial ratio ini sangat penting gunanya untuk 

melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan (Fahmi, 

2014:49). 
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 Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya 

lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. 

Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana 

yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan 

keinginan. Oleh karena itu bahwa rasio keuangan dan kinerja 

perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan ada 

banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya 

masing-masing (Fahmi ,2014:49). 

b. Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Menurut Hery (2015:142) Secara garis besar, saat ini dalam 

praktik setidaknya ada 5 (lima) jenis rasio keuangan yang sering 

digunakan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko 

keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas atau rasio struktur 

modal atau rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio 

penilaian atau rasio ukuran pasar. Sedangkan menurut Fahmi 

(2014:65) ada 6 (enam) rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas atau rasio struktur modal atau rasio leverage, rasio 

aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian 

atau rasio ukuran pasar. Dari pendapat di atas rasio-rasio tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut : 
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1) Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas diperlukan 

untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. 

Rasio likuiditas terdiri atas (Hery, 2015:142) : 

a) Rasio lancar (Current Ratio), merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memembuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset 

lancar yang tersedia. 

b) Rasio sangat lancar atau Rasio cepat (Quick Ratio atau Acid 

Test Ratio), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat 

lancar (kas + sekuritas jangka pendek + piutang), tanpa 

memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar 

lainnya (seperti perlengkapan dan biaya dibayar di muka). 

c) Rasio kas (Cash Ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia 

untuk membayar utang jangka pendek. 

2) Rasio Solvabilitas atau Rasio Struktur Modal tau Rasio 

Leverage, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Sama halnya 

dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga diperlukan untuk 

kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Rasio 

solvabilitas terdiri atas (Hery, 2015:142) : 
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a) Rasio utang (Debt Ratio), merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total 

aset. Rasio ini juga sering dinamakan sebagai rasio utang 

terhadap aset (Debt to Asset Ratio). 

b) Rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio), merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

total utang dengan total ekuitas. 

c) Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (Long Term Debt 

to Equity Ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan 

total ekuitas. 

d) Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan (Times Interest Earned 

Ratio), merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau 

berapa kali) kemapuan perusahaan dalam membayar bunga. 

Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba 

sebelum bunga dan pajak. 

e) Rasio laba operasional terhadap kewajiban (Operating Income 

to Liabilities Ratio), merupakan rasio yang menunjukkan 

(sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam 

melunasi seluruh kewajiban. Kemapuan perusahaan di sini 

diukur dari jumlah laba operasional. 
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3) Rasio Aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemapuan perusahaan 

dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio ini dikenal juga 

sebagai rasio pemanfaatan aset, yaitu rasio yang digunakan untuk 

menilai efektivitas dan intensitas aset perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan. Rasio aktivitas terdiri atas (Hery, 

2015:143) : 

a) Perputaran piutang usaha (Accounts Receivable Turnover), 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama 

penagihan piutang usaha atau berapa kali dana yang tertanam 

dalam piutang akan berputar dalam satu periode. 

b) Perputaran persediaan (Inventory Turnover), merupakan rasio 

yang digunkan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam 

dalam persediaan akan berputar dalam satu periode. 

c) Perputaran modal kerja (Working Capital Turnover), 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan 

modal keja (aset lancar) yang dimiliki perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan. 

d) Perputaran aset tetap (Fixed Assets Turnover), merupakan  rasio 

yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang 

dimiliki perusahaan dalam memnghasilkan penjualan. 

e) Perputaran total aset (Total Assets Turnover), merupakan  rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang 

akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam 

total aset. 
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4) Rasio Profitabilitas, merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Rasio tingkat pengembalian 

atas investasi dan Rasio kinerja operasi. Rasio tingkat 

pengembalian atas investasi adalah rasio yang digunakan untuk 

menilai kompensasi finansial atas penggunaan aset atau ekuitas 

terhadap laba bersih (laba setelah bunga dan pajak). Rasio ini 

terdiri atas (Hery, 2015:143) : 

a) Hasil pengembalian atas aset (Return on Assets), merupakan 

rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan aset 

perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, 

rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba 

bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total aset. 

b) Hasil pengembalian atas ekuitas (Return on Equity), merupakan 

rasio yang menunjukkan hasil (return) atas penggunaan ekuitas 

perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, 

rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba 

bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total ekuitas. 

Rasio Kinerja Operasi adalah rasio yang digunakan untuk 

mengevaluasi marjin laba dari aktivitas operasi (penjualan). Rasio 

ini terdiri atas (Hery, 2015:144) : 
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a) Marjin laba kotor (Gross Profit Margin), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas 

penjualan bersih. 

b) Marjin laba operasi (Operating Profit Margin), merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba 

operasi atas penjualan bersih. 

c) Marjin laba bersih (Net Profit Margin), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih 

atas penjualan bersih. 

5) Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar, merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (nilai 

saham). Rasio ini terdiri atas (Hery, 2015:144) : 

a) Laba per lembar saham (Earning Per Share), merupakan rasio 

untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam 

memberikan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Rasio ini 

menunjukkan keterkaitan antara jumlah laba bersih dengan 

bagian kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan. Calon 

investor potensial akan menggunakan figur laba per lembar 

saham biasa ini untuk menetapkan keputusan investasi di antara 

berbagai alternatif yang ada. 

b) Rasio harga terhadap laba (Price Earning Ratio), merupakan 

rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar 

per lembar saham dengan laba per lembar saham. Lewat rasio 

ini, harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba 
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bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam setahun. 

Dengan mengetahui besaran PER tersebut, calon investor 

potensial dapat mengetahui apakah harga sebuah saham 

tergolong wajar atau tidak (secara nyata) sesuai kondisi saat ini 

dan bukannya berdasarkan pada perkiraan di masa mendatang. 

c) Imbalan hasil dividen (Dividend Yield), merupakan rasio yang 

menunjukkan perbandingan antara dividen tunai per lembar 

saham dengan harga pasar per lembar saham. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur return (imbal hasil) atas investasi 

saham. Lewat rasio ini, investor dapat mengukur besaran 

dividen yang dibagikan terhadap nilai investasi yang telah 

ditanamkannya. Bagi emiten, dividend yield dapat digunakan 

sebagai ukuran dalam menetapkan kebijakan dividen. 

d) Rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio), 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan anatar 

dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. 

Rasio ini menggambarkan jumlah laba dari setiap lembar 

saham yang dialokasikan dalam bentuk dividen. Sama halnya 

dengan dividend yield, rasio ini juga dapat digunakan sebagai 

salah satu proksi (pendekatan) dalam menetapkan kebijakan 

dividen, yaitu suatu pengambilan keputusan oleh emiten 

mengenai besarnya dividen tunai yang akan dibagikan kepada 

para pemegang saham. 
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e) Rasio harga terhadap nilai buku (Price to Book Value Ratio), 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara 

harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar 

saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga 

saham apakah overvalued atau undervalued. Semakin rendah 

nilai PBV suatu saham maka saham tersebut dikategorikan 

undervalued, di mana sangat baik untuk investasi jangka 

panjang. Namun rendahnya nilai PBV juga dapat mengindikasi 

menurunnya kualitas dan kinerja fundamental emiten. Oleh 

sebab itu, nilai PBV juga harus dibandingkan dengan PBV 

saham emiten lain dalam industri yang sama. Apabila terlalu 

jauh perbedaannya maka sebaiknya perlu dianalisis lebih lanjut. 

6) Rasio Pertumbuhan, merupakan rasio yang mengukur seberapa 

besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di 

dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. 

Rasio pertumbuhan ini yang umum dilihat dari berbagai segi yaitu 

dari segi sales (penjualan), earning after tax (EAT), laba per 

lembar saham, dividen per lembar saham, dan harga pasar per 

lembar saham (Fahmi, 2014:82). 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh likuiditas (current ratio), leverage (debt to equity ratio), dan ukuran 

perusahaan terhadap dividend payout ratio dengan profitabilitas (return on equity) sebagai variabel intervening dapat disajikan 

pada tabel berikut ini : 

       Tabel 2.1 : Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Peneliti Variabel Hasil 

1. Novi Sagita Ambarawati, 

Gede Adi Yuniarta dan Ni 

Kadek Sinarwati (2015). 

 

E-Journal S1 Ak Universitas 

Pendidikan Ganesha. Vol. 3 

No. 1. Tahun 2015  

Pengaruh Modal Kerja, 

Likuiditas, Aktivitas Dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2013. 

Modal Kerja, Likuiditas, 

Aktivitas, Ukuran 

Perusahaan dan 

Profitabilitas 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial modal kerja 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas, likuiditas 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap profitabilitas, aktivitas 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas, ukuran 

perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

profitabilitas (return on equity). 

Sedangkan secara simultan modal 

kerja, likuiditas, aktivitas dan 

ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas 

(return on equity). 

 

Pengaruh Likuiditas, Leverage,... Veni Murniati, FEB UMP 2018



43 
 

2. Erwindi Sari Purwati 

Hamidah dan Umi 

Mardiyati (2013). 

 

Jurnal Riset Manajemen 

Sains Indonesia (JRMSI) 

Vol. 4 No. 2. Tahun 2013. 

 

Pengaruh Corporate 

Governance dan Leverage 

Terhadap Profitabilitas Bank 

Yang Go Publik Di Indonesia 

Periode 2009-2012. 

Corporate Governance 

(board of directors, 

independent commissioners, 

institutional ownership), 

Leverage dan Profitabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial board of 

directors berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Independent commissioners, 

institutional ownership dan 

leverage (debt to equity ratio) 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap profitabilitas 

(return on equity). Sedangkan 

secara simultan corporate 

governance dan leverage (debt to 

equity ratio) berpengaruh terhadap 

profitabilitas (return on equity). 

3. Anupam Mehta (2012) 

 

Global Review of 

Accounting and Finanace. 

Vol. 3 No. 1. Tahun 2012. 

An Empirical Analysis of 

Determonants of Dividend 

Policy-Evidence From the 

UAE Companies During 

2005-2009. 

Profitabilitas, Risiko, 

Likuiditas, Ukuran 

Perusahaan, Leverage dan 

Dividend Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan  dan 

likuiditas (current ratio) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Sedangkan ukuran 

perusahaan dan risiko berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

dividend payout ratio. 
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4. Rashid Saeed, Ayesha Riaz, 

Rab Nawaz Lodhi, Hafiza 

Mubeen Munir dan Amber 

Iqbal (2014). 

 

Journal of Basic and Applied 

Scientific Research. Vol. 4 

No. 2. Tahun 2014. 

Determinants of Dividend 

Pyouts in Financial Sector of 

Pakistan Listed at Karachi 

Stock Exchange. 

Profitabilitas, Likuiditas, 

Ukuran Perusahaan, Cash 

Flow, Asset Tangibility, 

Earning Per Share dan 

Dividend Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

earning per share dan likuiditas 

(current ratio)  berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Sedangkan asset 

tangibility, cash flow, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap dividend payout 

ratio.  

5. Turki Alzomaia dan Al 

Khadiri (2013). 

 

International Journal of 

Business and Social Science. 

Vol. 4 No. 1. January 2013. 

Determination of Dividend 

Policy: The Evidence from 

Saudi Arabian period from of 

2004-2010. 

Earning Per Share, Dividend 

Per Share for Last Year, 

Sales Growth, Debt to Equity 

Ratio, Capital Size, Market 

Risk and Dividend Payout 

Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

earning per share, dividend per 

share for last year, market risk 

berpengaruh positif terhadap 

dividend payout ratio. Sedangkan 

capital size dan debt to equity ratio 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 

6. Pornumpai Komrattanapany 

(2013). 

 

International Journal of 

Accounting and Financial 

Reporting. Vol. 3 No. 2. Year 

2013. 

Determine the Factors that 

Influence the Dividend Payout 

of All Firms Listed in the Stock 

Exchange of Thailand During 

Year 2006-2010. 

Sales Growth, Financial 

Leverage, Investement 

Opportunities, Profitabilitas, 

Likuiditas, Business Risk, 

Firm Size dan Dividend 

Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sales growth, financial investment 

opportunities dan leverage (debt to 

equity ratio) berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Sedangkan ukuran 

perusahaan, business risk, likuiditas 

dan profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout 

ratio. 
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7. 

 

 

Farukh Hossain, Rashel 

Sheikh dan S.M. 

Akterujjaman (2014). 

 

International Review of 

Business Research Papers. 

Vol. 10 No. 2. September 

2014. 

Impact of Firm Specific 

Factors on Cash Dividend 

Payment Decisions: Evidence 

from Bangladesh Durung 

2007-2011. 

Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Likuiditas, 

Pertumbuhan, Volatilitas 

Pendapatan, Kepemilikan 

Manajerial dan Dividend 

Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara simultan profitabilitas, ukuran 

perusahaan, likuiditas, pertumbuhan, 

volatilitas pendapatan dan 

kepemilikan manjerial berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout 

ratio. Sedangkan secara parsial 

likuiditas, pertumbuhan, 

profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Namun volatilitas 

pendapatan dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap dividend payout 

ratio. 

8. Haryetti dan Ririn Araji 

Ekayati (2012). 

 

Jurnal Ekonomi. Vol. 20 No. 

3. September 2012. 

Pengaruh Profitabilitas, 

Investment Opportunity Set dan 

Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Dividend 

(Dividend Payout Ratio) Pada 

Perusahaan LQ-45 Yang 

Terdafatar Di Bursa Efek 

Indonesia. 

Profitabilitas, Investment 

Opportunity Set, Pertumbuhan 

Perusahaan dan Dividend 

Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Investment opportunity 

set tidak berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout ratio dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

dividend payout ratio. sedangkan 

secara simultan profitabilitas, 

investment opportunity set dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout 

ratio.  
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9. Devi Hoe Sunarya (2013). 

 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Universitas Surabaya. Vol. 

2 No. 1. Tahun 2013. 

Pengaruh Kebijakan Utang, 

Profitabilitas, dan Likuiditas 

Terhadap Kebijakan Dividen 

Dengan Size Sebagai Variabel 

Moderasi Pada Sektor 

Manufaktur Periode 2008-

2011. 

Kebijakan Utang (Debt to 

Equity Ratio), Profitabilitas, 

Likuiditas, Size dan 

Kebijakan Dividen 

(Dividend Payout Ratio). 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa seacara simultan kebijakan 

utang (debt to equity ratio), 

profitabilitas, dan likuiditas 

berpengaruh signifikan terhadap 

dividend payout ratio, Sedangkan 

secara parsial kebijakan utang 

(debt to equity ratio) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

dividend payout ratio. Likuiditas 

(current ratio) dan profitabilitas 

(return on equity) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

dividend payout ratio. Namun 

kebijakan utang (debt to equity 

ratio) dan likuiditas terhadap 

dividend payout ratio dengan size 

sebagai variabel moderasi 

berpengaruh negatif dan signifikan.  

10. Peters Ihejirika dan 

Nwakanma (2012). 

 

Arabian Journal of Business 

and Management Review 

(Oman Chapter). Vol. 1 No. 

2. July 2012. 

An Empirical Analysis of the 

Propensity to Pay or not to 

Pay Dividend: A Test of Life 

Cyle Theory With Nigerian 

Data Period 2000-2008.  

Return On Equity (ROE), 

Life Cycle Stage (LCS), Size 

dan Dividend Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa size (ukuran perusahaan) 

dan return on equity berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

dividend payout ratio. Sedangkan 

life cycle stage berpengaruh negatif 

terhadap dividend payout ratio. 
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11. Fakhra Malik, Sajid Gul, 

Muhammad Tauseef Khan, 

Shafiq Ur Rehman dan 

Madiha Khan (2013). 

 

Research Journal of 

Finance and Accounting. 

Vol. 4 No. 1. Year 2013. 

Factors Influencing 

Corporate Dividend Payout 

Decisions of Financial and 

Non Financial Firms the 

Period 2007-2009. 

Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage, Earning Per 

Share, Size, Growth dan 

Dividend Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa leverage, earning per share, 

likuiditas (current ratio), size dan 

profitabilitas (return on equity) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Sedangkan growth 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout ratio. 

12. Nor Apandi (2013). 

 

Jurnal Universitas Maritim 

Ali Haji. Tahun 2013. 

Analisis pengaruh Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Total Asset Turnover dan 

Return on Investment 

Terhadap Dividend Payout 

Ratio Pada Perusahaan 

Otomotif Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 

2009-2011. 

Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Total Asset 

Turnover, Return on 

Investment dan Dividend 

Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial current ratio 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Debt to equity ratio 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout ratio. 

Total asset turnover berpengaruh 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio dan return on 

investment tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio. sedangakn secara 

simultan carrent ratio, debt to 

equity ratio, total asset turnover 

dan return on investment 

berpengaruh signifikan terhadap 

dividend payout ratio. 
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13. Wisriati Laim (2015). 

 

Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 1. 

Maret 2015. 

Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Dividend 

Payout Ratio Pada Perusahaan 

Yang Terdaftar Di Indeks LQ-

45 BEI. 

Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Return On Asset, Firm 

Size, Growth dan Dividend 

Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara simultan carrent ratio, debt to 

equity ratio, return on asset, firm 

size dan growth berpengaruh 

terhadap dividend payout ratio. 

Sedangkan secara parsial current 

ratio, growth dan debt to equity ratio 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Namun firm size dan 

return on asset berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio.   

14. Ita Lopolusi (2013). 

 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Universitas Surabaya. Vol. 2 

No. 1. Tahun 2013. 

Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Kebijakan 

Dividen Sektor Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2007-2011. 

Profitabilitas, Likuiditas, 

Size, Growth, Free Cash 

Flow, Debt to Equity Ratio 

dan Dividend Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Likuiditas berpengaruh 

negatif dan signifikan  terhadap 

dividend payout ratio. Ukuran 

perusahaan (size) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

dividend payout ratio. Debt to equity 

ratio berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Growth berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

dividend payout ratio, free cash flow 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap dividend payout ratio. 
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15. Jurica Lucyanda dan 

Lilyana (20120. 

 

Jurnal Dinamika Akuntansi. 

Vol. 4 No. 2. Tahun 2012. 

Pengaruh Free Cash Flow, 

Struktur Kepemilikan dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap 

Dividend Payout Ratio 

Periode 2007-2009. 

Free Cash Flow, Struktur 

Kepemilikan (kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

keluarga, kepemilikan 

asing), Ukuran Perusahaan 

dan Dividend Payout Ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa free cash flow, kepemilikan 

asing dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Sedangkan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap dividend payout ratio. 

16. Andreani Caroline Barus 

dan Leliani (2013). 

 

Jurnal Wira Ekonomi Mikro 

Skil. Vol 3 No. 2. Oktober 

2013.  

Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Profitabilitas 

Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2008-

2011. 

Total Asset Turnover, Debt 

to Equity Ratio, Carrent 

Ratio, Debt Ratio, 

Pertumbuhan Penjualan, 

Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas (ROE). 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan total asset 

turnover, debt to equity ratio, 

carrent ratio, debt ratio, 

pertumbuhan penjualan, ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas (ROE). 

Namun secara parsial total asset 

turnover, debt ratio dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

profitabilitas (return on equity), 

sedangkan debt to equity ratio, 

carrent ratio, pertumbuhan 

penjualan berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas. 
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17. Dian Mashita Dewi (2016) 

 

Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 

(JBE). Vol 23 No.1. Maret 

2016 

Pengaruh Likuiditas, 

Leverage, Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Dividen 

Tunai Dengan Profitabilitas 

Sebagai Variabel Intervening 

Pada Perusahaan Manufaktur 

di BEI Periode 2012-2014. 

Likuiditas, Leverage, 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas dan Kebijakan 

Dividen Tunai (Dividend 

Payout Ratio) 

Hasil menunjukkan bahwa 

profitabilitas mempunyai pengaruh 

terhadap kebijakan dividen tunai. 

Leverage dan ukuran perusahaan 

mampu mempengaruhi 

profitabilitas. Dimana leverage 

berpengaruh negtif dan 

signifikan terhadap 

profitabilitas. Leverage 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan 

dividen melalui profitabilitas. 

Leverage berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen melalui 

profitabilitas. 

18. Alia Sugeng Rahayu dan 

Mohammad Hari (2016) 

 

Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol 

21 No. 2. Oktober 2016 

Pengaruh Current Ratio dan 

Quick Ratio Terhadap 

Kebijakan Dividend 

(Dividend Payout Ratio) 

Melalui Return On Equity 

Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di BEI Tahun 

2014. 

Current Ratio, Quick Ratio, 

Return On Equity Kebijakan 

Dividend (Dividend Payout 

Ratio).  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ROE berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen (dividend 

payout ratio). CR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen (dividend 

payout ratio). CR dan QR 

berpengaruh positif dan 

Pengaruh Likuiditas, Leverage,... Veni Murniati, FEB UMP 2018



51 
 

signifikan terhadap ROE. CR 

tidak berpengaruh langsung 

terhadap kebijakan dividen 

(dividend payout ratio), namun 

berpengaruh tidak langsung 

melalui ROE. 

19. Desi Kartikaningsih (2013) 

 

Jurnal Akuntansi. Vol 1 No. 

2. Desember 2013. 

Pengaruh Debt Ratio, Current 

Ratio, Total Assets Turnover, 

Size Perusahaan, dan Net 

Profit Margin Terhadap 

Return On Equity (Studi 

Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar 

Di BEI Periode (2009-2011) 

Debt Ratio, Current Ratio, 

Total Assets Turnover, Size 

Perusahaan, Net Profit 

Margin dan Return On 

Equity 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan dan parsial 

variabel debt ratio, total assets 

turnover, net profit margin, size 

perusahaan dan current ratio,  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return on 

equity. 

20. Dewi Enggarwati (2016) 

 

Jurnal Ilmiah dan Riset 

Manajemen. Vol 5. No. 11. 

November 2016. 

Pengaruh Leverage dan 

Likuiditas Terhadap 

Profitabilitas Pada 

Perusahaan Otomotif Di BEI 

Periode 2010-2014 

Debt to Asset Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Current Ratio, 

Time Interest Earned, Cash 

Ratio dan Profitabilitas 

(Return on Equity) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa debt to equity ratio, current 

ratio, time interest arned 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return on 

equity, sedangkan debt to asset 

ratio, cash ratio berpengaruh 

negatif terhadap return on equity. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Menurut signalling theory, dividend payout ratio dipengaruhi oleh 

likuiditas (current ratio), leverage (debt to equity ratio), ukuran perusahaan 

dan profitabilitas (return on equity) sebagai variabel intervening. 

1. Pengaruh Likuiditas  (Current Ratio) Terhadap Profitabilitas (Return 

On Equity) 

Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 

2017:134). Likuiditas (Current Ratio) juga mempengaruhi besarnya 

profitabilitas. Ketika likuiditas perusahaan baik, maka akan memperlancar 

kegiatan produksi perusahaan. Dengan kelancaran produksi pasti akan 

mendatangkan laba bagi perusahaan, karena semua pesanan distributor 

dapat terpenuhi sehingga penjualan perusahaan meningkat. Jadi semakin 

baik tingkat likuiditas perusahaan maka semakin tinggi pula laba yang 

akan dihasilkan perusahaan. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian 

Rahayu dan Hari (2016), Enggarwati (2016), Kartikaningsih (2013) yang 

menunjukkan bahwa likuiditas (current ratio) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas (return on equity). 

2. Pengaruh Leverage (Debt to Equity Ratio) Terhadap Profitabilitas 

(Return On Equity) 

Rasio laverage (Debt to Equity Ratio) merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan 
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yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya (Hanafi dan 

Halim, 2016:79). Leverage yang besar akan berakibat semakin besar juga 

kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal tersebut 

akan berimbas kepada profitabilitas yang menurun karena sebagian 

pendapatannya digunakan untuk membayar hutang dan bunga. Hasil 

tersebut ditemukan dalam penelitian Hamidah dan Mardiyati (2013), Dewi 

(2016), Barus dan Leliani (2013) yang menyatakan bahwa leverage (debt 

to equity ratio) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(return on equity).  

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas (Return On 

Equity)  

Perusahaan yang besar cenderung terdiversifikasi sehingga 

menurunkan risiko kebangkrutan. Disamping itu, perusahaan yang besar 

lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan eksternal (Sujarweni, 

2015:206).  Besarnya ukuran perusahaan juga ikut menentukan besarnya 

profitabilitas sebuah perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar akan 

dapat menghasilkan produk dengan tingkat biaya rendah. Dimana tingkat 

biaya yang rendah merupakan unsur untuk mencapai laba yang diinginkan 

sesuai standar yang ditetapkan, sehingga semakin maksimal aktiva 

perusahaan maka laba yang akan didapat menjadi maksimal pula. Hal 

tersebut ditemukan dalam penelitian Ambarwati dkk (2015), Barus dan 

Leliani (2013), Kartikaningsih (2013) yang menyatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 

(return on equity). 
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4. Pengaruh Likuiditas (Current Ratio) Terhadap Dividend Payout Ratio 

Current Ratio (rasio lancar) mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya 

(aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu 

siklus bisnis). Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan 

utang lancar (Hanafi dan Halim, 2016:75). Current ratio sangat berguna 

untuk mengukur likuiditas perusahaan, akan tetapi dapat menjebak. Hal ini 

dikarenakan current ratio yang tinggi dapat disebabkan adanya piutang 

yang tidak tertagih atau persediaan yang tidak terjual, yang tentu saja tidak 

dapat dipakai untuk membayar utang (Prastowo, 2014:85). Likuiditas 

perusahaan yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk membayar dividen. Hal 

tersebut dibuktikan oleh penelitian Rahayu dan Hari (2016), Saeed at al 

(2014), Mehta (2012), Malik at al (2013), Hossain dkk (2014) yang 

menunjukkan bahwa likuiditas (current ratio) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dividend payout ratio.  

5. Pengaruh Leverage (Debt to Equity Ratio) terhadap Dividend Payout 

Ratio 

Debt to equity ratio (rasio utang terhadap modal) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. 

Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. 

Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah 

dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari 
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pemilik perusahaan. Semakin tinggi debt to equity ratio maka semakin 

kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang 

(Hery, 2015:168). Sehingga semakin tinggi hutang akan berakibat semakin 

besar pendapatan yang digunakan untuk membayar beban hutang dan 

bunga. Keadaan tersebut akan berimbas pada penurunannya pembagian 

dividen tunai. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Alzomaia dan Al-

Khadiri (2013), Komrattanapany (2013), Dewi (2016), Sunarya (2013), 

Laim (2015) yang menunjukkan bahwa leverage (debt to equity ratio) 

memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap dividend payout 

ratio.  

6. Pengaruh Ukuran Perusahann Terhadap Dividend Payout Ratio 

Ukuran perusahaan memainkan peranan dalam menjelaskan rasio 

pembayaran dividen dalam perusahaan. Ukuran perusahaan sangat 

bergantung pada besar kecilnya perusahaan yang akan berpengaruh 

terhadap struktur modal, terutama berkaitan dengan memperoleh 

pinjaman. (Sujarweni, 2015:211).  

Perusahaan yang memiliki ukuran besar dapat membayar dividen 

yang besar kepada pemegang saham dan lebih mudah untuk ke pasar 

modal karena fleksibilitas bagi perusahaan besar lebih tinggi serta 

kemampuan untuk mendapatkan dana dalam jangka pendek juga lebih 

besar daripada perusahaan kecil yang mengalami banyak kesulitan untuk 

memiliki akses ke pasar modal sehingga kemampuan untuk mendapatkan 

modal dan memperoleh pinjaman dari pasar modal juga terbatas. Oleh 
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karena itu perusahaan cenderung untuk menahan labanya guna membiayai 

operasinya, dan ini berarti dividen yang akan diterima oleh pemegang 

saham akan semakin kecil (Sujarweni, 2015:212). Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Hossain dkk (2014), Mehta (2012), Ihejirika Nwakamwa 

(2012), Malik at al (2013), Laim (2015) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadapa dividend payout 

ratio.  

7. Pengaruh Profitabilitas (Return On Equity) Terhadap Dividend Payout 

Ratio 

Return On Equity (hasil pengembalian atas ekuitas) merupakan 

rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas 

dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba 

bersih terhadap ekuitas. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas 

berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah 

hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas 

(Hery, 2015:194).  

Besarnya pendapatan perusahaan menandakan bahwa laba bersih 

yang didapat perusahaan juga tinggi, tingginya profitabilitas perusahaan 

membuat perusahaan mempunyai banyak dana yang dapat digunakan 

untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Hal tersebut 

dibuktikan oleh penelitian Haryetti dan Ekayati (2012), Sunarya (2013), 

Ihejirika dan Nwakanma (2012), Rahayu dan Hari (2016) menyatakan 

Pengaruh Likuiditas, Leverage,... Veni Murniati, FEB UMP 2018



57 
 

bahwa profitabilitas (return on equity) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap dividend payout ratio. 

8. Pengaruh Profitabilitas (Return On Equity) Dalam Memediasi 

Pengaruh Likuiditas (Current Ratio) Terhadap Dividend Payout Ratio 

Adanya pertukaran faktor antara likuiditas dan profitabilitas sangat 

mempengaruhi besarnya dividen tunai (dividend payout ratio) yang 

dibayarkan. Aktiva lancar yang tersedia terlalu tinggi yang digunakan 

untuk melunasi kewajiban keuangan yang akan jatuh tempo, sehingga ada 

aktiva produktif yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan profitabilitas (Ambarwati dkk, 2015).  

Jika likuiditas tinggi maka investor berpeluang mendapatkan 

dividen tunai yang cukup tinggi. Berdasarkan teori tersebut makan 

likuiditas (current ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen tunai (dividend payout ratio) melalui profitabilitas (return on 

equity). Hal tersebut juga dibuktikan oleh penelitian Rahayu dan Hari 

(2016) yang menyatakan bahwa likuiditas (current ratio) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen  (dividend payout ratio) 

melalui profitabilitas (return on equity). 

9. Pengaruh Profitabilitas (Return On Equity) Dalam Memediasi 

Pengaruh Leverage (Debt to Equity Ratio) Terhadap Dividend Payout 

Ratio 

Perusahaan dengan tingkat leverage (debt to equity ratio) yang 

tinggi akan berdampak pada berkurangnya profitabilitas (return on equity) 

yang diperoleh perusahaan. Dengan adanya risiko gagal bayar, maka biaya 

yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini 
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semakin besar (Hamidah dan Mardiyati, 2013). Keperluan biya yang besar 

mengakibatkan anggaran untuk dividen semakin kecil. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa leverage (debt to equity ratio) berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap dividen tunai (dividend payout ratio) melalui  

profitabilitas (return on equity). Hal tersebut juga sejalan dengan 

penelitian Dewi (2016) yang menyatatakan bahwa leverage (debt to equity 

ratio) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividen tunai (dividend 

payout ratio) melalui  profitabilitas (return on equity). 

10. Pengaruh Profitabilitas (Return On Equity) Dalam Memediasi 

Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap Dividend Payout Ratio 

Perusahaan dengan ukuran besar lebih mudah untuk menguasai 

pasar karena perusahaan yang besar memiliki aset yang lebih dibanding 

dengan perusahaan kecil. Semakin maksimal aktiva perusahaan maka laba 

yang didapat juga akan semakin maksimal pula, karena aktiva perusahaan 

digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan yang 

tujuannya untuk memperoleh laba (Ambarwati dkk, 2015). Dengan laba 

yang besar, maka perusahaan memiliki kecukupan dana untuk membayar 

dividen kepada para pemegang sahamnya. Berdasarkan teori tersebut maka 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen 

tunai (dividend payout ratio) melalui profitabilitas (return on equity). Hal 

tersebut juga sejalan dengan penelitian Dewi (2016) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dividen tunai (dividend payout ratio) melalui profitabilitas (return on 

equity). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pemikiran. 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H1 : Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas (Return On Equity). 

H2 : Leverage (Debt to Equity Ratio) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Profitabilitas (Return On Equity). 

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profitabilitas (Return On Equity). 

H4  :  Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

H5  :  Leverage (Debt to Equity Ratio) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio. 

H6   :  Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

H7  : Profitabilitas (Return On Equity) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio. 

H8  : Profitabilitas (Return On Equity) memediasi pengaruh antara Likuiditas 

(Current Ratio) terhadap Dividend Payout Ratio. 

H9  :  Profitabilitas (Return On Equity) memediasi pengaruh antara Leverage 

(Debt to Equity Ratio) terhadap Dividend Payout Ratio. 

H10 :  Profitabilitas (Return On Equity) memediasi pengaruh antara Ukuran 

Perusahaan terhadap Dividend Payout Ratio. 
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