
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri Manufaktur adalah salah satu industri yang paling berkembang 

dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Gross Domestic Product (GDP) 

Indonesia dibandingkan dengan beberapa industri lainnya (Rizqia dkk, 2013). 

Perusahaan Manufaktur memiliki beberapa sektor yang penting untuk 

pertumbuhan perekonomian. Salah satu sektor pentingnya adalah sektor 

industri konsumsi. Sektor industri konsumsi sendiri memiliki sub sektor 

diantaranya makanan dan minuman. 

Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu 

sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional 

pada tahun depan. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusinya 

yang konsisten dan signfikan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri 

non-migas serta peningkatan realisasi investasi. Kementerian Perindustrian 

mencatat, sumbangan industri makanan dan minuman kepada PDB industri 

non-migas mencapai 34,95 persen pada triwulan III tahun 2017. Hasil kinerja 

ini menjadikan sektor tersebut kontributor PDB industri terbesar dibanding 

subsektor lainnya. Selain itu, capaian tersebut mengalami kenaikan empat 

persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Sedangkan, kontribusinya 

terhadap PDB nasional sebesar 6,21 persen pada triwulan III/2017 atau 

naik 3,85 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 
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Selanjutnya, dilihat dari perkembangan realisasi investasi, sektor industri 

makanan dan minuman untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

triwulan III/2017 mencapai Rp 27,92 triliun atau meningkat sebesar 

16,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Sedangkan, untuk 

penanaman modal asing (PMA) sebesar USD 1,46 miliar (Sumber: 

Kemenperin.go.id) 

Secara normatif, sebuah perusahaan didirikan dan beroperasi untuk 

memaksimumkan keuntungan bagi pemiliknya (pemegang saham) melalui 

pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen keuangan. Fungsi-

fungsi manajemen keuangan perusahaan biasanya didelegasikan oleh 

pemegang saham kepada manajer sebagai pelaksana operasi perusahaan 

(khalisa dan redawati, 2016). Peran manajer keuangan sangat berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Pentingnya peran manajer keuangan tergantung 

kepada besarnya perusahaan bekerja. Semakin besar perusahaan maka peran 

manajer akan terbagi sesuai dengan kebutuhannya (Mirry dkk, 2016). 

Salah satu peran dan tanggung jawab manajer yaitu membuat kebijakan 

dividen. Kebijakan dividen sangat penting bagi investor karena dividen 

dijadikan langkah awal untuk menilai keadaan perusahaan dimana dividen 

merupakan pengembalian akan diterimanya atas investasinya dalam 

perusahaan. Jika perusahaan memutuskan untuk melakukan dividen maka 

investor mengganggap perusahaan memilik kemampuan financial yang baik 

dibanding perusahaan yang menunda melakukan dividen (Rahmiati dan Suci, 

2013). Kebijakan dividen menyangkut masalah penggunaan laba yang 
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menjadi hak para pemegang saham atau keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang 

(Wayang dan Made, 2017). Tujuan investasi seorang investor yaitu 

memaksimalkan kekayaannya. Para investor berhak mengetahui 

perkembangan yang terjadi dalam perusahaan. Sebagaimana kebijakan 

dividen yang ditetapkan oleh perusahaan diukur dengan menggunakan 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio dividend per share 

terhadap earning per share, merefleksikan berapa  bagian dari earning yang  

tersedia bagi pemegang saham biasa yang didistribusikan sebagai dividen 

dengan demikian indikator ini mengindikasikan besarnya dividen yang  

dibayarkan oleh perusahaan relatif terhadap besarnya  earning  perusahaan 

(Rahmiati dan Suci ,2013; Ariasih dan Sunarsih, 2017). 

Dalam suatu perusahaan harus memiliki struktur kepemilikan yang 

merupakan proporsi kepemilikan  institusional dan kepemilikan manajemen 

dalam kepemilikan saham  perusahaan. Adanya kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak  manajemen diharapkan pihak manajemen dapat membuat 

keputusan-keputusan yang  tidak merugikan pemegang saham dengan 

mengacu pada tujuan awal perusahaan, yaitu memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham. Kepemilikan institusional dalam perusahaan juga 

diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen 
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sehingga penyimpangan yang dilakukan manajemen dalam perusahaan dapat 

diminimalkan (Sugiarto, 2009). 

Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham 

dari suatu perusahaan. Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen pemilik 

untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. Kepemilikan saham berasal 

dari pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan. Kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajemen memberikan manfaat dalam pembagian 

dividen. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan saham langsung 

akan cenderung menggunakan dividennya untuk di investasikan kembali 

(reinvestasi) ke dalam perusahaan, karena manajer menginginkan perusahaan 

untuk terus berkembang dibandingkan membagikan dividen. Struktur 

kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan saham 

dimiliki komisaris dan direktur  (insider ownership) . Jika tingkat 

kepemilikan oleh manajer semakin besar, maka manajer tidak akan 

membayarkan dividen yang besar, tetapi akan meningkatkan gajinya. 

Semakin tinggi Managerial Ownership maka semakin rendah dividen yang 

dibayarkan oleh perusahaan (Sukanisi, 2014). 

Struktur  modal  diperlukan  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  

karena penetapan  struktur  modal  dalam  kebijakan  pendanaan  perusahaan  

menentukan profitabilitas  perusahaan (Yuliana dkk, 2013). Pemilik  struktur  

modal  yang  baik  pada  perusahaan adalah penting. Perbandingan modal 

pinjaman dengan modal sendiri haruslah tepat karena  perbandingan  tersebut  

akan  berakibat  langsung  terhadap  posisi  keuangan perusahaan. 
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Perkembangan kondisi perekonomian yang semakin pesat dan adanya 

persaingan yang semakin tajam dalam pasar global merupakan suatu 

tantangan dan peluang  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  perkembangan  

usahanya (Pratama dan Wirawati, 2016). 

Kemampuan perusahaan memperoleh laba disebut profitabilitas. Laba 

diperoleh perusahaan berasal dari penjualan dan keputusan investasi yang 

dilakukan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan yang  bagus sehingga  investor akan merespon positif  dan harga  

saham  akan  meningkat ( Yuniati dkk, 2016). Semakin baik  pertumbuhan  

profitabilitas perusahaan  berarti  prospek  perusahaan  di masa  depan  dinilai  

semakin  baik,  artinya nilai perusahaan juga akan dinilai semakin baik di 

mata investor . Terdapat  beberapa  cara  untuk  mengukur  besar  kecilnya  

profitabilitas  suatu perusahaan  salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan 

Return  on  Assets (ROA),  yaitu dengan  cara  membagi  laba  setelah  pajak  

dengan  total  modal  sendiri  yang  dimiliki perusahaan.  Peningkatan  rasio  

ROA  berarti  juga  kenaikan  laba  bersih  bagi  perusahaan.  Naiknya  laba  

bersih  dapat  dijadikan  salah  satu  indikasi  bahwa  nilai  perusahaan  juga  

naik karena naiknya laba bersih sebuah perusahaan yang bersangkutan akan 

menyebabkan harga saham naik yang berarti juga kenaikan dalam nilai 

perusahaan (Prasetyorini, 2013). 

Penelitian mengenai kebijakan dividen telah dilakukan oleh beberapa 

penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Rahmiati dan Suci (2013), Ariasih dan 

Sunarsih (2017), Sulistyowati,dkk (2014), Rasyina (2014) serta Sariami 
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(2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan variabel 

struktur modal terhadap kebijakan dividen. Dalam penelitian Resky, dkk, 

(2014), Lucyanda dan Lilyana (2012), Rachmad dan Muid (2013) 

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan positif terhadap kebijakan dividen 

dan juga dalam penelitian Ariasih dan Sunarsih (2017) serta Sariami (2015) 

struktur kepemilikan negatif terhadap kebijakan dividen. Sedangkan dalam 

penelitian Swastyastu dkk (2014), Arifin dan Asyik (2015), Kardianah dan 

Soedjono (2013) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan variabel 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

Hasil penelitian Ariasih dan Sunarsih (2017) menunjukkan bahwa 

struktur kepemilikan, struktur modal dan profitabilitas secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen. Hasil regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, struktur modal dan profitabilitas 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kebijakan DIviden. 

Hal ini berarti, jika struktur  kepemilikan, struktur modal dan profitabilitas 

mengalami peningkatan, maka Kebijakan Dividen juga akan mengalami  

peningkatan. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang masih 

beragam maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Penelitian yang akan 

dilakukan ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ariasih dan Sunarsih (2017) dengan penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, dan Struktur Modal 

terhadap Kebijakan Inisiasi Dividen”. Pada penelitian ini menghilangkan 
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kalimat Inisiasi yang sebelumnya di teliti oleh Ariasih dan Sunarsih (2017). 

Penelitian ini menggunakan data periode 2013-2016, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Ariasih dan Sunarsih (2017) mengambil pada periode 

2007-2015. Subyek yang akan diteliti lebih difokuskan pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi. Sedangkan pada peneltian 

Ariasih dan Sunarsih (2017) menggunakan perusahaan Initial Public 

Offering. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dijelaskan  

dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan 

Dividen Pada Perusahaan Manufaktur”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah struktur Kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen? 

2. Apakah struktur Modal berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan 

dividen 

2. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap kebijakan dividen 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh struktur 

kepemilikan dan struktur modal terhdap kebijakan inisiasi dividen di 

indonesia dan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang 

pastinya berguna untuk waktu yang akan datang. Selain itu penelitian ini 

diajukan untuk memenuhi syarat gelar sarjana. 

2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan 

untuk kebijakan-kebijakan perusahaan pada periode-periode yang akan 

datang dan bermanfaat juga untuk perusahaan menjadi lebih baik lagi 

masa yang akan datang. 
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3. Bagi Investor 

Membantu memberi informasi kepada investor yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk membuat keputusan dalam berinvestasi. 

4. Bagi Mahasiswa dan Kalangan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 

literatur manajemen keuangan dan dapat digunakan untuk menambah 

bahan referensi  yang telah ada serta sebagai sumbangan pemikiran bagi 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kebijakan Dividen 

Dividen  merupakan  return  yang  diterima oleh  pemegang  saham  

karena  telah  menanamkan dananya  pada  perusahaan (Suhadak dan 

Darmawan,  2011). Pentingnya  dividen  adalah  untuk mengurangi  

agency  problem.  Dividen  juga berguna  untuk  menarik  perhatian  

kelompok investor  yang  lebih  menyukai  dividen  daripada capital  gain.  

Terdapat  dua  macam  kelompok investor,  yaitu  kelompok  investor  

yang  lebih menyukai  dividen  daripada capital  gains  dan kelompok  

investor  yang  lebih  menyukai capital gains  daripada  dividen.  

Berdasarkan bird  in  the hand theory investor yang lebih menyukai 

dividen memiliki  pandangan  bahwa  dividen  memiliki resiko  yang  lebih  

sedikit  dan  tingkat pengembalian yang  lebih  pasti  dibandingkan dengan 

capital  gains. Berdasarkan Tax Preference Theory,  kelompok  investor  

yang  lebih  menyukai capital  gains  daripada  dividen  karena  tingkat 

pajak capital  gains  yang  lebih  rendah  daripada dividen (Agnes dkk, 

2014). 

Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam 

keputusan pendanaan perushaan (James dan John, 2013). Kebijakan  

dividen  merupakan  kebijakan  yang  penting  bagi  sebuah  perusahaan  
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untuk  menentukan  nilai perusahaan  dan  prospek  perusahaan  di  masa  

mendatang. Jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang  saham  

menentukan harga saham perusahaan tersebut. Semakin besar dividen 

yang  dibagikan, maka semakin tinggi harga saham perusahaan tersebut 

(Agnes dkk, 2014). 

Kebijakan dividen berkaitan dengan kebijakan mengenai  seberapa  

besar  laba yang diperoleh perusahaan akan didistribusikan kepada 

pemegang saham (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011). Menurut 

Brigham dan Houston (2011), rasio pembayaran dividen adalah persentase 

laba dibayarkan kepada  para  pemegang  saham  dalam bentuk kas. 

Kebijakan  dividen  optimal  (Optimal  Dividend  Policy)  sebuah 

perusahaan  harus  menghasilkan  suatu  keseimbangan  di  antara  dividen 

saat  ini  dan  pertumbuhan  di  masa  depan  sehingga  dapat  

memaksimalkan harga  saham  (Brigham  dan  Houston,  2011). 

a. Teori Ketidakrelevan Dividen 

Miller dan Modigliani (M&M) memberikan argumen yang paling 

komprehensi mengenai ketidakrelevan dividen. Mereka menyatakan 

bahwa, berdasarkan keputusan investasi perusahaan, rasio pembayaran 

dividen hanyalah rincian dan tidak memengaruhi kesejahteraan 

pemegang saham. M&M berasumsi bahwa pasar modal sempurna tanpa 

adanya biaya transaksi, tidak ada biaya penerbitan bagi perusahaan 

yang menerbitkan sekuritas, dan tidak ada pajak. Akan tetapi laba masa 
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depan perusahaan diasumsikan diketahui dengan pasti (James dan John, 

2013) 

b. Teori Dividen Residual 

Menurut teori dividen residual, perushaan menetapkan kebijakan 

dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. 

Dengan kata lain, dividen yang dibayarkan merupakan ‘sisa’ (residual) 

setelah semua usulan investasi yang mengutngkan habis dibiayai 

(Hanafi, 2016) 

2. Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan (ownership structure) adalah struktur 

kepemilikan  saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh 

orang dalam (insiders) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. 

Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan 

saham perusahaan (Resky dkk, 2014). 

Kepemilikan Manajerial (Managerial  ownership)  adalah  pemilik  

sekaligus  pengelola perusahaan  atau  semua pihak yang mempunyai 

kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan kebijaksanaan dan 

mempunyai akses langsung terhadap informasi dalam perusahaannya. 

Berdasarkan  penjelasan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  8  

Tahun 1995 Pasal 95, tentang pasar  modal  mendefinisikan  insider  

sebagai  berikut: (a)  Seorang Komisaris, Direktur, Pegawai perusahaan 

atau Perusahaan afiliasinya, (b) Pemegang  saham utama di dalam 
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perusahaan atau perusahaan afiliasi, dan  (c)  Orang  perorangan yang oleh 

kedudukannya atau hubungan pada perusahaan atau  perusahaan  

afiliasinya  mengetahui  informasi  orang dalam. 

Kepemilikan Institusional adalah suatu kondisi yang menunjukan 

bahwa pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti yayasan, bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), dan institusi lainnya sebagai pihak yang memiliki 

saham dan menjadi pemegang. Institusi biasanya dapat menguasai 

mayoritas saham karena institusi memiliki sumber daya yang lebih besar 

dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena itu, pihak 

institusional dapat melakukan pengawasaan terhadap kebijakan 

manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham 

lainnya. Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan 

yang ketat terhadap kinerja manajemen. Semakin besar Institutional 

Ownership maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eskternal 

terhadap perusahaan (Tamba, 2011) 

Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham 

dari suatu perusahaan. Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen 

pemilik untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. Kepemilikan 

saham berasal dari pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan. 

Kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen memberikan manfaat 

dalam pembagian dividen. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan 

saham langsung akan cenderung menggunakan dividennya untuk di 
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investasikan kembali (reinvestasi) ke dalam perusahaan, karena manajer 

menginginkan perusahaan untuk terus berkembang di bandingkan 

membagikan dividen. Struktur kepemilikan yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah kepemilikan saham di miliki komisaris dan direktur  

(insider ownership) . Jika tingkat kepemilikan oleh manajer semakin besar, 

maka manajer tidak akan membayarkan dividen yang besar, tetapi akan 

meningkatkan gajinya. Semakin tinggi Managerial Ownership maka 

semakin rendah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan (Sukanisi, 

2014). 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam 

mencapai tujuan perusahaan adalah komposisi struktur kepemilikan (Dewi, 

2011). Struktur kepemilikan saham terdiri dari kepemilikan saham oleh 

manager dan direksi,  kepemilikan  saham oleh pihak institusi dan 

kepemilikan saham oleh pihak investor individual. 

a. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Masalah keagenan muncul karena ketidakmungkinan kontrak 

yang sempurna pada aksi (kegiatan) agen yang aksinya akan 

mempengaruhi kemakmurannya sendiri dan orang lain (Gumanti, 

2017). Serta agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan 

principal (Sugiarto, 2009). Konflik kepentingan dan biaya agensi timbul 

karena pemisahan kepemilikan dari kontrol, preferensi resiko yang 

berbeda, asimetri informasi dan bahaya moral. Literature telah 

menyebutkan banyak solusi seperti pengendalian kepemilikan yang 
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kuat, kepemilikan manjerial, anggota dewan independen dan komite 

yang berbeda dapat berguna dalam mengendalikan konflik keagenan 

dan biayanya (Gumanti, 2017).  

Masalah keagenan muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik 

perusahaan dengan pihak manajemen, dan antara pemegang saham 

dengan pemegang obligasi. Masalah keagenan menunjukkan bahwa 

tujuan normatif, yaitu keputusan hendaknya diambil untuk kepentingan 

pemegang saham diantaranya perlu diciptakan mekanisme monitoring 

agar pihak agen memang melakukannya dan pihak kreditur mungkin 

akan meminta persyaratan-persyaratan agar kepentingan mereka 

terlindungi (Husnan, 2016). 

Menurut Hanafi (2015) Jika manajemen tidak mempunyai saham 

diperusahaan, maka keterlibatan manajer akan semakin berkurang. 

Dalam situasi tersebut manajer akan cenderung mengambil tindakan 

yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Ada konflik 

antara pemegang saham dengan manajer.Konflik tersebut bisa 

dipecahkan jika manjemen mempunyai saham 100% di perusahaan. 

Dalam situasi tersebut kepentingan manajer dengan pemegang saham 

akan menyatu. Dalam kenyataanya pemegang saham ingin berbagi 

resiko (agar risiko yang dihadapi tidak terlalu tinggi), dan akan terjadi 

kepemilikan manajemen yang parsial (tidak 100%).  
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3. Struktur Modal 

Struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen perusahaan 

yang terdiri atas utang jangka panjang dan modal sendiri (Margaretha, 

2014). Struktur modal merupakan pertimbangan jumlah hutang jangka 

pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen 

dan saham biasa. Sementara itu struktur keuangan adalah pertimbangan 

antara total hutang dengan modal sendiri. Dengan kata lain struktur modal 

adalah merupakan bagian  dari  struktur  keuangan  (Dewi, 2011). 

Struktur  modal  diperlukan  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  

karena penetapan  struktur  modal  dalam  kebijakan  pedanaan  

perusahaan  menentukan profitabilitas  perusahaan (Yuliana dkk, 2013). 

Pemilik  struktur  modal  yang  baik  pada  perusahaan adalah penting. 

Perbandingan modal pinjaman dengan modal sendiri haruslah tepat karena  

perbandingan  tersebut  akan  berakibat  langsung  terhadap  posisi  

keuangan perusahaan. Perkembangan kondisi perekonomian yang semakin 

pesat dan adanya persaingan yang semakin tajam dalam pasar global 

merupakan suatu tantangan dan peluang  bagi  perusahaan  untuk  

melakukan  perkembangan  usahanya (Pratama dan Wirawati, 2016). 

a. Teori Trade Off (Pecking Order Theory) 

Teori trade-off mempunyai implikasi bahwa manajer akan 

berfikir dalam kerangka trade-off antara penhematan pajak dan biaya 

kebangkrutan dalam penentuan struktur modal. Dalam kenyataan 

empiris, nampaknya jarang manajer keuangan yang berfikir demikian. 
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Seorang akademis, Donald Donaldson (1961) melakukan pengamatan 

terhadap perilaku struktur modal perusahaan di Amerika Serikat. 

Pengamatannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai 

keuntungan yang tinggi ternyata cenderung menggunakan utang yang 

lebih rendah.  

b. Teori Keagenan (agency Approach Theory) 

Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun sedemikian rupa 

untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. 

Sebagai contoh, pemegang utang akan mempunyai konflik kepentingan. 

Pemegang saham manajemen juga akan mengalami konflik 

kepentingan. Konflik kepentingan yang pertama, jika utang mencapai 

jumlah yang signifikan dibandingkan dengan saham, maka pemegang 

saham akan tergoda dengan meningkatkan risiko perusahaan.  

4. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan (Ariasih dan Sunarsih, 2017). Semakin baik 

rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan 

tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Brigham dan Houston (2011) 

juga menyatakan bahwa profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian 

kebijakan dan keputusan dalam suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba merupakan kewajiban perusahaan kepada para 

pemegang saham, dan juga laba merupakan elemen dalam menentukan 

nilai perusahaan. Maka setiap perusahaan akan selalu berusaha 
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meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi nilai profitabilitas 

maka perusahaan akan memiliki prospek yang baik di masa depan. 

Rasio profitabilitas sebagai yang digunakan dalam pene litian ini 

adalah: Return on Assets. Return on Asset juga dikenal sebagai  Return on 

Investment.  Return on Assets merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA 

(Return On Assets) merupakan suatu ukuran tentang efektivitas 

manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil 

pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil 

(rendah) rasio ini, semakin baik, demikian pula sebaliknya  (Kasmir,  

2012). 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang kebijakan dividen telah banyak dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti lain. Penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel  Hasil 

1. Rahmiati dan Suci 

Ramadona, 2013 

 

Jurnal Kajian 

Manajemen 

Bisnis, Vol. 2, No. 

2 september 2013 

Pengaruh 

Struktur Modal, 

Profitabilitas 

Dan  

Likuiditas 

Terhadap 

Kebijakan 

Inisiasi Dividen 

Pada  

Struktur 

Modal dan 

Profitabilitas  

Struktur modal 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

kebijakan 

inisiasi dividen 

Profitabilitas 
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Perusahaan 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia  

(BEI) 

berpengaruh  

2. Anggie Noor 

Rachmad dan Dul 

Muid, 2013 

 

Diponegoro 

Journal Of 

Accounting, Vol. 2 

No. 3 Tahun 2013  

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Leverage, dan 

Return On 

Assets (ROA) 

dalam 

Kebijakan 

Dividen (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Nonkeuangan 

yang Terdaftar 

di Bursa  

Efek Indonesia) 

Struktur 

Kepemilikan 

dan Return 

On Assets  

Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

3. Resky, dkk, 2014 

 

Jurnal EMBA, 

Vol.2, No.3 

September 2014, 

Hal. 817-830 

Kebijakan 

Hutang, Struktur 

Kepemilikan 

Dan 

Profitabilitas 

Terhadap  

Kebijakan 

Dividen Pada 

Perusahaan 

Food And 

Beverage   

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Struktur 

Kepemilikan 

dan 

Profitabilitas 

Struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

4. Jurica Lucyanda 

dan Lilyana 

 

Jurnal Dinamika 

Akuntansi, Vol. 4, 

No. 2 (2012) 129-

138 

Pengaruh  Free 

Cash Flow Dan 

Struktur 

Kempemilikan 

Terhadap 

Dividend Payout 

Ratio 

Struktur 

Kepemilikan 

Struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

5. Ni Wayan Yunik 

Ariasih dan Ni 

Made Sunarsih, 

2017 

 

 

Pengaruh 

Profitabilitas 

Struktur 

Kepemilikan 

Dan  

Struktur Modal 

Profitabilitas, 

Struktu 

Kepemilikan 

dan Struktur 

Modal 

Struktur modal 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

inisiasi dividen 
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Jurnal Riset 

Akuntansi, Vol. 7 

No. 1 Februari 

2017 

Terhadap 

Kebijakan 

Inisiasi Dividen 

Pada Perusahaan  

Initial Public 

Offering   Yang 

Terdaftar  

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kebijakan 

inisiasi dividen 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

inisiasi dividen 

6. Agnes 

Sulistyowati, dkk, 

2014 

 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis, Vol. 8, No. 

2 Maret 2014 

Pengaruh 

Struktur Modal 

Terhadap 

Kebijakan 

Dividend  

(Studi pada 

Perusahaan yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode Tahun 

2010-2012) 

Struktur 

Modal 

Struktur modal 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

7. Rasyina, 2014 

 

Jurnal 

Manajemen 

Pengaruh Return 

On  

Assets,  Current  

Ratio,  Debt  

Ratio Dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan  

Terhadap 

Kebijakan 

Dividen Pada  

Perusahaan 

Manufaktur 

Industri  

Barang 

Konsumsi Yang 

Tercatat  

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode  

2009-2013 

 

Profitabilitas 

(ROA) dan 

Struktur 

Modal (Deb 

Ratio) 

Struktur modal 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

Profitabilitas  

(ROA) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

dividen 
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8. Ni  Made Sariami, 

2015 

 

Jurnal 

Manajemen, 

Fakultas Ekonomi 

Universitas 

Mahasaraswati 

Denpasar 

Pengaruh  

Struktur Modal 

Dan Struktur  

Kepemilikan 

Terhadap 

KebijaKan 

Inisiasi Dividen 

Di Indonesia 

Struktur 

Modal dan 

Struktur 

Kepemilikan 

Struktur modal 

berpengaruh 

positif tehadap 

kebijakan 

inisiasi dividen 

Struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kebijkan 

inisiasi dividen 

9. Rizqia, dkk 

 

Journal of 

Finance and 

Accounting 

Vol.4, No.11, 2013 

Effect of 

Managerial 

Ownership, 

Financial 

Leverage,Profit

ability, 

Firm Size, and 

Investment 

Opportunity on 

Dividend Policy 

and 

Firm Value 

Struktur 

Kepemilikan 

dan 

Profitabilitas 

Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Profitabilitas 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

10. Ali, dkk 

Journal of Global 

Business and 

Social 

Entreprenuership 

(GBSE) Vol.4: 

No. 10 (January 

2018) 

The Impact of 

Ownership 

Structureon 

Dividend Policy 

Struktur 

Kepemilikan  

Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

11. Made 

Wiradharma 

Swastyastu,dkk 

 

e-Journal S1 Ak 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha  

Jurusan Akuntansi 

Program S1 

(Volume 2 No: 1 

Tahun 2014) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Kebijakan  

Dividend Payout 

Ratio Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek  

Indonesia (Bei) 

Profitabilitas 

Struktur 

Modal 

Profitabilitas 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Struktur Modal 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen 
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12. Bram Hadianto 

dan Zainal Abidin 

Sahabuddin 

 

Asian Journal of 

Management 

Sciences & 

Education   Vol. 

5(4) October 2016  

The Impact Of 

Debt Policy, 

Profitability, 

And Liquidity 

On Dividend 

Policy Of The 

Manufacturing 

Firms Listed In 

Indonesia Stock 

Exchange 

Profitabilitas Profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

13. Ida Putri 

Damayanti  

 

Jurnal Akuntansi 

dan Sistem 

Teknologi 

Informasi Vol. 11 

No 2 September 

2015  

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Struktur Modal, 

Return On 

Assets, Dan  

Size Terhadap 

kebijakan 

Dividen  

Struktur 

Kepemilikan 

Struktur 

Modal 

ROA 

Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

Struktur Modal 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen 

ROA 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Kebijakan 

Dividen  

Sumber: Diolah Sendiri (2018) 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) sudah dilakukan sebelumnya. Gambaran singkat mengenai penelitian-

penelitian yang sebelumnya adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan 

oleh Rahmiati dan Suci (2013), Ariasih dan Sunarsih (2017), 

Sulistyowati,dkk (2014), Rasyina (2014) serta Rahmiati dan Suci (2013) 

menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap kebijakan 
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dividen pada perusahaan manufaktur. Sedangkan dalam penelitian 

Swastyastu, dkk (2014) dan Damayanti (2015) menunjukkan bahwa struktur 

modal berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Pada penelitian 

Resky, dkk, (2014), Jurica Lucyanda dan Lilyana (2012), Rachmad dan Muid 

(2013) dan Rizqia dkk (2013) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dan juga dalam penelitian 

Ariasih dan Sunarsih (2017) serta Sariami (2015) struktur kepemilikan 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sedangkan dalam penelitian 

Ariasih dan Sunarsih (2017), Swastyastu dkk (2014), Arifin dan Asyik 

(2015), Kardianah dan Soedjono (2013) Rasyina (2014) menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen dan juga dalam 

penelitian Rizqia dkk (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu, maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap kebijakan Dividen 

Struktur kepemilikan (Insider Ownership) adalah pemilik sekaligus 

pengelola perusahaan atau semua pihak yang mempunyai kesempatan 

untuk terlibat dalam pengambilan kebijaksanaan dan mempunyai akses 

langsung terhadap informasi dalam perusahaannya. 
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Struktur kepemilikan (insider ownership) berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen perusahaan (Resky, dkk, 2014) Lucyanda dan 

Lilyana, 2012; Rachmad dan Muid, 2013). Sedangkan struktur 

kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen (Sariami, 

2015;  Ariasih dan Sunarsih 2017 ; Damayanti, 2015).  

2. Pengaruh Struktur Modal terhadap Kebijakan Dividen 

Struktur modal dengan kebijakan dividen dikembangkan 

berdasarkan hasil penelitian Dewi (2011) yang secara ringkas menyatakan 

bahwa semakin besar ketergantungan perusahaan dana eksternal (hutang) 

semakin intensif pengawasan oleh penyedia dana eksternal (kreditur) 

terhadap kinerja manajemen sehingga memperkecil potensi masalah 

keagenan (agency problem) antara manajer dengan pemegang saham 

(Dewi, 2011). Semakin kecil  agency problem  maka ketergantungan 

perusahaan terhadap dividen sebagai sarana monitoring akan semakin 

kecil. 

Penelitian Rahmiati dan Suci (2013), Ariasih dan Sunarsih (2017), 

Sulistyowati,dkk (2014), Rasyina (2014) serta Rahmiati dan Suci (2013) 

menunjukkan struktur modal berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen (Swatyastu dkk, 2014 ; Damayanti, 2015) 

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 
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efektifitas manajemen suatu perusahaan. Laba (profit) ini yang akan 

menjadi suatu ukuran dividen dalam perusahaan. Oleh karena itu dividen 

diambil dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka 

keuntungan tersebut akan mempengaruhi besarnya Dividend Payout Ratio 

(DPR) (Ariasih dan Sunarsih, 2017). 

Profitabilitas  mempunyai daya  tarik  tersendiri  terutama  bagi  para  

pemegang  saham atau para calon investor di suatu perusahaan. Sebab  

profitabilitas  merupakan  tingkat keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan dalam menjalankan operasinya. Keuntungan yang  akan  

diberikan  kepada  para  pemegang  saham  ialah  keuntungan  setelah  

pajak  dan bunga  perusahaan.  Untuk  mengukur  profitabilitas  

perusahaan  dapat mengggunakan  ROA (Return On Assets) yang  

merupakan  perbandingan  dari  EAT (Earning After Tax) dengan  total 

aset. 

Penelitian Ariasih dan Sunarsih (2017), Swastyastu dkk (2014), 

Arifin dan Asyik (2015), Kardianah dan Soedjono (2013) Rasyina (2014) 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

                 

                                               H1 (-)  

              Y 

         H2(-) 

                                               

          H3(+)    

STRUKTUR 

KEPEMILIKAN 

STRUKTUR 

MODAL 

KEBIJAKAN 

DIVIDEN 

PROFITABILITAS 

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran PENGARUH STRUKTUR KEPEMMILIKAN,EVA MULIDA ISPIA, MANAJEMEN S1,UMP 2018



Keterangan: 

Y  : Kebijakan Dividen 

X1 : Struktur Kepemilikan 

X2 : Struktur Modal 

X3 : Profitabilitas 

  : Pengaruh Langsung 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian empiris yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

H1 : Struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

H2 : Struktur modal berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

H3 : Profitabilitas berpengaruh Positif terhadap kebijakan dividen 
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