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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen (dividend policy) adalah keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna 

pembiayaan investasi dimasa datang. Apabila perusahaan memilih untuk 

membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang 

ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern atau 

internal financing (Sartono, 2010).  

Kebijakan dividen merupakan prosentase laba yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham dan ikut menentukan jumlah laba yang 

ditahan perusahaan yang bertujuan untuk pemaksimalan kekayaan para 

pemegang saham (Harmono,2011). Dividen merupakan nilai pendapatan 

bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan. Dividen 

ini untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan 

dari laba perusahaan.  

a. Macam-Macam Dividen  

Berdasarkan bentuk dividen yang dibayarkan, dividen dapat 

dibedakan atas dua jenis yaitu; dividen tunai (cash dividend) dan 

dividen saham (stock dividend). Dividen tunai merupakan dividen 
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yang dibagikan dalam bentuk uang tunai. Dividen saham merupakan 

dividen yang dibagikan dalam bentuk saham dengan proporsi 

tertentu. Nilai suatu dividen tunai tentunya sesuai dengan nilai tunai 

yang diberikan, sedangkan nilai suatu dividen saham dapat dihitung 

dengan rumus harga wajar dividen saham dibagi dengan rasio 

dividen saham. Berdasarkan periode satu tahun buku maka dividen 

dapat dibagi atas dua jenis yaitu; dividen interm dan dividen final. 

Dividen interm merupakan dividen yang dibayarkan oleh perseroan 

antara satu tahun buku dengan tahun buku berikutnya atau antara 

dividen final satu dengan dividen final berikutnya. Di Indonesia pada 

umumnya dividen interm hanya dibayarkan satu kali dalam setahun. 

Dividen final merupakan dividen hasil pertimbangan setelah 

penutupan buku perseroan pada tahun sebelumnya yang dibayarkan 

pada tahun buku berikutnya. Dividen final ini juga memperhitungkan 

dan mempertimbangkan hubungannya dengan dividen interm yang 

telah dibayarkan untuk tahun buku tersebut. 

b. Teori Kebijakan Dividen  

Terdapat beberapa pendapat dan teori yang mengemukakan 

tentang dividen (Hanafi,2015) diantaranya yaitu:  

1) Dividend Irrelevance Theory (ketidakrelevanan dividen)  

 Teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai 

perusahaan maupun biaya modalnya.MM menyimpulkan bahwa 
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nilai perusahaan saat ini tidak dipengaruhi oleh kebijakan 

dividen. Keuntungan yang diperoleh atas kenaikan harga saham 

akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan 

harga saham karena adanya penjualan saham baru. Oleh 

karenanya pemegang saham dapat menerima kas dari 

perusahaan saat ini dalam bentuk pembayaran dividen atau 

menerimanya dalam bentuk capital gain. Kemakmuran 

pemegang saham sekali lagi tidak dipengaruhi oleh kebijakan 

dividen saat ini maupun dimasa datang.  

2) The Bird in The Hand Theory  

Gordon dan Lintner dalam Atmaja (2008:287) 

berpendapat bahwa investor lebih merasa aman untuk 

memperoleh pendapatan berupa pembayaran dividen daripada 

menunggu capital gain. Sementara itu MM berpendapat dan 

telah dibuktikan secara matematis bahwa investor merasa sama 

saja apakah menerima dividen saat ini atau menerima capital 

gain dimasa datang. Gordon dan Lintner beranggapan bahwa 

para investor memandang satu burung ditangan lebih berharga 

daripada seribu burung di udara. Sementara itu MM berpendapat 

bahwa tidak semua investor berkeinginan untuk 

menginvestasikan kembali dividen mereka diperusahaan yang 

sama atau sejenis dengan memiliki resiko yang sama, oleh sebab 

itu tingkat resiko pendapatan mereka dimasa datang bukannya 
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ditentukan oleh kebijakan dividen, tetapi ditentukan oleh tingkat 

resiko investasi baru.  

3) Tax Preference Theory  

Investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba 

setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi 

daripada dividen dalam bentuk kas. Oleh karenanya perusahaan 

sebaiknya menentukan dividend payout ratio yang rendah atau 

bahkan tidak membagikan dividen. Karena dividen cenderung 

dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain, maka 

investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi 

untuk saham dengan dividend yield yang tinggi.    

4) Signalling Theory 

Signal merupakan suatu hal yang dilakukan manajemen 

perusahaan bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada 

pemegang saham bagaimana manajemen yang bertugas 

mengelola perusahaan tersebut memandang prospek perusahaan 

di masa yang akan datang. Menurut teori MM dalam Brigham 

dan Houston, (2006) berpendapat bahwa kenaikan dividen yang 

lebih tinggi daripada yang diharapkan adalah suatu “sinyal” 

kepada investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan laba 

masa depan yang baik. 

Selain teori diatas terdapat beberapa teori lain mengenai 

kebijakan dividen yaitu:  
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1) Teori  “Information Content Hypothesis”  

Adalah teori yang menyatakan bahwa investor 

menganggap perubahan dividen sebagai isyarat dari prakiraan 

manajemen atas laba. MondiglianiMiller yang menyatakan 

bahwa kenaikan dividen merupakan suatu sinyal kepada para 

investor bahwa manajemen meramalkan suatu penghasilan yang 

baik dimasa yang akan datang. Ketika MM mengemukakan teori 

ketidakrelevanan dividen, mereka mengasumsikan bahwa setiap 

orang (investor) dan juga manajer mempunyai informasi yang 

sama mengenai perusahaan dan kebijakan dividen. Dalam 

kenyataanya manajer cenderung memiliki informasi yang lebih 

baik tentang propek perusahaan dibanding dengan investor atau 

pemegang saham, akibatnya investor menilai bahwa capital gain 

lebih beresiko dibanding dengan dividen dalam bentuk kas. MM 

berkesimpulan bahwa reaksi investor terhadap perubahan 

dividen tidak berarti  sebagai indikasi bahwa investor lebih 

menyukai dividen dibanding dengan laba ditahan. Kenyataannya 

bahwa harga saham berubah mengikuti perubahan dividen 

semata mata karena adanya information content dalam 

pengumuman dividen.  

2) Teori  “Clientele Effect”.  

Terdapat banyak kelompok investor dengan berbagai 

kepentingan, ada investor yang lebih menyukai memperoleh 
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pendapatan saat ini dalam bentuk dividen seperti halnya 

individu yang sudah pension sehingga investor ini menghendaki 

perusahaan untuk membayar dividen yang tinggi. Tetapi ada 

pula investor yang lebih menyukai untuk menginvestasikan 

kembali pendapatan mereka,  karena kelompok ini berada dalam 

tarif pajak yang cukup tinggi.  

3) Residual Dividend Policy   

Kebijakan ini menyatakan perusahaan membayarkan 

dividen hanya jika terdapat kelebihan dana atas laba perusahaan 

yang digunakan untuk membiayai proyek yang telah 

direncanakan. Dasar dari kebijakan ini adalah bahwa investor 

lebih menyukai perusahaan menahan dan menginvestasikan 

kembali laba daripada membagikannya dalam bentuk dividen 

apabila labayang diinvestasikan kembali tersebut dapat 

menghasilkan return yang lebih tinggi daripada return rata rata 

yang dapat dihasilkan investor dari investasi lain dengan risiko 

yang sebanding (Rosdini, 2009). 

4) Teori Keagenan (Agency Theory)   

Agency Problem biasanya terjadi antara manajer dan 

pemegang saham atau antara debtholders dan stockholders. 

Agency problem potensial untuk terjadi dalam perusahaam 

dimana manajer memiliki kurang dari seratus persen saham 

perusahaan. Konflik yang potensial terjadi dalam perusahaan 
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besar adalah antara debtholders dan stockholders. Kreditur 

memiliki hak atas sebagian laba yang diperoleh perusahaan dan 

sebagian asset perusahaan terutama dalam kasus kebangkrutan.  

Bagaimana MenentukanKebijakanDividen  

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen 

suatu perusahaan adalah sebagai berikut: (Riyanto, 2001)  

1) Posisi likuiditas perusahaan.  

Posisi kas atau likuiditas perusahaan merupakan faktor 

yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil 

keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan 

dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena dividen 

merupakan arus kas keluar, oleh karena itu makin kuat posisi 

likuiditas  perusahaan, berarti makin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. Suatu perusahaan yang 

sedang tumbuh secara rendabel (Perusahaan yang masih mencari 

keuntungan), mungkin tidak begitu kuat posisi likuiditasnya 

karena sebagian besar dari dananya tertanam dalam aktiva tetap 

dan modal kerja sehingga kemampuanya untuk membayarkan 

dividen pun sangat terbatas. Dengan sendirinya likuiditas suatu 

perusahaan ditentukan oleh keputusan-keputusan di bidang 

investasi dan cara pemenuhan kebutuhan dananya.  
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2) Kebutuhan untuk membayar hutang    

Perusahaan akan memperoleh utang baru atau menjual 

obligasi baru untuk membiayai perluasan perusahaan, 

sebelumnya harus merencanakan terlebih dahulu bagaimana 

caranya untuk membayar kembali utang tersebut. Apabila 

perusahaan menentukan bahwa pelunasan utangnya akan 

diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan 

sebagian besar dari pendapatanya untuk keperluan tersebut, 

yang ini berarti berarti hanya sebagian kecil saja yang 

pendapatan yang dapat dibayarkan sebagai dividen.    

3) Tingkat pertumbuhan perusahaan.  

Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, 

makin besar kebutuhan dana untuk waktu  mendatang untuk 

membiayai pertumbuhanya. Perusahaan tersebut biasanya akan 

lebih senang untuk menahan pendapatanya daripada dibayarkan 

sebagai dividen dengan mengingat batasan-batasan  biayanya. 

Apabila perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan 

sedemikian rupa sehingga. perusahaan telah mencapai tingkat 

pertumbuhan yang mapan, dimana kebutuhan dananya dapat 

dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal atau 

sumber dana ekstern lainya, maka keadaanya adalah berbeda. 

Dalam hal yang demikian perusahaan dapat menetapkan 

dividend payout ratio yang tinggi. 
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4) Pengawasan terhadap perusahaan.   

Kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai 

ekspansinya dengan dana yang berasal dari intern saja. 

Kebijakan tersebut dijalankan atas pertimbangan bahwa kalau 

ekspansi dibiayai dengan dana  yang berasal dari  hasil 

penjualan saham baru akan melemahkan kontrol atau 

pengawasan dari kelompok dominan didalam perusahaan. 

Demikian pula kalau membiayai ekspansi dari utang akan 

menambah risiko finansialnya. Mempercayakan pada 

pembelanjaan intern dalam rangka usaha mempertahankan 

kontrol terhadap perusahaan, berarti mengurangi “dividend  

payout ratio”. 

Teori yang akan diujikan pada penelitian ini yaitu Signalling 

Theory karena ingin membuktikan apakah benar bahwa investor 

akan menilai kinerja perusahaan dengan pembagian dividen yang 

baik dan laporan keuangan yang baik pula . Dalam penelitian ini 

untuk mengukur kebijakan dividen yaitu menggunakan pembayaran 

dividen (divien payout ratio = DPR ). Rasio ini diukur dengan rumus 

sebagai berikut     
   

   
 (Gumanti,2013) 

Keterangan : 

DPR = Dividen Payout Ratio 

DPS = Dividen Per Share 

EPS = Earning Per Share 
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2. Return On Asset 

Mardiyanto (2009:196), Return on asset adalah ratio digunakan 

untuk mengukur kemempuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang 

berasal dariaktivitas investasi. Return on Assets mengukur efektivitas 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

yang akan digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan Harmono (2011:110). Return on asset dapat dirumuskan : 

                
                         

           
 

 Return on asset berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan 

dalam menghasilkan laba berdasarkan aktiva yang dimilikinya. Semakin 

besar Return On Asset, maka semakin efisien penggunaan aktiva oleh 

perusahaan dalam beroperasi sehingga dapat meningkatkan laba 

perusahaan. Laba perusahaan yang semakin baik akan menarik para 

investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. 

3. Net Profit Margin 

       Net profit margin merupakan rasio yang memberi gambaran 

tentang laba untuk para pemegang saham sebagai prosentase dari 

penjualan (Brigham dan Houston, 2014:89). Net profit margin (NPM) 

merupakan perbandingan keuntungan/laba bersih perusahaan setelah 

pajak dengan penjualan (sales). Hanafi dan Halim (2005) yang 

menyatakan bahwa variabel net profit margin merupakan rasio 

profitabilitas yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Semakin tinggi 
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rasio ini mengindikasikan semakin baik perusahaan menghasilkan laba 

bersih, yang artinya kemampuan untuk membayar dividen juga akan 

semakin tinggi. Dapat diketahui bahwa rumus Net profit margin menurut 

Harmono ( 2011 : 110) : 

                  
                         

         
 

4. Current ratio 

Merupakan rasio likuiditas (liquidity ratio) menggambarkan 

kemampuan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang telah jatuh tempo. Current ratio sendiri merupakan 

salah satu indikator dari rasio likuiditas. CR merupakan rasio antara 

lancar dengan hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut 

Kasmir (2012 : 134), Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau 

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.  

Sejauh mana tagihan kreditur jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva 

yang diharapkan dapat dikonversi ke kas dalam jangka waktu yang kira-

kira sama dengan jatuh tempo tagihan. Current yang terlalu tinggi 

menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya di 

bandingkan dengan yang dibutuhkan sekarang. Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut, Harmono (2011:108): 
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5. Quick ratio 

Quick ratio (QR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan 

menggunakan aktiva lancar minus persediaan karena dianggap kurang 

likuid (Raharjaputra, 2009:200).Perusahaan untuk membayar dividen 

memerlukan aliran kas keluar sehingga harus tersedia likuiditas yang 

cukup. Semakin tinggi likuiditas yang dimiliki perusahaan semakin 

mampu membayar dividen. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek (Damayanti 

danAchyani,2006). Salah satu alat ukur likuiditas adalah Quick Ratio 

atau Acid Test Ratio. Rasio Cepat sering juga disebut quick ratio yaitu 

perbandingan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan 

hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak 

memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan rekening 

yang paling lama untuk berubah menjadi kas (yaitu harus melewati 

bentuk piutang terlebih dahulu) dan tingkat kepastian nilainya rendah 

(harga persediaan mungkin tidak seperti yang dicantumkan dalam neraca, 

terutama untuk persediaan barang dalam proses), maka rekening 

persediaan mungkin dikeluarkan dari perhitungan (Husnandan dan 

Pudjiastuti, 2012). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut, Harmono 

(2011:108): 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

profitbilitas, likuiditas dan kebijakan dividen dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No  Penulis & Tahun Variable Penelitian Hasil Penelitian 

1. Rizky Rurniawan Ano, 

Sri Murni, Paulina Van 

Rate. (2014) 

Variabel Independe: 

current ratio, return on 

assets, return on equity 

 

 

variable dependen: 

Dividend payout ratio 

Current ratio 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio, 

Return on 

assetberpengaruh positif 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio 

Return On Equtiy 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio, 

Current ratio, Return On 

Asset, dan Return On 

Equity secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout 

Ratio 

2. Kadek Dwi Yasa Yasa, 

Ni Gusti Putu Wirawati 

(2016) 

Variabel independen: 

Net Profit Margin, 

Current ratio, Debt to 

Equity Ratio 

 

Variable dependen: 

Dividend payout ratio 

Net profit margin 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio, 

Current ratio berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

dividend payout ratio, 

Debt to Equity Ratio 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio, Net 

Profit Margin, Current 

ratio, Debt to Equity Ratio 

berpengaruh secara 

simultan terhadap dividend 

payout ratio. 

 

 

3. Dita Ayu Novita, Hari 

Sukarno, Novi 

Puspitasari (2016) 

Variabel independen: 

Investment Oportunity 

Set, Debt to Equity 

Ratio, Size, Net Profit 

Investment Opportunity 

Set berpengaruh positif 

signifikan  Dividend 

payout ratio, Debt to 
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No  Penulis & Tahun Variable Penelitian Hasil Penelitian 
Margin, Current ratio, 

Sales Growth 

 

Variabel dependen: 

Dividend Payout Ratio 

Equity Ratio berpengaruh 

positif signifikan terhadap  

Dividend payout ratio, 

Size berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Dividend payout ratio, Net 

profit margin 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Dividend payout 

ratio,Current ratio 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Dividend payout 

ratio,Sales Growth tidak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Dividend payout ratio dan 

Investment Oportunity Set, 

Debt to Equity Ratio, Size, 

Net Profit Margin, Current 

ratio, Sales Growth 

Berpengaruh secara 

simultan terhadap 

Dividend payout ratio 

4. Amilia Herda Novita 

Sari & Sisdjiatmo K 

Widhaningrat. (2015) 

Variabel independen: 

Return on equity, 

earning per 

share,current ratio, 

quick ratio, current 

earning, growth 

opportunity 

 

 

Variabel dependen: 

Dividend payout ratio 

Return on equity 

berpengaruh signifikan 

posotif terhadap Dividend 

payout ratio, earning per 

share berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

Dividend payout ratio, 

current ratio 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap Dividend 

payout ratio, current 

earning berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio, 

growth opportunity 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio, 

Quick ratio berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Dividend payout 

ratio.  

5. Ong Chun Lin, 

Hassanudin Mohd Thas 

Variable independen: 

ownership structure 

Ownership structure 

berpengaruh negatif 
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No  Penulis & Tahun Variable Penelitian Hasil Penelitian 
Thaker, Ahmad Khaliq, 

Mohamed Asmy Mohd 

Thas Thaker ( 2018 )  

,return on asset,  return 

on equity, quick ratio 

and GDP. 

 

 

Variabel dependen:  

dividend payout 

signifikan terhadap 

dividend payout, ROA 

berpengaruh negative 

signifikan terhadap  

dividend payout , ROE 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap dividend 

payout, current ratio tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout, 

quick ratio berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap dividend 

payout, GDP berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

dividend payout policy.  

6. Rizky Adhyvian, 

Ronny Malavia 

Mardani,                                     

Budi Wahono (2018) 

Variabel independen: 

Net Profit Margin, 

Current ratio dan Debt 

to Equity Ratio  

 

Variabel dependen: 

 Dividend payout ratio 

Net profit margin 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Dividend payout ratio, 

Current ratio berpengaruh 

positif  tidak signifikan 

terhadap Dividend payout 

ratio, Debt to Equity Ratio 

berpengaruh positif  

signifikan  terhadap 

Dividend payout ratio 

7. Pradana Jati Kusuma, 

Sri Hartoyo, Hendro 

Sasongko (2018) 

Variable independen: 

Return on assets, Debt 

ratio, Free cash flow 

ratio, Company size 

 

 

Variabel dependen:  

Dividend payout ratio 

Return on asset 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio, 

debt ratio tidak 

berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen, free 

cash flow tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan 

dividen, company size 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

8. Lioew Meykel, Lioew1 

Sri Murni, Yunita 

Mandagie (2014) 

Variable independen: 

Return On Asset, Return 

On Equity, Net Profit 

Margin 

 

Variabel dependen: 

Return on asset 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen, 

Return On Equity tidak 

Lanjutan Tabel 2.1 
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No  Penulis & Tahun Variable Penelitian Hasil Penelitian 
Dividend Payout Ratio berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen, Net 

profit margintidak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen, 
Return On Asset, Return 

On Equity, Net profit 

marginsecara simultan 

berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

 

 

9. Muamar Hanif, Hanif 

(2017) 

Variabel independen: 

Return On Asset, Debt 

to Equity Ratio, Firm 

Size, Earning Per Share 

 

Variabel dependen: 

Dividend Payout Ratio 

Return on 

assetberpengaruh positif 

signifikan terhadap 

dividen payout ratio, 

Earning Per Share 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio, 

Debt to Equity Ratio tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio, 

Firm Size tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout 

ratio, Return On Asset, 

Debt to Equity Ratio, Firm 

Size, Earning Per Share 

secara simultan 

berpengaruh terhadap 

dividend payout ratio. 

 

 

10.  Heru Kis Hartanto, 

Patricia Diana P, SE., 

M.M. & Aziz Fathoni., 

S.E., M.M. ( 2017 )  

Variabel independen: 

profitabilitas, leverage, 

likuiditas & Good 

Corporate Governance 

 

 

Variable dependen: 

kebijakan dividen 

variabel profitabilitas tidak 

dipengaruhi oleh variabel 

Good Corporate 

Governance, leverage 

tidak dipengaruhi oleh 

variabel Good Corporate 

Governance, likuiditas 

tidak dipengaruhi oleh 

variabel Good Corporate 

Governance, 

Profitabilitas/ROA 
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No  Penulis & Tahun Variable Penelitian Hasil Penelitian 

secara parsial 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

Kebijakan Dividen/DPR, 

Leverage/DER secara 

parsial berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

Kebijakan Dividen/DPR, 

Likuiditas/CR  secara 

parsial berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Kebijakan 

Dividen/DPR, Good 

Corporate Governance 

tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen, Good 

Corporate Governance 

memediasi  variabel 

profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen, Good 

Corporate Governance 

memediasi  variabel 

leverage terhadap 

kebijakan dividen, Good 

Corporate Governance 

memediasi  variabel 

likuiditas terhadap 

kebijakan dividen.  

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan, penelitian ini menggunakan variabel independen profitabilitas 

yaitu return on assetdan net profit margindan variabel likuiditas yaitu current 

ratio, quick ratio. Variabel dependen dalam penelitian yaitu kebijakan 

dividen.. Berdasarkan hubungan diantara variabel tersebut dapat dimasukan 

dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Return on asset terhadap Kebijakan Dividen 

Return on asset adalah ratio digunakan untuk mengukur 

kemempuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang berasal 

dariaktivitas investasi. Return on Assets mengukur efektivitas perusahaan 

dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang akan 

digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Return on asset menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan 

dalam total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan. Profitabilitas 

merupakan faktor terpenting yang dipertimbangkan oleh manajemen 

dalam dividen payout ratio. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin baik, karena tingkat kembalian investasi (return) 

semakin besar. Sehingga meningkatnya ROA juga akan meningkatkan 

pendapatan dividen. Hasil penelitian terdahulu dari ( Lioew, 2014) 

menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari (Hanif, 2017) 

yang menyatakan bahwa Return on asset berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. (Ano,2014) menyatakan bahwa hasil 

penelitiannya return on asse tberpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. (Kusuma,2018) menyatakan bahwa hasil penelitiannya 

return on assetberpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen 

Hasil penelitian ini berbeda dengan (Chun Lin,2018) yang menyatakan 

bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 
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2. Pengaruh Net profit margin terhadap Kebijakan Dividen 

Net profit marginmerupakan rasio profitabilitas, yang menghitung 

sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada 

tingkat penjualan tertentu. Ratio ini memberi gambaran tentang laba untuk 

para pemegang saham sebagai persentase dari penjualan. Semakin tinggi 

rasio ini mengindikasikan semakin baik perusahaan menghasilkan laba 

bersih, yang artinya kemampuan untuk membayar dividen juga akan 

semakin tinggi. Koefisien yang bertanda positif  mengindikasikan bahwa 

semakin besar kemampuan emiten untuk memperoleh laba dari penjualan 

akan menaikan kebijakan dividen tunai dan sebaliknya. Hasil penelitian 

dari ( Yasa,2016) menyatakan bahwa net profit marginberpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen, hal ini sejalan dengan penelitian 

dari (Novita, 2016) yang dimana net profit margin berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen. (Adhyvian,2018) menyatakan 

bahwa hasil penelitiannya net profit marginberpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Sedangkan menurut penelitian (Lioew,201) 

menyatakan bahwa hasil penelitianya net profit margintidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

3. Pengaruh Current ratio terhadap Kebijakan Dividen 

Sebagaimana disebutkan diawal, current ratio merupakan rasio 

likuiditas (liquidity ratio) menggambarkan kemampuan kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh 

tempo. Semakin likuid perusahaan berarti semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial dan telah menggunakan 

aktiva lancarnya dengan efektif. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika 
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perusahaan dalam kondisi likuid maka aktivitas produksi perusahaan akan 

berjalan lancar sehingga akan menghasilkan laba yang ditargetkan. 

Semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, 

maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen (Sartono, 2012: 293). Apabila kondisi CR perusahaan sampel 

berada pada klasifikasi di bawah sedang dan rata-rata CR perusahaan 

sampel lebih kecil dari rata-rata industri, maka kondisi CR kurang baik. 

Hal ini dikarenakan hutang lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar 

dari aktiva lancar. Namun apabila perusahaan memiliki kelebihan aktiva 

lancar yang terlalu tinggi juga kurang baik bagi perusahaan karena 

kemungkinan akan ada tindak penyelewangan dana. Selain itu tingkat 

current ratio yang rendah diduga adanya peningkatan hutang lancar 

perusahaan. Peningkatan hutang lancar perusahaan disebabkan sebagian 

besar perusahaan menggunakan pendanaan modal dari pihak luar 

contohnya bank, bank telah memberikan kemudahan dalam persyaratan 

pinjaman jangka pendek dan persayaratan memperpanjang pinjaman. Dari 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hartanto, 2017 ) bahwa 

current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

(Amilia, 2015), bahwa current ratio berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan 

penelitian dari (Novita,2016) yang menyatakan bahwa current ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen dan (Ano,2014) 

juga menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif signfikan 

terhadap kebijakan dividen. Sedangkan penelitian dari (Susmitha,2015 dan 
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Yasa, 2016) menunjukan bahwa current ratio berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan dividen.  

4. Pengaruh Quick ratio Terhadap Kebijakan Dividen. 

Sebagaimana disebutkan diawal bahwa, Quick ratio (QR) yaitu 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aktiva lancar minus 

persediaan karena dianggap kurang likuid (Raharjaputra, 2009:200). 

Semakin tinggi quick ratio maka perusahaan semakin cepat dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena tanpa persediaan 

perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, dengan begitu 

perusahaan dapat memaksimalkan laba. Selain dapat memenuhi kewajiban 

lancar; dengan laba yang relatif tinggi perusahaan juga akan bisa 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya terhadap investor berupa dividen. 

Semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan 

maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen (Sartono, 2012: 293). Dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (Ong Chun.dkk, 2018) menyatakan bahwa quick ratio berpengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian dari (Amilia, 2015) yang menyatakan bahwa bahwa 

quick ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Sedangkan menurut (Pangalila,2019) menyatakan bahwa quick ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, maka kerangka 

pemikiran teoritik dari hubungan antar variabel penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

D. Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2017:63) hipotesis adalah pernyataan tentang 

sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap benar. Selain itu juga, 

hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti sebagai 

jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, 

teori, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran, 

maka hiotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1  :  Return on assetberpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen. 

Return On Asset 
(X1) 

Net Profit Margin 
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(X4) 

K
eb

ijakan
 D

ivid
e

n
 

(Y
) 

H2 +

H3 +

H1 +

H4 +

Pengaruh Likuiditas Dan…, Galih Ayub Fauzi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



34 
 

H2  :  Net profit marginberpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen. 

H3  :  Current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen. 

H4  :  Quick ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 
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