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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba bersih yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan 

investasi di masa mendatang. Kebijakan dividen merupakan keputusan 

yang sulit bagi pihak manajemen, tetapi merupakan kesejahteraan bagi 

para pemegang saham (Kurnia, 2015). 

Semakin tinggi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham 

akan mengurangi kesempatan perusahaan untuk mendapatkan sumber 

dana intern dalam rangka mengadakan reinvestasi. Hal ini dalam 

jangka panjang akan menurunkan nilai perusahaan, sebab pertumbuhan 

dividen akan semakin berkurang, oleh karena itu manajemen 

perusahaan harus menentukan kebijakan dividen yang optimal agar 

bisa menjaga nilai perusahaan. Untuk menentukan kebijakan dividen 

manajer perlu menentukan dan mempertimbangkan beberapa faktor 

yang ada di perusahaan, bisa dilihat dari kinerja sebuah perusahaan 

melalui rasio keuangan yang dimiliki (Yosephine dan Tjun, 2016). 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa faktor kebijakan dividen 

yaitu permintaan investor, free cash flow dan profitabilitas. 
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2. Teori Tentang Kebijakan Dividen 

a. Teori Dividen Tidak Relevan (Irrelevant Dividend Theory) 

Mereka yang menganut pendapat ini mengatakan bahwa 

perusahaan bisa saja membagikan dividen yang banyak ataupun 

sedikit, asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber 

ekstern. Jadi yang penting adalah apakah investasi yang tersedia 

diharapkan akan memberikan NPV yang positif, tidak peduli apakah 

dana yang dipergunakan untuk membiayai berasal dari dalam 

perusahaan (menahan laba) ataukah dari luar perusahaan (menerbitkan 

saham baru). Dampak pilihan keputusan tersebut sama saja bagi 

kekayaan pemodal, atau keputusan dividen adalah tidak relevan 

(Husnan dan Pudjiastuti, 2015). 

Miller dan Modigliani (1961) berpendapat bahwa pada dasarnya 

pada kondisi keputusan investasi yang sudah given, pembayaran 

dividen tidak relevan untuk diperhitungkan, karena tidak akan 

meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dividen bukan 

preferensi para pemegang saham biasa untuk dividen sekarang (lebih 

baik daripada capital gain mendatang) yang responsible terhadap 

perilaku ini. Perubahan dalam dividen naik atau turun, dipandang 

sebagai sinyal (signal) bahwa manajemen mengharapkan laba di masa 

mendatang mengubah dalam arah yang sama. 
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b. Teori Dividen Relevan 

Teori dividen relevan menyatakan semakin tinggi dividen payout 

ratio maka harga saham akan semakin tinggi. Teori dividen relevan 

yang dikenal dengan teori the bird in the hand menyatakan bahwa 

biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividend payout rendah 

karena investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. 

Teori ini dikemukakan oleh Gordon (1963) dan Lintner (1962) dalam 

Fatmawati, 2017. 

Gordon (1961) dan Lintner (1956) yang berpendapat bahwa biaya 

ekuitas akan naik apabila pembagian dividen dikurangi, karena para 

investor lebih yakin penerimaan dari pembayaran dividen daripada 

kenaikan capital gains yang berasal dari laba di tahan. Gordon dan 

Lintner mengatakan bahwa sesungguhnya investor lebih menghargai 

uang yang diharapkan dari dividen daripada uang yang diharapkan dari 

capital gains, karena dividend yield (D1/P0) lebih kecil resikonya 

daripada capital gains (g), sehingga suatu perusahaan dapat 

menetapkan suatu rasio pembagian dividen yang tinggi dan 

menawarkan dividend yield (Suryani, 2018). 

c. Teori Dividen Signal (Dividend Signaling Theory) 

Dividend signaling theory pertama kali dicetuskan oleh 

Bhattacharya (1979). Teori ini mendasari dugaan bahwa pengumuman 

perubahan cash dividend mempunyai kandungan informasi yang 

mengakibatkan munculnya reaksi harga saham. Teori ini menjelaskan 
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bahwa informasi tentang cash dividend yang dibayarkan dianggap 

investor sebagai sinyal prospek perusahaan di masa mendatang. 

Teori Signaling Hypothesis, terdapat bukti empiris bahwa jika ada 

kenaikan dividen, sering dikuti dengan kenaikan harga saham. 

Sebaliknya penurunan dividen pada umumya menyebabkan harga 

saham turun. Fenomena ini dianggap sebagai bukti bahwa investor 

lebih menyukai dividen daripada capital gains. Tapi MM berpendapat 

bahwa suatu kenaikan dividen tersebut merupakan suatu sinyal kepada 

para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu 

penghasilan yang baik dividen masa datang. Sebaliknya, suatu 

penurunan dividen atakenaikan dividen yang dibawah kenaikan normal 

biasanya diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan 

menghadapi masa sulit dividen masa datang (Suryani, 2018). 

d. Teori Catering Dividen 

Catering theory of dividens ini dikemukakan oleh Baker dan 

Wurgler (2004a). Sebagai upaya untuk memperbaiki teori MM, 

berpendapat bahwa pasar tidak selalu efisien dalam menelaah 

informasi. Keputusan untuk membayar dividen didorong oleh 

permintaan investor. Manajemen sebaiknya membagikan dividen jika 

pasar memberi nilai lebih (premium) pada perusahaan pembagi 

dividen. Sebaliknya manajemen perusahaan jangan membagikan 

dividen jika pasar tidak memberi premium pada perusahaan pembagi 

dividen. Dengan kata lain manajer melayani investor dengan 
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membayar dividen ketika investor menempatkan premi harga saham 

pada perusahaan pembayar dividen dan tidak membayar ketika 

investor memilih untuk tidak dibayar. Perbedaan teori dividen catering 

dengan teori-teori dividen yakni clientele equilibrium yaitu teori 

catering menekankan pada kemungkinan permintaan investor akan 

dividen dipengaruhi oleh sentimen pasar, teori catering lebih berfokus 

pada permintaan atas saham untuk pembayaran dividen. Prediksi 

utama dari teori catering adalah kecenderungan untuk membayar 

dividen tergantung pada premi dividen yang dapat terukur dari harga 

saham. 

3. Free Cash Flow 

Mariah, et al. (2012) mengartikan aliran kas bebas atau free cash 

flow sebagai aliran kas yang tersedia untuk dibagikan kepada para 

pemegang saham atau pemilik dalam bentuk dividen. Pembagian 

tersebut dilakukan setelah perusahaan melakukan investasi pada aset 

tetap (fixed asset) dan modal kerja (working capital) yang diperlukan 

untuk kelangsungan usahanya. Putri (2013) mendefinisikan free cash 

flow sebagai aliran kas diskresioner yang tersedia bagi perusahaan. 

Free cash flow diukur melalui penghitungan kas dari aktivitas operasi 

yang dikurangi dengan pembelanjaan modal (capital expenditure) 

untuk memenuhi kapasitas produksi saat ini. Free cash flow dapat 

digunakan untuk pembayaran hutang dan pembayaran kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen. Semakin besar free cash flow 
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yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa 

semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia 

untuk pembayaran hutang dan dividen. 

Arus kas bebas adalah arus kas yang benar-benar tersedia untuk 

didistribusikan kepada seluruh investor setelah perusahaan 

menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk-produk 

baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi 

yang sedang berjalan (Arfan dan Maywindlan 2013). 

Brigham dan Daves (2003) mendefinisikan aliran kas bebas 

sebagai cash flow yang dihasilkan dari operasi bisnis yang sedang 

berjalan dan tersedia untuk didistribusikan kembali kepada pemegang 

saham. Pembagian kas tersebut dianggap tidak akan mempengaruhi 

tingkat pertumbuhan perusahaan saat ini. Brigham dan Daves (2003) 

mengungkapkan bahwa aliran kas bebas merupakan aliran kas 

sesungguhnya yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham 

dan kreditur. Pembagian kas tersebut dilakukan setelah perusahaan 

menginvestasikan ke dalam aktiva tetap dan modal kerja yang 

diperlukan untuk mempertahankan operasional perusahaan (Prasetyo 

dan Suryono, 2016). 

4. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang mampu 

diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasionalnya. 

Profitabilitas menggambarkan pendapatan yang dimiliki perusahaan 
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untuk membiayai investasi. Profitabilitas menunjukkan kemampuan 

dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan bagi investor. Profitabilitas merupakan 

faktor yang di pertimbangkan dalam menentukan struktur modal 

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi cenderung menggunakan hutang yang relatif kecil 

karena laba ditahan yang tinggi sudah memadai untuk membiayai 

sebagian besar kebutuhan pendanaan. 

Profitabilitas sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba. Berikut ini akan dijelaskan pengertian 

profitabilitas menurut beberapa peneliti terdahulu. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba 

dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Besarnya 

persentase profitabilitas menandakan bahwa semakin besar keuntungan 

yang didapatkan perusahaan. Meningkatnya keuntungan perusahaan 

maka meningkatkan pula pembagian dividen kepada pemegang saham 

(Mahaputra dan Wirawati 2014). Samrotun (2015) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen, menurutnya 

return on assets menunjukkan efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan dana untuk kepentingan perusahaan. Semakin besar 

rasio ini, menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena 

tingkat kembalian investasi (return) semakin besar. 
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B. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yang menjadi 

perbedaan dari penelitian terdahulu adalah obyek perusahaan dan periode 

tahun penelitian. Dalam penelitian Fatmawati, Rastina Ahmad 2017 

menggunakan variabel Teori Catering dan Karakteristik Keuangan dalam 

Keputusan Dividen Perusahaan BUMN di Indonesia dengan periode tahun 

penelitian 2009-2014. Sedangkan dalam penelitian ini penulis 

menggunakan obyek perusahaan Property dan Real Estate periode tahun 

2015-2017. Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan Property dan 

Real Estate karena perusahaan Property dan Real Estate merupakan 

perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut perekonomian di 

Indonesia, Sehingga sektor Property dan Real Estate sangat menarik 

perhatian bagi para investor untuk menanamkan modalnya guna untuk 

memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen sesuai dengan harapan para 

investor. 

Ketidakkonsistenan dari hasil beberapa penelitian sebelumnya, 

memberikan motivasi penulis untuk kembali meneliti dengan judul “Teori 

Catering dan Karakteristik Keuangan dalam Keputusan Dividen 

Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Indonesia”. 
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Dibawah ini adalah hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Penulis & Tahun 
Variabel yang 

Digunakan 

Hasil 

1. Fatmawati, 

Rastina Ahmad, 

2017 

Permintaan 

investor, 

karakteristik 

keuangan, 

keputusan 

dividen. 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI tidak 

mempertimbangkan 

perilaku catering dalam 

kebijakan dividennya, 

variabel free cash flow tidak 

berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen, variabel 

NI secara signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap 

keputusan perusahaan 

membayar dividen.  

2. Djoko Adi 

Prasetio, 

Bambang 

Suryono, 2016. 

Profitabilitas, 

free cash flow. 

Free Cash Flow (FCF) 

berpengaruh positif 

terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR), Return On 

Asset berpengaruh positif 

terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

3.  Dwi Aristantia, 

2015. 

Free cash flow. free cash flow berpengaruh 

positif terhadap tingkat 

pembayaran dividen. 

4.  Ni Komang Ayu 

Purnama Sari 

I Gusti Ayu 

Nyoman 

Budiasih, 2016. 

Free cash flow, 

profitabilitas. 

Variabel freecash flow 

(FCF) berpengaruh 

signifikan pada kebijakan 

dividen (Y), variabel 

profitabilitas tidak 

berpengaruh pada kebijakan 

dividen (Y). 

5. Robi Suherman, 

Iing Lukman, 

Kusnadi, 2015. 

Free cash flow. variabel free cash flow 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kebijakan deviden. 

6. Salvatore Wika 

Lingga Pradana 

Profitabilitas, 

aliran kas bebas. 

Variabel independen 

profitabilitas yang 
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I Putu Sugiartha 

Sanjaya, 2017. 

diproksikan dengan ROA 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap DPR, 

Variabel independen FCF 

yang diukur dengan 

FCF/Total aset tidak 

berpengaruh terhadap DPR. 

7. Kamila Inez 

Fibriani, Amries 

R. Tanjung dan 

Errin Yani 

Wijaya, 2014. 

ROA 

(profitabilitas), 

free cash flow. 

ROA tidak berpengaruh 

terhadap DPR, FCF tidak 

berpengaruh terhadap DPR. 

8. Jurica Lucyanda,  

 Lilyana, 2012. 

Free cash flow. free cash flow berpengaruh 

positif terhadap dividend 

payout ratio. 

9. Ratnasari 

Muliyaningsih, 

2015. 

Profitabilitas, 

free cash flow. 

profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap dividen 

payout ratio, free cash flow 

tidak berpengaruh terhadap 

dividen payout ratio. 

10. Winston Pontoh, 

2012. 

Permintaan 

Investor. 

Secara empiris, 

mendukung efek sinyal, 

efek katering dapat berlaku 

dalam pasar modal di 

Indonesia, walaupun harga 

pasar saham dari entitas 

pembayar dividen tidak 

secara mutlak 

memiliki harga pasar saham 

tertinggi sebagai hasil dari 

penilaian para investor. 

11. Wira Andi 

Kurniawan  

Tjhai Fung Jin, 

2017. 

Arus kas bebas, 

profitabilitas. 

Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan 

dividen, tidak terdapat 

pengaruh arus kas bebas 

terhadap kebijakan dividen. 

12. Vashti Ines  

Irwanto Handojo, 

2017. 

Profitabilitas. profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan 

dividen perusahaan. 

13. Souvik Banerjee, 

2017. 

Free cash flow, 

profitability. 

Free Cash Flow dari 

perusahaan tidak 

berpengaruh pada DPR, 

Profitabilitas dalam hal 

ROA perusahaan tidak 

berpengaruh pada DPR, 

Profitabilitas dalam hal 
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ROE perusahaan tidak 

berpengaruh pada DPR, 

Profitabilitas dalam hal EPS 

perusahaan tidak 

berpengaruh pada DPR. 

14. Shamaila 

Rafique, Faisal 

Javaid, 2017. 

Permintaan 

Investor. 

Koefisien M/B adalah 

fundamental untuk menjadi 

signifikan dan positif 

menegaskan bahwa investor 

memberikan nilai lebih 

kepada perusahaan 

pembayar dividen. 

15. Cut Bella 

Paramitha and 

Muhammad 

Arfan, 2017. 

Free cash flow. free cash flow memiliki efek 

positif pada dividen tunai. 

16. Kamal Anouar, 

Nicolas Aubert, 

2017. 

Teori catering 

dividen. 

Koefisien yang terkait 

dengan premian dividen 

menunjukkan baahwa teori 

catering dividen berlaku 

untuk perancis mengenai 

keputusan untuk memulai, 

melanjkutkan atau 

menghilangkan dividen dan 

keputusan untuk 

meningkatkan dividen . 

secara keseluruhan, hasil 

untuk nilai premian dividen 

tertimbang lebih akurat 

karena mereka 

mempertimbangkan nilai 

pasar relatif perusahaan 

dalam perhitungan sangat 

memungkinkan bahwa 

kapitalisasi pasar terbesar 

memiliki pengaruh yang 

lebih kuat pada keputusan 

untuk membayar dividen. 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

1. Teori Catering Dividen dengan Keputusan Pembayaran Dividen 

Baker dan Wurgler (2004b) mengukur sentimen investor melalui 

perbedaan antara logaritma rasio pasar berbanding nilai buku rata-rata 

tertimbang untuk perusahaan pembayar dividen dan perusahaan yang 

tidak membayarkan dividen. Mereka menemukan bahwa hubungan 

positif antara insentif catering ditangkap oleh premi dividen (dividen 

premium). Secara umum hasil-hasil studi yang membahas mengenai 

teori catering dividen masih terdapat perbedaan hasil. Perilaku 

pengambilan keputusan berkaitan dengan dividen oleh manajemen di 

Negara yang berbeda kultur dan perbedaan dari sisi hukum 

menunjukkan keragaman hasil. Sebagaimana pemaparan Frankfurter 

dan Wood (1997) bahwa model kebijakan dividen lebih dari sekadar 

model perilaku. 

Pengujian teori catering telah dikonfirmasi di pasar Amerika, 

Kanada dan Inggris, yang diklasifikasikan sebagai negara common 

law, demikian pula Perancis sebagai klasifikasi Negara civil law. 

Temuan di pasar Perancis terdapat dua hasil berbeda yakni dua hasil 

yang menolak teori catering (Denis dan Osobov, 2008; Ferris et al., 

2009) dan satu yang menerima teori catering (Albouy et al., 2010). 

2. Free cash flow dengan Keputusan Pembayaran Dividen 

Jensen (1986) dengan teori free cash flow nya menyatakan bahwa 

suatu perusahaan dengan free cash flow yang substansial cenderung 
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mengadopsi proyek-proyek investasi dengan nilai sekarang netto (net 

present value) yang negatif. Hubungan positif antara dividen dan free 

cash flow telah dikonfirmasi oleh Chaplinsky dan Niehaus (1993), 

Holder et al. (1998) dalam Neves et al. (2011). Studi terkini oleh 

DeAngelo, DeAngelo dan Stulz (2004) dalam Ferris et al. (2009) 

menunjukkan proses investasi berlebihan yang salah dalam perusahaan 

mengakibatkan proporsi kas yang tinggi dan distribusi dividen yang 

rendah. Meskipun banyak penelitian yang menemukan hubungan 

positif antara dividen dan arus kas bebas, namun di Indonesia temuan 

ini cenderung beragam. Kurniawan dan Jin (2017) menyimpulkan 

bahwa arus kas bebas tidak berpengaruh signifikan dalam kebijakan 

dividen. Penelitian yang menemukan pengaruh signifikan antara free 

cash flow terhadap pembayaran dividen dilakukan oleh Lucyanda dan 

Lilyana (2012).  

3. Profitabilitas dengan Keputusan Pembayaran Dividen 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan sebuah laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang 

saham. Besarnya persentase profitabilitas menandakan bahwa semakin 

besar keuntungan yang didapatkan perusahaan. Meningkatnya 

keuntungan perusahaan maka meningkatkan pula pembagian dividen 

kepada pemegang saham (Mahaputra dan Wirawati 2014). 

Samrotun (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen, menurutnya return on assets menunjukkan 
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efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan dana untuk kepentingan 

perusahaan. Semakin besar rasio ini, menunjukkan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena tingkat kembalian investasi (return) semakin 

besar. Peneliti berargumen bahwa perusahaan yang mampu mengelola 

asetnya secara efektif dan efisien cenderung menghasilkan kinerja 

keuangan yang baik. Hal ini direalisasikan dengan adanya laba yang 

tinggi. Dengan demikian, perusahaan tersebut dianggap mampu untuk 

membayar sebagian porsi labanya dalam bentuk dividen tunai. 

Semakin tinggi laba yang mampu dihasilkan, semakin besar pula 

probabilitas perusahaan untuk membagikan dividen. Ketika dalam 

kondisi laba yang rendah atau rugi, perusahaan tidak memiliki porsi 

laba yang cukup untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Perusahaan 

perbankan cenderung untuk menahan laba yang ada untuk mencukupi 

terlebih dahulu jumlah permodalan (capital adequacy) yang 

diharuskan oleh Bank Indonesia. Ukuran profitabilitas tersebut dapat 

diukur dengan menggunakan rasio ROA.  
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Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 H1+ 

 

  H2+ 

 

  

 H3+   

 

 

D. PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1 : Permintaan investor (perilaku catering dividen) berpengaruh positif 

dalam keputusan pembayaran dividen. 

H2 : Arus kas bebas (free cash flow) berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembayaran dividen. 

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembayaran 

dividen. 
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