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ABSTRAK 

 

 

IMPLIKASI FREE CASH FLOW, LEVERAGE, PROFITABILITY, DAN FIRM 

SIZE TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO 

 

Oleh 

 

AFIF M. KHOIRI 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Free Cash Flow, 

Leverage, Profitability, dan Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio. Sampel 

diambil menggunakan purposive sampling dari perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ45. Jumlah sampel sebanyak 27 perusahaan. Teknik analisis data 

menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan data panel. Penelitian ini 

menggunakan data laporan keuangan tahunan dari tahun 2011-2012 untuk tiap 

variabel penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Profitability yang 

diproksikan dengan ROE berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif 

terhadap Dividend Payout Ratio. Variabel Leverage yang diproksikan dengan 

DER berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap Dividend 

Payout Ratio. Variabel Free Cash Flow dan Firm Size tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil uji F secara simultan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Free Cash Flow, Leverage, Profitability, dan 

Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio.  

 

Kata Kunci: Free Cash Flow, Leverage, Profitability, Firm Size dan Dividend 

Payout Ratio. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

APPLICATION OF FREE CASH FLOW, LEVERAGE, PROFITABILITY 

AND FIRM SIZE OF DIVIDEND PAYOUT RATIO 

 

By 

 

AFIF M. KHOIRI 

 

 

The purpose of this study was to determine the effect of variable Free Cash Flow, 

Leverage, Profitability, and Firm Size of the Dividend Payout Ratio. Samples 

were taken using purposive sampling of the companies listed in LQ45. The total 

sample of 27 companies. Data were analyzed using multiple linear regression 

with panel data approach. This study used data from the annual financial 

statements in 2011-2012 for each of the study variables. The results of this study 

prove that Profitability proxied by ROE, significantly influence the direction of a 

positive relationship to the Dividend Payout Ratio. Variable Leverage proxied by 

DER, significant influence with the direction of the relationship adversely 

Dividend Payout Ratio. Variable Free Cash Flow and Firm Size no significant 

effect on Dividend Payout Ratio. F-test simultaneously a significant difference 

between Free Cash Flow, Leverage, Profitability, and Firm Size of the Dividend 

Payout Ratio. 

 

Key Words: Free Cash Flow, Leverage, Profitability, Firm Size and Dividend 

Payout Ratio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

keputusan pendanaan perusahaan dan merupakan keputusan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan saat akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen atau laba tersebut akan ditahan untuk menambah modal guna 

pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Martono, 2005 dalam 

Istiningtyas, 2013). Laba di perusahaan dianggap fokus perdebatan antara 

pemegang saham dan manajemen, di mana laba tersebut jika berubah menjadi 

dividen itu akan dianggap sebagai hadiah untuk para pemegang saham sebagai 

pembiayaan kegiatan perusahaan. Jika Laba tersebut disimpan oleh perusahaan, 

akan dianggap sebagai sumber dana internal perusahaan. Menurut Sartono (2008) 

kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang, sehingga 

kebijakan dividen ini dianggap sebagai hal penting dalam suatu perusahaan karena 

menyangkut kesejahteraan para pemegang saham atau investor serta menyangkut 

kepentingan suatu perusahaan.  



2 
 

Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan yang menciptakan 

keseimbangan diantara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang dan 

memaksimumkan harga saham (Brigham dan Houston, 2006). Dengan demikian 

perusahaan harus dapat menetapkan pembagian laba yang diperoleh perusahaan 

dengan proporsional agar kebijakan dividen yang ditetapkan tidak merugikan 

pemegang saham dan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan pada masa 

mendatang. 

 

Tujuan perusahaan dalam sudut pandang manajemen keuangan adalah untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang diterjemahkan sebagai 

memaksimumkan nilai perusahaan. Banyak pemegang saham yang menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada para manajer atau agen. Agen bertindak atas nama 

pemegang saham yang diharapkan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk 

kemakmurkan pemegang saham. Namun, dalam kenyataannya tidak jarang 

manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama 

tersebut. Dalam kenyataannya manajer memilih untuk memperbesar skala 

perusahaan dengan cara ekspansi atau membeli perusahaan lain. Motif utamanya 

adalah untuk meningkatkan keamanan posisi, status atau gaji (Sartono, 2008). 

Tindakan yang dilakukan manajer tersebut membebankan biaya-biayanya kepada 

perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya dividen yang akan 

dibagikan. 

 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Pradana dan Sanjaya (2013), dalam 

kerangka hubungan keagenan (agency theory), timbulnya masalah keagenan 

disebabkan karena konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, kontrak yang 
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tidak lengkap, serta adanya asimetri informasi. Kondisi yang terjadi antara pihak 

manajemen sebagai agen dan pemegang saham karena pemisahan fungsi 

kepemilikan dan pengelolaan menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan. 

Pihak manajemen menginginkan laba yang diperoleh perusahaan digunakan untuk 

ekspansi perusahaan, sedangkan pihak pemegang saham menginginkan laba atas 

investasi yang dilakukan berupa dividen. Perbedaan kepentingan ini 

mengakibatkan konflik. Dalam teori keuangan konflik yang disebabkan oleh 

hubungan keagenan disebut juga konflik keagenan atau agency conflict 

(Istiningtyas, 2013). 

 

Masalah keagenan yang terjadi antara investor (sebagai principal) dan manajemen 

(sebagai agent) tentu dapat menyebabkan timbulnya biaya keagenan (agency 

cost). Menurut Gitman (2003) agency costs adalah biaya-biaya yang ditanggung 

para pemegang saham untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah 

keagenan dan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Menurut Jensen 

dan Meckling (1976) terdapat tiga kategori agency cost yaitu: (1) Monitoring cost 

yaitu biaya yang ditanggung principal karena mekanisme pengawasan atau 

memonitor perilaku agent agar tidak melakukan tindakan penyimpangan, (2) 

Bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh pihak manajemen untuk 

menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal dan tidak 

akan mengambil tindakan yang dapat membahayakan pihak principal, (3) 

Residual lost merupakan penurunan tingkat kesejahteraan yang terjadi karena 

adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan tindakan yang dilakukan oleh agent 

dan principal pada hubungan keagenan. 
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Agency cost dapat digunakan sebagai indikasi pembagian dividen, ketika tingkat 

agency cost tinggi maka dapat menjadi pertanda bagi pemegang saham bahwa 

dividen yang dibagikan menjadi rendah karena pihak manajer cenderung lebih 

menyukai untuk menggunakan dana yang tersedia secara berlebihan dan hal 

tersebut akan berdampak pada penurunan profitabilitas perusahaan. Namun 

apabila dividen meningkat maka dapat mengurangi agency conflict antara manajer 

dengan pemegang saham. Menurut Sartono (2008) salah satu alternatif untuk 

mengurangi konflik kepentingan dan agency cost adalah dengan meningkatkan 

rasio dividen terhadap laba bersih atau dividend payout ratio, sehingga tidak 

tersedia free cash flow yang cukup banyak dan manajemen harus mencari sumber 

dana eksternal untuk pembiayaan investasi. 

 

Free cash flow adalah kas yang tersisa setelah melakukan seluruh proyek yang 

menghasilkan net present value positif saat didiskontokan pada biaya modal yang 

relevan. Konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer pada kebijakan 

pembayaran menjadi parah terutama ketika organisasi menghasilkan free cash 

flow yang cukup besar (Jensen, dalam Istiningtyas, 2013). Free cash flow yang 

tinggi pada suatu perusahaan cenderung digunakan secara berlebihan oleh pihak 

manajemen sehingga berpengaruh terhadap pembagian dividen yang 

kemungkinan semakin sedikit, kondisi tersebut menyebabkan konflik keagenan 

dan menimbulkan agency cost. 

 

Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai 

investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan 

modal sendiri tanpa menggunakan hutang. Menurut Jensen dan Meckling dalam 
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Istiningtyas (2013) permasalahan agency juga dapat ditengahi dengan 

meningkatkan hutang karena dengan peningkatan hutang akan mengurangi 

pemborosan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Hal ini disebabkan karena 

dengan semakin banyak hutang perusahaan maka semakin besar pula kas yang 

harus digunakan sebagai cadangan untuk membayar pokok pinjaman serta 

bunganya, sehingga hutang dapat digunakan sebagai mekanisme mendisiplinkan 

manajer perusahaan yang cenderung menggunakan free cash flow secara 

berlebihan. Manfaat dari hutang disini yaitu untuk mengurangi agency cost namun 

dengan adanya hutang tersebut maka pembayaran dividen menjadi lebih kecil 

karena perusahaan harus membayar hutang dan bunganya. 

 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono, 2008). Besarnya 

tingkat laba akan mempengaruhi besarnya tingkat pembayaran dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham. 

 

Menurut Taleb dalam Istiningtyas (2013) free cash flow dan life-cycle hipotesis 

menempatkan bahwa, perusahaan besar cenderung lebih dewasa dan memiliki free 

cash flow tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan 

besar cenderung membayar dividen yang lebih tinggi. Dengan demikian, free cash 

flow dan life-cycle hipotesis memprediksi hubungan positif antara ukuran 
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perusahaan dan pembayaran dividen. Sehingga semakin besar perusahaan akan 

berpengaruh positif terhadap pembayaran dividen. 

 

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa faktor yang bisa dijadikan proksi dari 

agency cost yang berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Variabel 

independen yang digunakan pada penelitian ini adalah free cash flow, leverage, 

profitability, dan firm size. Data empiris mengenai variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Rata-rata Dividend Payout Ratio, Free Cash Flow, Leverage, 

Profitability, dan Firm Size Tahun 2011-2012 

Variabel 
Tahun 

2012 2011 

DPR (%) 64,45 48,22 

Free Cash Flow (LogN) 14,93852 14,96667 

DER (%) 1,38 1,32 

ROE (%) 0,64 0,48 

Firm Size (LogN Total asset) 16,91185 16,76778 

Sumber: Annual Report IDX Periode 2011-2012 (data diolah) 

 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui terdapat peningkatan rata-rata DPR selama tahun 

2011-2012, yaitu pada tahun 2011 tingkat DPR sebesar 48,22% kemudian naik 

menjadi 64,45% pada tahun 2012. Dividend payout ratio (DPR) adalah persentase 

dividen yang dibayarkan dibagi dengan laba bersih yang didapatkan oleh 

perusahaan. Semakin besar dividend payout ratio yang dibagikan, maka akan 

semakin kecil dana yang yang ditahan oleh perusahaan dan sebaliknya semakin 

kecil dividend payout ratio yang dibagikan, maka semakin besar laba yang 

ditahan oleh perusahaan (Afriani, 2015). 
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Dari tabel 1.1 dapat diketahui variabel FCF pada tahun 2011 tingkat FCF sebesar 

14,96667. Kemudian pada tahun 2012 tingkat FCF mengalami penurunan yaitu 

menjadi  sebesar 14,93852%. Tingkat FCF ini menunjukkan bahwa semakin besar 

dana yang tersedia bagi perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk 

melakukan investasi tambahan, membeli saham atau menambah likuiditas. 

 

Tingkat rata-rata variabel leverage yang diproksikan dengan DER, pada tahun 

2011 sebesar 1,32% dan kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 1,38%. 

Rasio DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Menurut Sartono (2008) peningkatan 

pendanaan dengan hutang akan dapat menurunkan skala konflik yang terjadi 

antara pemegang saham dan manajemen. Apabila skala konflik keagenan dapat 

menurun maka, jumlah agency cost juga dapat semakin kecil. 

 

Rata-rata variabel profitability yang diproksikan dengan ROE (Return On Equity) 

mengalami peningkatan pada tahun 2012, yaitu menjadi 0,64%. Sedangkan pada 

tahun 2011 Tingkat ROE tahun sebesar 0,48%. ROE adalah rasio yang digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu 

perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang 

diisyaratkan oleh investor. Dapat dikatakan pula bahwa return on equity 

merupakan rasio tingkat kemampuan perusahaan dalam pengembalian laba atas 

ekuitas pemegang saham.  

 

Firm Size (ukuran perusahaan) mengalami peningkatan pada tahun penelitian ini. 

Di tahun 2011 firm size sebesar  16,76778 menjadi 16,91185 di tahun 2012. 
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Dengan peningkatan ukuran perusahaan diharapkan akan meningkatkan investasi 

perusahaan dan diharapkan dapat membayar dividen yang tinggi kepada para 

pemegang saham. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti mencoba untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh agency cost di proksi dengan 

profitability, leverage, free cash flow, dan firm size terhadap dividend payout ratio 

pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode Agustus 2015 tahun 

2011-2012. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Implikasi Free Cash Flow, 

Leverage, Profitability, dan Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap dividend payout ratio yang 

terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2011-2012? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap dividend payout ratio yang terdaftar 

dalam indeks LQ45 periode 2011-2012? 

3. Apakah profitability berpengaruh terhadap dividend payout ratio yang 

terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2011-2012? 

4. Apakah firm size berpengaruh terhadap dividend payout ratio yang terdaftar 

dalam indeks LQ45 periode 2011-2012? 
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5. Apakah free cash flow, leverage, profitability, dan firm size berpengaruh 

terhadap dividend payout ratio yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 

2011-2012? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh free cash flow terhadap dividend payout ratio 

yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2011-2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap dividend payout ratio yang 

terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2011-2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitability terhadap dividend payout ratio 

yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2011-2012. 

4. Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap dividend payout ratio yang 

terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2011-2012. 

5. Untuk mengetahui pengaruh free cash flow, leverage, profitability, dan firm 

size terhadap dividend payout ratio yang terdaftar dalam indeks LQ45 

periode 2011-2012. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen yang 

akan diambil. 



10 
 

2. Bagi Investor, dalam kaitannya dengan keputusan memilih investasi, 

diharapkan skripsi ini dapat membantu dan menjadi bahan pertimbangan 

untuk proses menggambil keputusan dalam berinvestasi. 

3. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Agency Theory 

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu 

corporate governance. Teori agensi merupakan basis teori yang selama ini 

digunakan sebagai dasar dalam praktik bisnis perusahaan. Teori keagenan 

dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. 

Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan 

pengelolaan terdapat dimana-mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar 

yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis 

analisis perusahaan seperti itu (Sutedi, 2012). Teori ini memaparkan tentang 

pemisahan pengendalian perusahaan yang berdampak pada munculnya hubungan 

antara agent dan principals. Mereka mendefinisikan hubungan keagenan sebagai 

suatu mekanisme kontrak antara penyedia modal (the principals) dan para agen.  

 

Hubungan keagenan merupakan kontrak, baik bersifat eksplisit maupun implisit, 

dimana satu atau lebih orang (yang disebut principals) meminta orang lain (yang 

disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama principals (Sugiarto, 2009). 

Principals adalah pihak yang memberikan perintah kepada agen untuk bertindak 
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atas nama principal, sedangkan agen adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh 

principal untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Tujuan dari pemisahannya 

pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan 

memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien 

mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga professional (Sutedi, 

2012).  

 

Masalah keagenan muncul saat agen tidak selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan prinsipal. Masalah tersebut disebut agency conflict. Konflik tersebut 

dapat terjadi pada saat proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh para manajer 

kurang dari 100% dari total saham yang beredar. Pada saat itu manajer cenderung 

mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak berdasarkan pada tujuan perusahaan 

yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dalam memilih dan mengambil kebijakan 

akuntansi yang sesuai dengan kepentingan agen, meskipun seringkali kebijakan 

tersebut bukan yang terbaik bagi prinsipal. 

 

Eisenhardt dalam Permanasari (2010) menerangkan ada tiga asumsi sifat dasar 

manusia yang dapat digunakan untuk menjelaskan agency theory, yaitu:  

1. Pada umumnya manusia mementingkan dirinya sendiri,  

2. Daya pikir manusia memiliki keterbatasan terkait dengan persepsi masa 

depan,  

3. Manusia selalu berusaha untuk menghindari risiko.  

 

Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, kita dapat diketahui bahwa manajer sebagai 

seorang manusia kemungkinan besar akan melakukan tindakan-tindakan yang 

sifatnya opportunistic, yaitu cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya. 
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Sedangkan pemegang saham akan cenderung tertarik pada hasil keuangan yang 

terus mengalami pertumbuhan atau investasi mereka dalam perusahaan 

memberikan hasil yang baik.  

 

Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesempatan manajer melakukan 

tindakan yang merugikan investor luar, Jensen dan Meckling (1976) 

mengidentifikasi adanya dua cara, yaitu investor luar melakukan pengawasan 

(monitoring) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-

tindakannya (bonding). Cara tersebut di satu sisi akan mengurangi penyimpangan 

yang terjadi, namun dapat memunculkan biaya keagenan yang dapat mengurangi 

nilai perusahaan.  

 

Jensen dan Meckling (1976) memecah biaya keagenan menjadi tiga komponen: 

pertama, biaya-biaya yang dikeluarkan principal (monitoring cost); kedua, 

bonding expenditure dari agen, dan ketiga residual loss. Pengeluaran pengawasan 

dibayar oleh prinsipal untuk mengatur dan mengawasi tingkah laku agen dalam 

melakukan pengelolaan perusahaan. Bonding expenditures diciptakan oleh agen 

untuk menjamin bahwa mereka (manajemen) tidak akan mengambil tindakan-

tindakan yang pada akhirnya akan merugikan prinsipal. The residual loss adalah 

nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen, 

yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh principal jika ia memiliki 

informasi dan bakat sebagaimana agen. Antisipasi atas ketiga biaya yang 

didefinisikan sebagai biaya keagenan ini nampak pada harga saham yang 

terkoreksi saat perusahaan menjual sahamnya (Sugiarto, 2009).  
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Konflik antara manajer dan pemegang saham atau yang sering disebut dengan 

masalah keagenan dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan 

yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul 

biaya keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency 

cost, diantaranya adanya kepemilikan saham oleh institusional dan kepemilikan 

saham oleh manajemen (Tendi Haruman dalam Permanasari, 2010). 

 

2.1.2 Dividen 

2.1.2.1 Pengertian Dividen 

Salah satu return yang akan diperoleh para pemegang saham adalah dividen. 

Dividen merupakan proporsi laba atau keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Menurut Baridwan (2010), yang dimaksud dengan 

dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham PT yang sebanding 

dengan jumlah lembar yang dimiliki. Biasanya dividen dibagikan dengan interval 

waktu yang tetap, tetapi terkadang diadakan pembagian tambahan pada waktu 

yang bukan biasanya. Sedangkan Menurut Sudjaja (2002), dividen yaitu 

pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus 

memegang saham dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan 

saham tersebut berada dalam periode di mana di akui sebagai pemegang saham 

yang berhak mendapatkan dividen. Umumnya dividen merupakan salah satu daya 

tarik bagi pemegang saham dengan orientasi jangka panjang. misalnya pemodal 

institusi atau dana pensiun dan lain-lain. Dividen tunai yang diharapkan 
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merupakan variabel pengembalian utama yang akan menentukan nilai saham bagi 

pemilik dan investor. Dividen tunai adalah sumber dari aliran kas untuk pemegang 

saham yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan akan 

datang. Laba ditahan merupakan pendapatan yang tidak dibagikan sebagai dividen 

karena merupakan bentuk pembiayaan intern. Keputusan dividen dapat 

mempengaruhi secara signifikan kebutuhan pembiayaan internal perusahaan. 

Dengan kata lain jika perusahaan membutuhkan pembiayaan, maka semakin besar 

dividen tunai yang dibayarkan, semakin besar jumlah pembiayaan yang harus 

diperoleh dari eksternal melalui pinjaman atau melalui penjualan saham 

biasa atau saham preferen. 

 

Bersadarkan teori-teori pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa dividen 

merupakan bagian laba yang dihasilkan oleh perusahaan, baik berasal dari laba 

periode saat ini ataupun laba periode sebelumnya yang dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai hasil investasi para penanam dana tersebut. Dividen 

merupakan salah satu potensi keuntungan dari investasi melalui saham, maka 

pihak manajemen perusahaan perlu memperhatikan kebijakan dividen yang akan 

diterapkan secara optimal dalam rangka menarik investor untuk menanamkan 

modalnya ke dalam perusahaan dalam bentuk kepemilikan saham. Saham yang 

dividennya terlalu berfluktuasi, umurnya akan kurang diminati oleh para investor 

sebab hal tersebut cenderung mengindikasikan kurang mampunya perusahaan 

dalam memperoleh laba. 
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2.1.2.2 Jenis Dividen 

Dalam pembayaran dividen, perusahaan dapat menggunakan bentuk-bentuk 

tertentu dalam pembayaran dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat 

berupa dividen tunai artinya setiap pemegang saham diberikan dividen berupa 

uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau berupa dividen 

saham yang artinya setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham 

sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan 

adanya pembagian dividen saham tersebut (Sudjaja, 2002). 

 

Sedangkan menurut Baridwan (2010), mengemukakan bahwa dividen yang 

dibagikan oleh perusahaan mempunyai beberapa jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Dividen kas (dividen tunai) 

Dividen yang paling umum dibagikan oleh PT adalah dalam bentuk kas. 

2. Dividen aktiva selain kas (Property Dividends) 

Kadang-kadang dividen dibagikan dalam bentuk aktiva selain kas, dividen 

dalam bentuk ini disebut property dividends. Aktiva yang dibagikan bisa 

berbentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh PT, 

barang dagangan atau aktiva-aktiva lain. 

3. Dividen utang (Scrip Dividends) 

Dividen utang (Scrip Dividends) timbul apabila laba tidak dibagi itu 

saldonya mencukupi untuk pembagian dividen, tetapi saldo kas yang ada 

tidak cukup. 

4. Dividen Likuidasi 

Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian 

modal. 
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5. Dividen saham 

Dividen saham adalah pembagian tambahan saham, tanpa dipungut 

pembayaran kepada para pemegang saham, sebanding dengan saham-

saham yang dimilikinya. 

Menurut Baridwan (2010), dividen saham bisa dibagikan sebagai berikut: 

a. Dividen saham berupa saham yang jenisnya sama, misalnya dividen 

saham biasa untuk pemegang saham biasa, atau dividen saham 

prioritas untuk pemegang saham prioritas, disebut dividen saham 

biasa. 

b. Dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda, misalnya dividen 

saham prioritas untuk pemegang saham biasa atau dividen saham 

biasa untuk pemegang saham prioritas, disebut dividen saham spesial 

(khusus). 

Menurut Baridwan (2010), ada beberapa keadaan dan alasan-alasan yang 

membenarkan pembagian dividen saham, antara lain: 

a. Keinginan pimpinan perusahaan untuk menahan laba secara tetap 

yaitu dengan mengkapitalisasi sebagian laba tidak dibagi. Akibat 

adanya dividen saham ialah menaikkan jumlah modal disetor yaitu 

dengan cara membebani rekening laba tidak dibagi dan dikreditkanke 

rekening modal saham. 

b. Untuk dapat membagi dividen tanpa pembagian aktiva yang 

diperlukan untuk modal kerja atau ekpansi. 
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c. Untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar, sehingga harga 

pasarnya akan menurun. Akibatnya yang lain adalah untuk mendorong 

perdagangan saham. 

Menurut Baridwan (2010), yang perlu diketahui bahwa dividen saham ini 

berbeda dengan pemecahan saham, karena dalam pemecahan saham tidak 

ada perubahan struktur modal. Tetapi dalam dividen saham terjadi 

perubahan srtuktur modal, walaupun jumlah modal keseluruhan tidak 

berubah. Dalam dividen saham, nilai nominal per lembar tidak berubah, 

tetapi dalam pemecahan saham, nilai nominal sahamnya berubah. Jadi, 

dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis dividen. Baik itu dividen 

tunai maupun dividen non tunai, seperti dividen kas, dividen aktiva selain 

kas, dividen utang, dividen likuidasi dan dividen saham. Dari kelima jenis 

dividen tersebut, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dividen 

dalam bentuk tunai (cash dividend). Pembayaran dividen dalam bentuk 

tunai lebih banyak diinginkan investor dari pada dalam bentuk lain, karena 

pembayaran dividen tunai membantu mengurangi ketidakpastian investor 

dalam aktivitas investasinya ke dalam perusahaan. Demikian pula 

stabilitas dividen yang dibayarkan juga akan mengurangi ketidakpastian 

dari profitabilitas perusahaan, sehingga stabilitas dividen juga merupakan 

faktor penting yang harus dipertimbangkan manajemen perusahaan. 

 

2.1.3 Kebijakan dividen 

Kebijakan perusahaan untuk membagikan dividen merupakan keputusan yang 

sangat penting. Dalam pembuatan kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang 

mempunyai kepentingan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemegang 
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saham dan pihak perusahaan sendiri. Kebijakan dividen menyangkut tentang 

masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Perusahaan 

harus menentukan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah yang terkait 

dengan dividen. Masing-masing perusahaan menetapkan kebijakan dividen yang 

berbeda-beda. 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 di 

masa datang. Menurut Sudjaja (2002), kebijakan dividen adalah rencana tindakan 

yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen.  

 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk 

menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. 

Kebijakan dividen didasarkan pada rentang pertimbangan antara kepentingan 

pemegang saham di satu sisi dan kepentingan perusahaan di sisi yang lain 

(Ang,1997). Kebijakan dividen perusahaan merupakan kebijakan yang 

menentukan presentase laba yang akan di tahan untuk diinvestasikan dan laba 

yang akan dibayarkan sebagai dividen atau disebut dividend payout ratio 

(Brigham, 2006). Sedangkan menurut Gitman (2003), dividend payout ratio 

menandakan presentase laba yang dibagikan kepada para pemilik saham dalam 

bentuk tunai/ cash. Secara umum tidak ada aturan umum yang secara universal 

dapat diterapkan pada keputusan pemegang saham dan manajemen tentang 

dividen. Hal terbaik yang dapat dikatakan adalah bahwa nilai dividen tergantung 
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pada lingkungan pengambil keputusan. Oleh karena lingkungan tersebut berubah 

sewaktu-waktu, seorang manajer dihadapkan dengan tidak relevannya dividen 

pada waktu tertentu dan dalam waktu tertentu menjadi sesuatu yang utama atau 

penting. Kebijakan dividen merupakan salah satu kebijakan yang penting bagi 

perusahaan yang sudah go public dari beberapa kebijakan keuangan perusahaan. 

Dari pengertian-pengertian mengenai kebijakan dividen di atas dapat diketahui 

bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang mengatur berapa bagian dari laba 

bersih yang akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham dan 

berapa besar bagian yang akan digunakan untuk membiayai investasi perusahaan 

selanjutnya. 

 

2.1.3.1 Teori Kebijakan Dividen 

Banyak perdebatan yang terkait dengan kebijakan dividen. Pendapat mereka 

berbeda-beda satu sama lain, bahkan saling bertentangan. Berikut ini adalah 

berbagai teori yang muncul seiring dengan penelitian terhadap dividen. Menurut 

Sudjaja (2002), ada beberapa teori tentang pengambilan keputusan atau kebijakan 

dividen, antara lain sebagai berikut: 

1. Pendapat tentang ketidakrelevanan dividen (irrelevant theory) 

Pembagian laba dalam bentuk dividen tidak relevan dengan peningkatan 

kemakmuran atau kekayaan pemegang saham, karena dividen pay out ratio 

hanya merupakan bagian kecil dari keputusan pendanaan perusahaan, nilai 

perusahaan ditentukan tersendiri oleh kemampuan aktiva perusahaan untuk 

menghasilkan laba atau kebijakan investasi (Modigliani dan Miller dalam 

Sundjaja, 2002). 
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2. Pendapat tentang relevansi dividen (relevant theory) 

Dividen adalah relevan untuk kondisi yang tidak pasti, investor dapat 

dipengaruhi oleh kebijakan dividen (Sudjaja, 2010). Pemegang saham 

meyukai dividen sekarang dan terdapat hubungan langsung antara 

kebijakan dividen dan nilai pasarnya. Dasar pemikirannya adalah bahwa 

investor umumnya menghindari risiko dan dividen yang diterima sekarang 

mempunyai risiko yang lebih kecil daripada dividen yang diterima di masa 

yang akan datang (Gordon dan Lintner  dalam Husnan, 2006). Dapat 

diketahui bahwa, pembayaran dividen sekarang dipercaya dapat 

mengurangi ketidakpastian investor. Sebaliknya jika dividen dikurangi 

atau tidak dibayarkan, ketidakpastian investor akan meningkat dan 

menyebabkan peningkatan pengembalian yang diinginkan serta 

mengurangi nilai saham. Hal ini juga berdampak kepada investor untuk 

mengembalikan saham saham ke perusahaan tersebut dan beralih ke 

perusahaan lain yang lebih dipercaya, sehingga tingkat modal yang ada 

pada perusahaan tersebut akan semakin berkurang dan akan mengurangi 

laba perusahaan serta kedepannya dividen yang dibagikan perusahaan akan 

semakin sedikit bahkan tidak ada. 

 

Selain itu ada teori tentang kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Brigham 

dan Houston (2006), beliau menyatakan bahwa dalam kebijakan dividen terdapat 

3 teori: 

1. Dividend irrelevance theory 

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

merupakan pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 
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Pendukung utama teori ketidakrelevanan dividen (dividends irrelevance 

theory) ini adalah Miller dan Modigliani dalam Brigham dan Houston 

(2006), mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan hanya 

ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk menghasilkan laba dan risiko 

bisnisnya. Dengan kata lain, nilai perusahaan tergantung hanya pada 

pendapatan yang dihasilkan oleh aktivanya, bukan pada bagaimana 

pendapatan tersebut dibagi antara dividen dan laba yang ditahan. Keown 

et. al (2010), menyatakan bahwa pada teori ketidakrelevanan dividen, tak 

ada hubungan antara kebijakan dividen dan nilai saham. Satu kebijakan 

dividen sama bagusnya dengan lainnya. Secara agregat investor hanya 

mementingkan pengembalian total keputusan investasi, tak peduli apakah 

pengembalian berasal dari perolehan modal atau pendapatan dividen. 

2. Bird in The Hand Theory 

Kebanyakan pemilik saham lebih menyukai pembayaran dividen saat ini 

daripada menundanya untuk direalisir dalam bentuk “capital gain” nanti. 

Tarif pajak untuk “capital gain” memang sering lebih rendah daripada 

untuk dividen, namun para pemilik saham banyak yang lebih menyukai 

dividen saat ini, karena dengan pembayaran dividen sekarang maka 

penerimaan uang tersebut sudah pasti, sedangkan apabila ditunda ada 

kemungkinan bahwa apa yang diharapkan meleset. Teori ini dianut oleh 

Gordon dan Lintner (Husnan, 2006). 

3. Tax Preference Theory 

Menurut Litzenberger dan Ramaswamy dalam Husnan (2006), suatu teori 

yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap dividen dan capital 
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gains maka para investor lebih menyukai capital gain karena dapat 

menunda pembayaran pajak dengan alasan: 

a. Keuntungan modal dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada 

untuk pembagian dividen, karena itu investor yang kaya mungkin 

lebih suka perusahaan menahan dan menanamkan kembali laba di 

dalam perusahaan. 

b. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, karena 

adanya nilai efek waktu, satu dolar pajak yang dibayarkan di masa 

mendatang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada satu 

dolar yang dibayarkan hari ini. 

c. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, 

sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang, ahli 

waris dapat terhindar dari pajak keuntungan modal. Jadi, investor akan 

meminta tingkat keuntungan setelah pajak yang lebih tinggi terhadap 

saham yang memiliki dividen yield yang tinggi dari pada saham 

dengan dividen yield yang rendah. Berdasarkan teori tax preference, 

investor mungkin menyetujui menahan laba dari pada menerima 

pembagian dividen karena alasan yang berkaitan dengan pajak. 

Perlakuan yang menguntungkan dari capital gain melebihi dividen 

akan mengarahkan investor untuk lebih memilih pembayaran yang 

lebih rendah dari pada pembayaran dividen dalam jumlah yang lebih 

tinggi. 
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Berdasarkan ketiga konsep teori tersebut, perusahaan dapat melakukan hal-hal 

sebagai berikut (Sudjaja, 2002): 

1. Jika manajemen percaya bahwa dividen irrelevence theory dari Modigliani 

dan Miller (M-M) itu benar maka perusahaan tidak perlu memperhatikan 

besarnya dividen yang harus dibagikan. 

2. Jika perusahaan menganut Bird In The Hand Theory, maka perusahaan 

harus membagi selurus EAT (Earning After Tax), dalam bentuk dividen. 

3. Sedangkan jika perusahaan lebih cenderung mempercayai Tax Preference 

Theory, maka perusahaan harus menahan seluruh keuntungan. 

 

Selain teori diatas terdapat dua teori lain yang dapat membantu untuk memahami 

kebijakan dividen adalah (Brigham, 2006):  

1. Information Content or Signaling Hypothesis  

Di dalam teori ini M-M berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang 

diatas kenaikan nirmal biasanya merupakan suatu sinyal kepada para 

investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan 

yang baik dimasa yang akan datang. Sebaliknya, suatu penurunan atau 

kenaikan dividen yang dibawah kenaikan norma diyakini investor sebagai 

suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit dimasa mendatang. 

Namun demikian sulit dikatakan apakah kenaikan atau penurunan harga 

setelah adanya kenaikan atau penurunan dividen semata-mata disebabkan 

oleh efek sinyal atau mungkin disebabkan oleh efek sinyal dan preferensi 

terhadap dividen. 
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2. Clientele Effect  

Clientele effect yang menyatakan bahwa pemegang saham yang berbeda 

akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. Kelompok investor yang membutuhkan penghasilan saat ini 

lebih menyukai dividend payout ratio (DPR) yang tinggi, sebaliknya 

kelompok investor yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih 

senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan.  

 

2.1.3.2 Bentuk Kebijakan dalam Pembayaran Dividen 

Kebijakan dalam pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan ada beberapa 

macam, menurut Priyo (2013), yaitu sebagai berikut: 

1. Kebijakan dividen yang stabil 

Pada kebijakan ini besarnya dividend per share yang dibayarkan selalu 

stabil dalam jumlah yang relatif tetap setiap tahunnya walaupun terjadi 

fluktuasi dalam earning per share. Kebijakan dividen dengan penetapan 

jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini 

menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham setiap 

tahunnya. Jika kondisi keuangan perusahaan baik, perusahaan akan 

membagikan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Jika kondisi 

memburuk, maka yang dibayarkan hanya dividen minimalnya saja. 

2. Kebijakan dividen dengan penetapan dividend payout ratio yang konstan. 

Kebijakan ini menetapkan bahwa jumlah dividen per lembar saham yang 

dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan 

keuntungan netto yang diperoleh setiap tahunnya. 
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3. Kebijakan dividen yang fleksibel. 

Kebijakan ini merupakan pola pembayaran dividen yang besarnya 

disesuaikan dengan posisi dan kebijakan finansial perusahaan setiap 

tahunnya. 

 

Berdasarkan uraian teori di atas dapat diketahui bahwa setiap perusahaan pasti 

memiliki bentuk kebijakan yang berbeda dalam melakukan pembayaran dividen 

kepada para pemegang saham. Bentuk kebijakan dalam pembayaran dividen 

tersebut tergantung dengan kondisi keuangan dan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan serta kebijakan finansial yang ditetapkan di dalam perusahaan. 

Menurut Brigham (2006), kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan 

dividen yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertambahan 

di masa yang akan datang yang memaksimumkan harga saham perusahaan. Jadi, 

presentase laba yang dibayarkan sebagai dividen akan berfluktuasi dari satu 

periode ke periode lainnya seiring dengan jumlah peluang yang diterima 

perusahaan. Dengan dibayarkannya dividen maka diharapkan perusahaan tersebut 

akan memiliki nilai yang tinggi di mata investor. Selain itu dengan pembayaran 

dividen yang terus menerus, perusahaan mampu menghadapi gejolak 

perekonomian dan mampu memberikan hasil kepada para pemegang saham. 

 

2.1.3.3 Syarat Umum Pembagian Dividen 

Dalam menentukan berapa banyak dari keuntungan harus dibayarkan kepada 

pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali di dalam 

perusahaan. Menurut Ross dalam Andinata (2010), menyatakan ada empat syarat 
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penting yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi kebijakan dividen sebagai 

sinyal yaitu: 

1. Manajemen harus selalu mempunyai insentif yang sesuai untuk 

mengirimkan sinyal yang jujur, meskipun beritanya buruk. 

2. Sinyal dari suatu perusahaan yang sukses tidak mudah untuk diikuti oleh 

pesaingnya perusahaan yang kurang sukses. 

3. Sinyal itu harus mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan kejadian 

yang diamati (misalnya dividen yang tinggi saat ini akan dihubungkan 

dengan arus kas yang tinggi di masa mendatang. 

4. Tidak ada cara menekan biaya yang relatif lebih efektif untuk 

mengirimkan sinyal yang sama. 

 

Sedangkan menurut Kieso dan Weygant (2007), menyatakan jika sebuah 

perusahaan mempertimbangkan pembagian dividen, ada dua persyaratan utama 

yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Legalitas Dividen 

Legalitas dividen dapat ditentukan dengan melihat hukum di suatu Negara 

yang berlaku. Sebagai contoh, hukum di suatu negara yang ada yang 

menekankan pada solven tidaknya suatu perusahaan sebelum perusahaan 

mengadakan pembagian dividen dana ada yang menekankan bahwa 

pembagian tidak boleh melebihi nilai wajar dari aktiva netto, bahkan ada 

yang menggunakan kombinasi keduanya. 

2. Kondisi keuangan dan pembagian dividen 

Pengelolaan perusahaan yang baik membutuhkan perhatian yang lebih 

daripada legalitas pembagian dividen. Pertimbangan harus diberikan dalam 
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kondisi ekonomi tertentu, terutama likuiditas. Jadi, dapat diketahui bahwa 

dalam hal pembagian dividen harus memperhatikan beberapa syarat yaitu, 

legalitas dividen pada suatu perusahaan (hukum yang berlaku), dan 

memperhatikan kondisi keuangan pembagian dividen. Sebelum dividen 

diumumkan, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana 

untuk membayar dividen, serta para direktur juga harus 

mempertimbangkan efek inflasi dan biaya pengganti sebelum melakukan 

komitmen dividen. 

 

2.1.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Menurut sudjaja (2010), beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

yaitu: 

1. Peraturan Hukum 

Macam-macam peraturan hukumnya, yaitu: Peraturan mengenal laba 

bersih menentukan bahwa dividen dapat dibayar dari laba tahun-tahun 

yang lalu dan laba tahun berjalan, peraturan mengenai tindakan yang 

merugikan modal, dan peraturan mengenai tak mampu bayar. Perusahaan 

boleh tidak membayar dividen jika tidak mampu (bangkrut) artinya jumlah 

hutang lebih besar dari jumlah harta. 

2. Posisi likuiditas 

Suatu perusahaan yang keuntungannya luar biasa mungkin saja tidak dapat 

membayar dividen karena keadaan likuiditasnya. Memang perusahaan 

yang sedang tumbuh biasanya betul betul kekurangan dana. Dalam mutasi 

seperti itu mungkin perusahaan memutuskan untuk tidak membayar 

dividen dalam bentuk uang tunai. 
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3. Membayar pinjaman 

Jika perusahaan memutuskan akan melunasi pinjaman, maka biasanya 

harus ada laba ditahan dan kemungkinan alokasi untuk pembagian dividen 

akan berkurang. 

4. Kontrak pinjaman 

Pembatasan-pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi para 

krediturnya, yaitu: 

a. Dividen yang akan datang hanya boleh dibayar dari keuntungan yang 

diperoleh sesudah ditandatanganinya kontrak pinjaman. 

b. Dividen tidak boleh dibayarkan jika modal kerja bersih jumlahnya 

lebih kecil dari suatu jumlah tertentu. 

5. Pengembangan aktiva 

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, semakin besar kebutuhannya 

untuk membiayai pengembangan aktiva perusahaan. Semakin banyak dana 

yang dibutuhkan dikemudian hari. Semakin banyak laba yang harus 

ditahan dan dibayarkan. Apabila ingin menambah modal dari luar maka 

sumber alami yang tersedia adalah para pemegang saham sekarang, yang 

sudah mengenai perusahaan. Jika keuntungannya dibayarkan kepada 

mereka sebagai dividen dan terkena tarif pajak perorangan yang tinggi, 

maka hanya sebagian saja yang dapat ditanam kembali. 

6. Tingkat pengembalian 

Tingkat pengembalian atas asset menentukan pembagian laba dalam 

bentuk dividen yang dapat digunakan oleh pemegang saham baik 

ditanamkan kembali di dalam perusahaan maupun ditempat lain. 
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7. Stabilitas keuntungan 

Perusahaan yang keuntungannya relatif teratur seringkali dapat 

memperkirakan bagaimana keuntungan di kemudian hari. Maka 

perusahaan seperti itu kemungkinan besar akan membagikan 

keuntungannya dalam bentuk dividen dengan persentasi yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi begitu 

juga sebaliknya. 

8. Pasar modal 

Kemampuan untuk meningkatkan modal atau untuk memperoleh pinjaman 

dari pasar modal adalah terbatas, oleh karena itu untuk membiayai 

operasinya ia harus menahan laba lebih banyak. Perusahaan yang sudah 

mantap akan mempunyai tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan kecil atau yang masih baru. 

9. Kendali perusahaan 

Kebijakan ini dijalankan atas pertimbangan bahwa menambah modal 

dengan menjual saham biasa akan mengurangi pengendalian atas 

perusahaan itu oleh golongan pemegang saham yang kini sedang berkuasa. 

Selain itu penjualan saham tambahan akan memperbesar resiko 

berflukuasinya keuntungan bagi para pemegang saham. 

10. Keputusan kebijakan dividen 

Dividen itu akan dinaikkan jika sudah jelas bahwa meningkatnya 

keuntungan itu benar-benar mantap dan nampak cukup permanen. Jadi, 

berdasarkan teori diatas bahwa banyak sekali faktor-fakor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen, seperti peraturan hukum, likuiditas, 
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pinjaman, likuiditas, kendali perusahaan, pasar modal dan banyak hal 

lainnya. Sedangkan, menurut Weston dan Copeland dalam Difah (2011), 

ada beberapa faktor yang menentukan keputusan perusahaan untuk 

membayar dividen. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah: 

a. Kebutuhan untuk melunasi hutang 

Apabila perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi 

atau untuk mengganti jasa pembiayaan yang lain, perusahaan tersebut 

mengalami dua pilihan. Perusahaan dapat membayar hutang itu pada 

saat jatuh tempo dan menggantikannya dengan jenis surat berharga 

lain, atau perusahaan dapat memutuskan untuk melunasi hutang 

tersebut. Jika keputusannya adalah dengan cara melunasi hutang, 

maka hal ini biasanya memerlukan penyimpanan laba. 

b. Tingkat Ekspansi Aktiva 

Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar 

kebutuhan perusahaan itu untuk membiayai ekspansi aktivanya. 

Apabila kebutuhan dana di masa mendatang lebih besar, perusahaan 

akan cenderung menahan labanya dari pada membayarkannya dalam 

bentuk dividen. 

c. Tingkat laba 

Dengan adanya tingkat laba yang semakin besar akan berpengaruh 

terhadap besarnya dividen yang akan dibayarkan. 

d. Stabilitas Laba 

Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat 

memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. 
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Perusahaan seperti ini cenderung membayarkan laba dengan 

persentase yang lebih besar daripada perusahaan yang labanya 

berfluktuasi. 

e. Peluang ke Pasar Modal 

Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan dengan baik, dan 

mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas laba, akan mempunyai 

peluang besar untuk masuk ke pasar modal dan bentuk 

pembiayaanpembiayaan eksternal lainnya. Berbeda dengan 

perusahaan kecil yang harus menahan lebih banyak laba untuk 

membiayai operasinya. Jadi, perusahaan yang sudah mapan cenderung 

untuk memberi tingkat pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada 

perusahaan kecil atau baru. 

 

Sedangkan menurut (Andinata, 2010), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Profitabilitas 

Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha 

manajemen terhadap dana yang diinvestasikan pemilik dan investor. 

Semakin besar tingkat laba atau profitabilitas yang diperoleh perusahaan 

akan mengakibatkan semakin besar dividen yang akan dibagikan dan 

sebaliknya. 

2. Hutang (solvabilitas) 

Hutang (Debt to equity ratio) menunjukkan seberapa jauh perusahaan 

dibelanjai dengan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang 

dibandingkan dengan modal sendiri. Peningkatan utang ini akan 
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mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang 

saham, artinya semakin tinggi kewajiban perusahaan, akan semakin 

menurunkan kemampuan perusahaan membayar dividen, maka debt to 

equity ratio berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 

3. Investasi 

Perusahaan dengan perkembangan cepat membutuhkan lebih besar dana 

untuk pelaksanaan investasi. Kebutuhan dana pertama kali dipenuhi oleh 

internal equity, karena banyak dana yang dialokasikan untuk retained 

earning maka menyebabkan dana untuk membayar dividen semakin 

berkurang. 

4. Pembiayaan 

Pembiayaan ini terutama dana yang diperoleh dari utang jangka panjang 

plus utang jangka pendek, yang diukur dengan rasio leverage. Semakin 

tinggi tingkat utang semakin banyak dana yang tersedia untuk membayar 

dividen yang lebih tinggi karena akan memberikan sinyal positif dan 

menyebabkan nilai perusahaan naik. Setiap perusahaan harus 

memperhatikan beberapa faktor di atas sebelum perusahaan mengambil 

keputusan dalam menetapkan kebijakan dividen. 

 

Faktor-faktor di atas perlu diperhatikan agar perusahaan tidak salah untuk 

mengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan dividen karena kesalahan 

dalam menetapkan kebijakan dividen tentunya akan dapat merugikan para 

pemegang saham dan perusahaan itu sendiri. 
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2.1.3.5 Kendala Atas Pembagian Dividen 

Menurut Widyanto (2011), kendala atas pembagian dividen adalah sebagai 

berikut: 

1. Perjanjian kredit atau surat pengakuan utang (bond indetures) 

Perjanjian kredit biasanya membatasi pembagian dividen dari laba yang 

dihasilkan kredit sebelum pinjaman dilunasi. Disamping itu, perjanjian 

kredit seringkali mengisyaratkan bahwa tidak ada dividen yang tidak dapat 

dibagikan kecuali rasio lancar, rasio kemampuan membayar bunga, dan 

rasio-rasio pengamanan lainnya melebihi batas minimum yang ditetapkan. 

2. Ketidakcukupan laba 

Pembagian dividen tidak boleh melebihi “laba ditahan” pada pos neraca. 

Pembatasan resmi ini yang disebut impairment of capital rule, dirancang 

untuk melindungi kreditur. Tanpa peraturan tersebut, suatu perusahaan 

yang tengah dilanda masalah mungkin mendistribusikan sebagian besar 

aktivanya kepada pemegang saham dan membiarkan para pemberi saham 

(creditur) mengatasi sendiri persoalannya. 

3. Ketersediaan Dana 

Dividen tunai hanya dapat dibagikan dengan ketersediaan uang tunai. Jadi, 

kekurangan uang tunai di bank dapat membatasi pembagian dividen. Akan 

tetapi, hal ini biasanya diatasi bila perusahaan dapat memperoleh 

pinjaman. 
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4. Denda Pajak Atas Penimbunan Laba yang Tidak Wajar 

Untuk mencegah agar orang kaya tidak menggunakan perusahaan untuk 

menghindari pajak pribadi, peraturan pajak membuat peraturan khusus 

mengenai penimbunan penghasilan yang tidak wajar. 

 

Jadi, dapat diketahui bahwa kendala-kendala atas pembagian dividen meliputi 

perjanjian kredit atau surat pengakuan utang, ketidakcukupan laba, ketersediaan 

dana, dan denda pajak atas penimbunan laba yang tidak wajar. Beberapa hal 

tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pembagian dividen dan kendala yang 

paling utama yaitu ketersediaan uang tunai, karena dividen bisa saja tidak 

dibagikan oleh perusahaan karena minimnya ketersediaan uang tunai pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.1.3.6 Prosedur Pembagian Dividen 

Menurut Sudjaja (2010), pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham 

perusahaan diputuskan oleh dewan direksi perusahaan. Direksi umumnya 

mengadakan pertemuan yang membahas tentang dividen setiap kuartal atau 

setengah tahunan di mana mereka: 

1. Mengevaluasi posisi keuangan periode lalu 

2. Menentukan posisi yang akan datang dalam membagikan dividen 

3. Menentukan jumlah dividen yang harus dibayar. 

4. Menentukan tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pembayaran dividen 

tunai, seperti: 

a. Tanggal pengumuman, pada tanggal ini dewan direksi perusahaan 

secara formal menyetujui dan mengeluarkan pengumuman dividen. 
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b. Tanggal tercatatnya pemegang saham, perusahan menutup buku 

mengenai transfer saham dan menyusun daftar tentang nama para 

pemegang saham menurut keadaan hari itu. Jika perusahaan diberitahu 

tentang adanya penjualan dan transfer yang terjadi sebelum tanggal 

terdaftarnya pemegang saham maka pemilik baru akan menerima 

dividen. Jika transfer itu terjadi sesudahnya maka yang menerima 

dividen adalah pemilik lama. 

c. Tanggal tanpa dividen, untuk mencegah terjadinya kekacauan maka 

para pialang sudah mempunyai suatu peraturan yang menyatakan 

bahwa pemegang saham berhak atas dividen sampai 3 hari kerja 

sebelum tanggal tercattanya pemegang saham. Pada hari ketiga sebelum 

tanggal terdaftarnya pemegang saham, hak atas dividen itu sudah 

terlepas dari sahamnya. Dengan mengesampingkan fluktuasi di bursa 

saham, biasanya dapat diperkirakan bahwa kurs saham akan turun kira-

kira sama banyak dengan nilai dividen pada tanggal tanpa dividen.  

d. Tanggal pengesahan dividen, merupakan empat hari setelah tanggal 

pengesahan. Pemindahan saham sebelum tanggal ini akan teteap 

menerima dividen. Pada saat sesudah tanggal ini investor yang membeli 

saham tidak akan menerima dividen. 

e. Tanggal pembayaran, tanggal dimana perusahaan akan membayar 

dividen kepada para pemegang saham. 
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2.1.4 Free Cash Flow 

2.1.4.1 Pengertian Free Cash Flow 

Free cash flow (aliran kas bebas) adalah kas operasi perusahaan dikurangi 

investasi ekuitas yang diwajibkan. Menurut Jensen dalam Rosdini (2007) 

mendefinisikan free cash flow adalah aliran kas yang merupakan sisa dari 

pendanaan seluruh proyek yang menghasilkan net present value (NPV) positif 

yang didiskontokan pada tingkat biaya modal yang relevan. Free cash flow inilah 

yang sering menjadi pemicu timbulnya perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham dan manager. 

 

Sedangkan menurut Ross et al dalam Rosdini (2007), aliran kas bebas merupakan 

kas perusahaan yang dapat didistribusikan kepada kreditor atau pemegang saham 

yang tidak digunakan untuk modal kerja (working capital) atau investasi pada 

asset tetap. Aliran kas bebas menunjukkan gambaran bagi investor bahwa dividen 

yang dibagikan oleh perusahaan tidak sekedar strategi menyiasati pasar dengan 

maksud meningkatkan nilai perusahaan. 

1. Cash Flow From Operation 

Menurut Rosdini (2007) Cash flow from operation (aliran kas operasi) 

adalah nilai bersih kenaikan atau penurunan arus kas dari aktivitas operasi 

perusahaan. Cash flow from operation merupakan aktivitas penghasil utama 

perusahaan dan aktivitas lain selain investasi dan pendanaan. Jumlah arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indicator yang 

menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus 

kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividend an melakukan investasi baru tanpa 
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mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar (PSAK 2004 No. 2, 

paragraph 12). Cash flow from operation terutama dividen dari aktivitas 

penghasil utaman pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut 

pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi 

pendapatan laba atau rugi bersih. 

2. Net Capital Expenditures 

Net capital expenditures (pengeluaran modal bersih) adalah nilai perolehan 

aktiva tetap akhir dikurangi dengan nilai perolehan aktiva tetap awal 

(Rosdini, 2007). Menurut Wijayanti dan Supatmi (2008), pengeluaran 

modal merupakan penggolongan biaya berdasarkan pada periode akuntansi 

atau berhubungan dengan masa manfaat. Pegeluaran modal (capital 

expenditure) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan yang manfaatnya 

dinikmati oleh lebih dari satu periode akuntansi (biaya satu tahun). 

3. Changes In Working Capital 

Changes in working capital (perubahan modal kerja) adalah modal kerja 

akhir dikurangi dengan modal kerja awal tahun. 

 

Perhitungan free cash flow dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 
 

Free Cash Flow = Cash Flow From Operations-(Net Capital Expenditure+Changes In 

Working Capital) .......................................................................... 2.1 

 

2.1.4.2 Teori Free Cash Flow 

Teori free cash flow hypothesis yang disampaikan oleh Jensen dalam Windiarti 

(2011) menyebutkan bahwa perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang 

lebih tinggi memiliki free cash flow yang rendah karena sebagian besar dana yang 

ada digunakan untuk investasi pada proyek yang memiliki nilai NPV yang positif. 
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Menurut Sasongko (2003) teori free cash flow pada takeover bahwa merger dan 

takeover adalah nilai perusahaan turun akan terhadap harga saham menjadi turun. 

Hal ini menunjukkan bagaimana takeover adalah kedua-duanya bukti konflik 

kepentingan antara pemegang saham dan para manajer untuk mencari suatu solusi 

pada masalah. 

 

Teori ini tidak konsisten antara free cash flow dengan perusahaan. Free cash flow 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan harga saham. Artinya free cash flow 

akan membayarkan dividen kepada pemegang saham. Free cash flow kecil untuk 

takeover dan merger yang dibiayai dengan harga saham naik akan menghasilkan 

benefit lebih besar melalui pertukaran saham (penjualan). Agency cost pada free 

cash flow adalah konsisten dengan suatu cakupan luas pada data untuk yang mana 

hal itu telah ada ketidak ada penjelasan yang konsisten. 

 

2.1.5 Leverage  

Riyanto (2010) menyatakan bahwa solvabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan membayar semua hutang-hutangnya. Apabila perusahaan menentukan 

bahwa pelunasan hutangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan 

harus menahan sebagian besar pendapatannya untuk keperluan tersebut, yang 

mana ini berarti hanya sebagian kecil saja pendapatan yang dapat dibayarkan 

sebagai dividen. Leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang secara sistematik.  

 

Istilah leverage biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap 
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(fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi 

pemilik perusahaan. Dengan memperbesar tingkat leverage maka hal ini akan 

berarti bahwa tingkat ketidakpastian (uncertainty) dari return  yang akan 

diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga 

akan memperbesar jumlah return yang akan diperoleh. Tingkat leverage  ini bisa 

saja berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, atau 

dari satu periode ke periode lainnya di dalam satu perusahaan, tetapi yang jelas, 

semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta 

semakin besar tingkat return atau penghasilan yang diharapkan. Istilah risiko 

(risk) di sini dimaksudkan dengan ketidakpastian (uncertainty) dalam 

hubungannya dengan kemampuan perusahan membayar kewajiban-kewajiban 

tetapnya (fixed payment obligation). 

Di dalam manajemen keuangan perusahaan pada umumnya dikenal tiga macam 

leverage, yaitu (Syamsuddin, 2004): 

1. Operating leverage 

Operating leverage timbul karena adanya fixed operating cost yang 

digunakan di dalam perusahaan untuk menghasilkan income. Fixed operating 

cost tidak berubah dengan adanya perubahan volume penjualan. Operating 

leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan di dalam 

menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari 

perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes 

(EBIT). Operating leverage bekerja dua arah dan operating leverage timbul 

karena adanya fixed operating cost. Peningkatan penjualan menyebabkan 

peningkatan EBIT yang jauh lebih besar, dan demikian pula sebaliknya 
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penurunan sales akan menyebabkan menurunnya jumlah EBIT yang tidak 

proporsional. 

 

Ketika perusahaan tidak mampu untuk menutup operating cost disebut 

dengan operating risk. Meningkatnya fixed operating cost maka penjualan 

pun harus ditingkatkan agar bisa menuatup semua operating cost. Dengan 

perkataan lain, meningkatnya fixed operating cost akan menyebabkan tingkat 

BEP pun besar (faktor-faktor lain dalam keadaan tetap). BEP adalah 

merupakan suatu alat yang sangat baik di dalam pengukuran operating risk. 

Semakin tinggi BEP, semakin besar pula operating risk. Tetapi tingginya 

operating risk ini akan diimbangi pula oleh tingginya DOL, di mana hal ini 

berarti keuntungan yang akan diperoleh semakin besar karena persentase 

peningkatan EBIT lebih cepat atau besar dibandingkan dengan persentase 

meningkatnya volume penjualan. Seorang manajer keuangan haruslah 

menentukan tingkat operating risk yang dapat diterima oleh perusahaan. Dia 

harus mempertimbangkan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian 

dari operating risk di satu pihak dengan operating leverage yang besar di lain 

pihak. 

 

2. Financial Leverage 

Financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang 

sifatnya tetap (fixed financial charges) yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah 

dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat 

sebesar apa pun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan. Di dalam analisa 
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financial leverage diasumsikan bahwa dividen untuk pemegang saham 

preferen selalu dibayar dalam setiap periode. Asumsi ini diperlukan karena 

tujuan utama dari financial leverage adalah untuk mengetahui berapa jumlah 

uang yang sesungguhnya tersedia bagi pemegang saham biasa setelah bunga 

dan dividen untuk saham preferen dibayarkan. 

 

Financial leverage dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk 

memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar 

saham biasa (earning per share/eps). Eps atau pendapatan per lembar saham 

biasa ini lebih umum digunakan daripada pendapatan yang tersedia bagi 

pemegang saham biasa, karena eps ini mengukur tingkat penghasilan/return 

untuk setiap lembar sahamnya. Pajak, bunga, dan dividen semuanya adalah 

faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya income yang tersedia bagi 

pemegang saham biasa, tetapi pajak bukanlah merupakan kewajiban finansial 

yang tetap karena jumlah dari pajak ini berubah dengan adanya perubahan 

EBIT. Oleh karena itu jumlah pembayaran pajak ini tidak mempunyai 

pengaruh yang langsung terhadap financial leverage perusahaan. 

 

Risiko finansial adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mampu 

menutup biaya-biaya finansialnya. Apabila perusahaan tidak mampu 

membayar kewajiban-kewajiban finansial tersebut maka kemungkinan 

perusahaan tidak akan dapat melanjutkan usahanya karena para kreditur yang 

merasa tidak terjamin akan dapat memaksa perusahaan untuk membayar 

bunga serta pinjaman pokoknya dengan segera. 
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Financial leverage seringkali diukur dengan rasio-rasio yang sederhana 

seperti: debt equity ratio, time-interest earned, atau rasio antara pinjaman 

jangka panjang dan saham preferen dibandingkan dengan total kapitalisasi 

perusahaan. Masing-masing rasio tersebut menunjukkan hubungan antara 

dana dari mana beban-beban finansial harus dibayar dengan modal yang 

ditanamkan di dalam perusahaan. Sebagian besar analis keuangan 

menghitung rasio-rasio ini di dalam usaha untuk menentukan seberapa besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban finansial 

yang bersifat tetap. Seperti halnya dengan operating risk (risiko operasi) 

penghasilan atau return yang diharapkan oleh pemilik perusahaan akan lebih 

besar dengan meningkatnya financial leverage, akan tetapi pada saat yang 

sama, risiko yang disebabkan oleh kenaikan return tersebut juga semakin 

besar karena sekarang EBIT harus ditingkatkan untuk memungkinkan 

perusahaan tetap berjalan terus. Sekali tingkat EBIT lebih besar dari jumlah 

yang diperlukan untuk membayar kewajiban-kewajiban finansial yang tetap 

maka keuntungan dari financial leverage akan mulai dinikmati. Adalah 

tanggung jawab manajer keuangan untuk secara konsisten membuat 

keputusan-keputusan yang berkenaan dengan tingkat financial leverage yang 

diinginkan. 

 

3. Total leverage 

Pengaruh dari total leverage atau pengaruh gabungan dari operating dan 

financial leverage atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan dapat dihitung 

dengan menggunakan framework yang sama dengan yang digunakan dalam 

mengembangkan konsep tentang operating dan financial leverage. 
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Total leverage ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan biaya tetap, baik biaya-biaya tetap operasi maupun biaya-biaya 

tetap finansial untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan 

trhadap pendapatan per lembar saham biasa (eps). Oleh karena itu total 

leverage dapat dipandang sebagai refleksi keseluruhan pengaruh dari struktur 

biaya-biaya tetap operasi dan biaya tetap finansial perusahaan. 

 

Seperti halnya hubungan antara operating leverage dengan operating risk dan 

financial leverage dengan financial risk maka total leverage mencerminkan 

total risiko yang dikaitkan dengan kemampuan perusahaan untuk menutup 

baik operating cost maupun financial cost. Dengan meningkatnya biaya, 

terutama biaya-biaya tetap operasional dan biaya tetap finansial akan 

menyebabkan tingginya total risiko yang dihadapi karena perusahaan harus 

mampu melakukan penjualan yang lebih besar untuk mencapai titik 

breakeven. Apabila perusahaan tidak dapat menutup kewajiban yang bersifat 

tetap ini maka kemungkinan besar para kreditur akan memaksa perusahaan 

untuk membayar bunga serta pinjaman pokok dengan segera. Hal ini tentu 

saja akan sangat menyulitkan bagi perusahaan dan kemungkinan 

kelangsungan hidupnya masih perlu dipertanyakan. Akan tetapi sekalipun 

demikian, tingginya biaya-biaya tetap mempunyai pengaruh yang akan lebih 

memperbesar return yang diperoleh daripada menggunakan biaya-biaya tetap 

yang lebih kecil. Oleh karena itu manajer keuangan yang dalam tugasnya 

sangat berhubungan dengan keputusan-keputusan dalam bidang operating 

dan financing, haruslah mempertimbangkan segala sesuatu yang akan 

mempengaruhi total risiko tersebut, dan sangat penting sekali bagi seorang 
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manajer keuangan untuk mengetahui akibat dari risiko ini atas pola “risk-

return” perusahaan. 

 

Menurut Suharli (2003) terdapat dua macam leverage perusahaan, yaitu leverage 

operasi dan leverage keuangan. Leverage operasi menunjukkan seberapa besar 

biaya tetap digunakan dalam operasi perusahaan, sedangkan leverage keuangan 

adalah penggunaan hutang yang menunjukkan sampai seberapa jauh hutang dan 

ekuitas digunakan dalam struktur modal perusahaan. Rasio ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan 

tersebut dilikuidasi. Rasio ini berhubungan dengan keputusan pendanaan dimana 

perusahaan lebih memilih pembiayaan hutang dibandingkan modal sendiri. Jenis 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER). 

Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan 

perusahaan terhadap pihak eksternal dan semakin besar beban biaya hutang yang 

harus dibayarkan perusahaan. Perhitungannya dapat dilakukan sebagai berikut: 

 

Debt Equity Ratio = Total Debt 

Total Equity  ................................................................. 2.2 

 

2.1.6 Profitability 

Menurut Arilaha (2009), berpendapat bahwa profitabilitas atau profitability 

perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat 

pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasinya. Dari pengertian 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah tingkat keuntungan 

bersih yang berhasil diperoleh dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Profitabilitas adalah pengembalian atas investasi modal yang 
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merupakan indikator penting atas kekuatan perusahaan dalam jangka panjang dan 

berguna untuk analisis likuiditas jangka pendek (Wild, Subramanyam, dan 

Halsey, 2005). Bringham and Houston (2006) mengatakan bahwa perusahaan 

dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi akan menggunakan hutang 

relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai 

sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

Oleh karena itu perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki sumber 

dana dari dalam yang lebih sehingga tidak perlu menggunakan hutang banyak. 

Selain itu, dengan bertambahnya laba ditahan, maka rasio hutang dengan 

sendirinya akan lebih kecil. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai 

oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah 

laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. 

Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis 

sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek 

tertentu dari operasi perusahaan. 

 

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuaan perusahaan dalam 

memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets, maupun 

modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolok ukur ataupun 

gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang 

diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. Laporan 

keuangan seperti neraca, laporan rugi-laba dan cash flow dianalisis dengan 

menggunakan alat analisis yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Alat analisis 

keuangan antara lain: analisis sumber dan penggunaan dana, analisis 
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perbandingan, analisis trend, analisis leverage, analisis break even, analisis rasio 

keuangan dan lain-lain. 

 

Rasio merupakan salah satu metode untuk menilai kondisi keuangan perusahaan 

berdasarkan perhitungan-perhitungan rasio atas dasar analisis kuantitatif, yang 

menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan 

rugi-laba dan neraca. Disamping itu juga, dipergunakan rasio-rasio financial 

perusahaan yang memungkinkan untuk membandingkan rasio suatu perusahaan 

dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan rasio rata-rata industri. 

 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Menurut Sartono (2008) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri, maka profitabilitas sebagai berikut: 

1. Margin laba atas penjualan (profit margin on sales) yang dihitung dari laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan. Perhitungannya dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

NPM =  Laba Bersih 

Total Penjualan ........................................................................ 2.3 

Dimana semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik operasi 

perusahaan. 

2. Hasil pengembalian modal (return on assets) dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

ROA =  Laba Bersih 

Total Aset     ............................................................................. 2.4 
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Pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

mengahsilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia 

dalam perusahaan perhitungannya adalah semakin tinggi rasio ini maka 

semakin baik keadaan perusahaan. 

3. Hasil pengembalian modal sendiri (return on equity) merupakan rasio bersih 

setelah pajak terhadap modal sendiri mengukur tingkat pengembalian dari 

pemegang saham. Menurut Riyanto (2010), Return On Equity (ROE) 

menyangkut bagaimana kemampuan modal sendiri menghasilkan 

keuntungan. ROE merupakan perbandingan antara laba bersih dibanding 

dengan modal sendiri. Dengan perhitungan sebagai berikut: 

ROE =  Laba Bersih  

Modal Sendiri   ......................................................................... 2.5 

 

Menurut Walsh, (2003), rasio ROE (return on equity’s) bisa dikatakan rasio 

yang paling penting dalam keuangan perusahaan. ROE mengukur 

pengembalian absolut yang akan diberikan perusahaan kepada para 

pemegang saham. Suatu angka ROE yang bagus akan membawa 

keberhasilan bagi perusahaan yang mengakibatkan tingginya harga saham 

dan membuat perusahaan dapat dengan mudah menarik dana baru, serta 

semakin tinggi angka ROE maka akan mempengaruhi tingkat pembagian 

dividen pada perusahaan tersebut. Jadi, dapat diketahui bahwa return on 

equity (ROE) atau imbalan kepada pemegang saham adalah rasio yang 

mengukur efektivitas dari keseluruhan penggunaan ekuitas perusahaan. 

Naiknya rasio ROE dari tahun ke tahun pada perusahaan berarti terjadi 

adanya kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Naiknya 

laba bersih dapat dijadikan salah satu indikasi bahwa nilai perusahaan juga 
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naik karena naiknya laba bersih sebuah perusahaan yang bersangkutan akan 

menyebabkan harga saham yang berarti juga kenaikan dalam nilai 

perusahaan. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini, misalnya pemegang saham 

dapat melihat/memprediksi keuntungan yang benar-benar akan diterima 

dalam bentuk dividen. 

4. ROI (Return On Investment) menunjukkan seberapa banyak laba yang bisa 

diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

 

2.1.7 Firm size 

Ukuran perusahaan (firm size) merupakan besar kecilnya perusahaan dilihat dari 

besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2001). Perusahaan 

besar umumnya memiliki total aktiva yang besar pula sehingga dapat menarik 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dan akhirnya saham 

tersebut mampu bertahan pada harga tinggi. Berkurangnya fluktuasi harga 

menunjukkan bahwa return tersebut kecil.  

 

Francis, Gruber dan Elton serta Fama dan French dalam Panjaitan, dkk (2004) 

berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai nilai skala kecil cenderung 

kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar. 

Perusahaan kecil hanya memiliki faktor-faktor pendukung untuk memproduksi 

barang dengan jumlah terbatas. Oleh karena itu, perusahaan yang berskala kecil 

mempunyai risiko yang lebih kecil daripada perusahaan besar. Perusahaan yang 

mempunyai risiko yang besar biasanya menawarkan return yang besar untuk 

menarik investor. 
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Size (ukuran) suatu perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva 

penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam arus kas 

perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang lebih baik dalam 

jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan 

relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan 

dengan total asset yang kecil (Indriani:2005 dalam Ninna dan Suhairi 2006). Firm 

Size dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Size =Logarithm of Total Assets  ..................................................................... 2.6 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 

yaitu mengenai free cash flow, leverage, profitability, firm size dan kebijakan 

dividen . Penelitian-penelitian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pasadena, (2013) dalam penelitian yang berjudul pengaruh likuiditas, 

leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari 

hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa variabel Current Ratio tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap dividend payout ratio. Variabel 

leverage tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap dividend 

payout ratio.tingkat profitabilitas bepengaruh positif dan signifikan, dan 
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variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 

2. Pradana, dan Sanjaya (2014) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh 

profitabilitas, free cash flow, dan investment opportunity set terhadap 

dividend payout ratio (studi empiris pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI) Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR pada 

perusahaan perbankan. Free cash flow tidak berpengaruh terhadap DPR. 

Variabel investment opportunity set juga menunjukkan  hasil yang tidak 

signifikan. 

3. Lopolusi, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen sektor manufaktur yang terdaftar di 

PT Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011. Dari hasil penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif tidak 

signifikan teradap kebijakan dividen. Variabel likuiditas berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen.variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan. Variabel utang berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Variabel pertumbuhan 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Variabel 

free cash flow berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen. 

4. Rosdini, (2009) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh free cash flow 

terhadap dividend payout ratio. Dari hasil analisisnya dapat disimpulkan 

bahwa free cash flow berpengaruh positif pada kebijakan dividen. 
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5. Istiningtyas, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh 

free csh flow, leverage, profitability, risk, growth dan firm size terhadap 

dividend payout ratio. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 

variabel profitability (ROE) dan variabel firm size berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap DPR. variabel leverage (DER), berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap DPR. Variabel lain dalam penelitian ini yaitu free cash 

flow, risk, dan growth tidak berpengaruh terhadap DPR. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No. Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Pasadena (2013) pengaruh likuiditas, 

leverage, 

profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan 

dividen pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Current Ratio, 

leverage, 

profitabilitas, dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap dividend 

payout ratio 

Current Ratio, 

leverage tidak 

berpengaruh secara 

signifikan dan 

negatif, tingkat 

profitabilitas 

bepengaruh positif 

dan signifikan, dan 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

dividend payout 

ratio. 

2 Pradana, dan Sanjaya 

(2014) 

pengaruh 

profitabilitas, free 

cash flow, dan 

investment 

opportunity set 

terhadap dividend 

payout ratio (studi 

empiris pada 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI) 

Profitabilitas, 

Free cash flow, 

Investment 

opportunity set 

terhadap dividend 

payout ratio 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan. Free 

cash flow tidak 

berpengaruh. 

Investment 

opportunity set juga 

tidak signifikan. 

3 Lopolusi, (2013) analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

kebijakan dividen 

sektor manufaktur 

yang terdaftar di PT 

Bursa Efek Indonesia 

Periode 2007-2011 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Hutang, 

Pertumbuhan, 

Free Cash Flow 

terhadap Dividend 

Payout Ratio 

Profitabilitas, 

Likuiditas, Hutang, 

Pertumbuhan, Free 

Cash Flow 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

sedangkan Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

Dividend Payout 

Ratio 
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No. Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

4 Rosdini  (2009) Pengaruh Free Cash 

Flow Terhadap 

Dividend Payout 

Ratio 

Free Cash Flow 

terhadap Dividend 

Payout Ratio 

Free Cash Flow 

berpengaruh positif 

signifikan Dividend 

Payout Ratio 

5 Istiningtyas (2013) Analisis Pengaruh 

free cash flow, 

leverage, 

profitability, risk, 

growth dan firm size 

terhadap dividend 

payout ratio 

free cash flow, 

leverage, 

profitability, risk, 

growth dan firm 

size terhadap 

dividend payout 

ratio 

Profitability (ROE) 

dan variabel firm 

size berpengaruh 

positif dan 

signifikan, variabel 

leverage (DER), 

berpengaruh negatif 

dan signifikan, free 

cash flow, risk, dan 

growth tidak 

berpengaruh 

terhadap DPR. 

Sumber: Jurnal penelitian terdahulu (data diolah, 2016) 

 

Terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

Pada penelitian ini, terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan 

dan periode waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian 

ini juga memiliki perbedaan pada perusahaan yang dijadikan populasi, perusahaan 

yang dijadikan populasi adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45, 

sehingga memungkinkan memberikan hasil penelitian yang berbeda. Secara 

ringkas, penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat digambarkan dengan free cash flow. 

Perusahaan yang memiliki tingkat arus kas bebas yang tinggi dinilai mampu untuk 

menghadapi kondisi yang buruk dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

tingkat arus kas bebas yang rendah. Namun, tingkat free cash flow yang tinggi 

akan mengakibatkan timbulnya sebuah masalah di dalam perusahaan, seperti 

halnya masalah keagenan. Masalah keagenan bisa terjadi antara pemegang saham 

(shareholders) dengan para manajer atau pemegang saham dengan para kreditor. 
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Biasanya masalah keagenan ini terjadi apabila manajemen tidak memiliki saham 

mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu saja menginginkan manajer untuk 

bekerja dangan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi 

bisa saja manajer perusahaan bertindak untuk memaksimumkan kemakmuran 

mereka sendiri. Untuk mengurangi masalah keagenan yang terjadi perusahaan 

melakukan dua cara yaitu dengan monitoring atau pengawasan yang dilakukan 

investor luar, dan tindakan bonding atau pembatasan atas tindakan manajer 

sendiri. Mekanisme bonding dapat dilakukan dengan cara memperkecil jumlah 

free cash flow. Ketika jumlah free cash flow di perusahaan kecil maka peluang 

manajer untuk memperkaya diri sendiri juga semakin terbatas. Free cash flow 

dapat diperkecil jika perusahaan membayarkan dividen tunai relatif tinggi kepada 

pemegang saham. Semakin besar free cash flow yang dimiliki badan usaha akan 

menaikkan pembayaran dividen kepada pemegang saham sehingga dalam hal ini 

free cash flow memiliki pengaruh yang positif terhadap kebijakan dividen. 

Leverage dapat menunjukkan solvabilitas suatu perusahaan. Leverage 

menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. 

Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 

tanpa menggunakan hutang. permasalahan agency juga dapat ditengahi dengan 

meningkatkan utang karena dengan peningkatan utang akan mengurangi 

pemborosan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Hal ini disebabkan karena 

dengan semakin banyak utang perusahaan maka semakin besar pula kas yang 

harus digunakan sebagai cadangan untuk membayar pokok pinjaman serta 

bunganya, sehingga utang dapat digunakan sebagai mekanisme mendisiplinkan 

manajer perusahaan yang cenderung menggunakan free cash flow secara 
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berlebihan. Manfaat dari hutang disini yaitu untuk mengurangi agency cost namun 

dengan adanya hutang tersebut maka pembayaran dividen menjadi lebih kecil 

karena perusahaan harus membayar hutang dan bunganya. 

 

Laba di perusahaan dianggap fokus perdebatan antara pemegang saham dan 

manajemen, di mana laba tersebut jika berubah menjadi dividen itu akan dianggap 

sebagai hadiah untuk para pemegang saham sebagai pembiayaan kegiatan 

perusahaan. Jika Laba tersebut disimpan oleh perusahaan, akan dianggap sebagai 

sumber dana internal perusahaan. Bagi investor jangka panjang akan sangat 

berkepentingan dengan analisis profitabilitas, misalnya bagi pemegang saham 

akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen 

(Sartono, 2008). Dengan adanya laba yang meningkat maka perusahaan bisa 

menjamin kemakmuran para pemegang saham dan stakeholder yang ada di dalam 

perusahaan. Dengan peningkatan laba akan memberikan penilaian kepada para 

pemegang saham dan stakeholder bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja 

yang baik dan bisa mewujudkan tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para 

pemegang saham dan stakeholder serta memberikan kemajuan bagi perusahaan 

tersebut.  

 

Ukuran perusahaan (firm size) merupakan salah satu alat atau skala untuk 

mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditentukan antara lain oleh 

besarnya total aktiva, dan total penjualan. . Perusahaan besar dengan akses pasar 

yang lebih baik seharusnya membayar dividen yang tinggi kepada pemegang 

saham, sehingga ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memiliki hubungan 

positif (Cleary, dalam Istiningtyas, 2013). Jadi semakin besar perusahaan maka, 
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semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada 

perusahaan tersebut, dan diharapkan perusahaan membayar dividen lebih tinggi.  

 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi kebijakan dividen, semakin 

besar ukuran perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan-perusahaan 

memperoleh sumber pendanaan baik yang internal maupun eksternal. Ukuran 

perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaporan keuangan. 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat dengan menghitung seberapa besar 

aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak dan 

kewajiban serta pemodalan perusahaan. Perusahaan besar pada umumnya 

memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dan menunjang kinerja, tapi disisi 

lain perusahaan dihadapkan oleh masalah keagenan yang lebih besar. Jika 

perusahaan memiliki total asset yang besar maka pihak manajemen lebih leluasa 

untuk mempergunakan aset yang ada diperusahaan tersebut. Kebebasan yang 

dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran perusahaan yang 

dirasakan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang besar akan menurunkan 

nilai perusahaan jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya 

dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Teori 

sinyal menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan 

memberikan sinyal pada pasar, sehingga pasar diharapkan dapat membedakan 

perusahaan dengan kualitas baik atau buruk. 
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Gambar 2.1 Model Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian empiris yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha1 : Free cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 

Ha2 : Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout 

ratio. 

Ha3 : Profitability berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout 

ratio. 

Ha4 : Firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout 

ratio. 

Ha5 : Free cash flow, Leverage, Profitability, dan Firm size secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio. 

Profitability (X3) 

Firm Size (X4) 

Leverage (X2) 

Dividend Payout Ratio 

(Y) 

Free Cash Flow (X1) 



 

 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah 

penelitian pengujian hipotesis. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang 

dirumuskan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel free cash flow, leverage, profitability, dan firm size terhadap 

variabel dividend payout ratio (DPR), serta mengetahui bagaimana hubungan itu 

terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan 

menganalisis secara empiris tentang agency cost yang di proksi dengan variabel, 

yaitu free cash flow, leverage, profitability, dan firm size yang diduga 

berpengaruh terhadap dividend payout ratio (DPR). 

 

3.2 Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ45 periode Agustus 2015 dari tahun 2011 sampai 

dengan 2012 yang mempublikasikan laporan keuangannya dalam Indonesian 

Stock Exchange (IDX).. Selanjutnya pengambilan sampel dalam penelitian ini 
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dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu metode pengumpulan sampel 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria yang diajukan: 

1. Perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode Agustus 2015 dari 

tahun 2011-2012 dan membagikan dividen secara berturut-turut dalam 

tahun tersebut. 

2. Perusahaan yang memiliki informasi data keuangan yang berkaitan dengan 

pengukuran perusahaan variabel yang digunakan dalam penelitaian ini, 

yaitu dividend payout ratio (DPR) sebagai variabel dependen dan free cash 

flow (FCF), leverage (DER), profitability (ROE), dan firm size sebagai 

variabel independen. 

3. Perusahaan yang memiliki data free cash flow positif pada tahun penilitian 

yaitu dari tahun 2011-2012 

 

Proses seleksi dalam menentukan kriteria yang telah ditentukan dapat dilihat pada 

tabel 3.1 berikut ini: 

 

Tabel 3.1 Proses Seleksi Penentuan Jumlah Sampel 
No Kualifikasi Sampel Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 selama 

periode 2011-2012 

45 

2 Perusahaan yang konsisten membagikan dividen dan 

memiliki informasi data keuangan yang berkaitan 

dengan pengukuran variabel yang digunakan selama 

periode 2011-2012 

27 

Sumber: IDX Periode 2011-2012 (data diolah 2016) 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah perusahaan sebagai berikut, yaitu: 
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Tabel 3.2 Daftar Sampel Penelitian 
NO. KODE NAMA PERUSAHAAN NO. KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk. 15 KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 

2 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk. 16 LSIP PT PP London Sumatera Tbk. 

3 ADRO PT Adaro Energy Tbk. 17 MNCN PT Media Nusantara Citra Tbk. 

4 AKRA PT AKR Corporindo Tbk. 18 MPPA PT Matahari Putra Prima Tbk. 

5 ASII PT Astra International Tbk 19 PGAS PT Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tbk. 

6 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk. 

20 PTBA PT Tambang Batubara Bukit 

Asam Tbk. 

7 CPIN PT Charoen Pokphand 

Indonesia Tbk. 

21 PTPP PT PP (Persero) Tbk. 

8 EXCL PT XL Axiata Tbk. 22 SCMA PT Surya Citra Media Tbk. 

9 GGRM PT Gudang Garam Tbk. 23 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. 

10 INCO PT Vale Indonesia Tbk. 24 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. 

11 INDF PT Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk. 

25 UNTR PT United Tractors Tbk. 

12 INTP PT Indocement Tunggal 

PrakasaTbk. 

26 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

13 ITMG PT Indo Tambangraya Megah 

Tbk. 

27 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 

14 JSMR  PT Jasa Marga (Persero) Tbk.    

Sumber: Indeks LQ45 periode Agustus 2015 Tahun 2011-2012 (data diolah 2016) 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data 

berasal dari annual report yang di publish oleh IDX (Indonesian Stock Exchange) 

ataupun di website resmi perusahaan. Menurut Prakarsa (2006) data sekunder 

adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasi, 

sehingga peneliti hanya menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya, 

seperti berasal dari www.sahamok.com, www.idx.com, dan ICMD. Pengambilan 

data dilakukan pada Maret 2016. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi 

pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti jurnal, makalah, 
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dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode 

dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang 

tercantum pada annual report perusahaan. Data dalam penelitian ini bersumber 

dari data sekunder (secondary data), yang berasal dari annual report Perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode Agustus 2015 yang dipublikasikan di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

3.5 Definisi Konseptual 

3.5.1 Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Dividend Payout Ratio 

Free cash flow dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, karena 

perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi dinilai mampu menghadapi kondisi 

yang buruk. Masalah keagenan akan semakin parah ketika perusahaan 

menghasilkan free cash flow dalam jumlah yang besar (Jensen,  dalam 

Istinigntyas 2013). Rosdini (2009) berargumentasi bahwa semakin besar free cash 

flow yang dimiliki badan usaha akan menaikkan pembayaran dividen kepada 

pemegang saham sehingga dalam hal ini free cash flow memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kebijakan dividen. Argumentasi ini menyatakan bahwa untuk 

mengurangi terjadinya free cash flow problem atau overinvestment, manajer akan 

membagikan dividen dalam jumlah yang tinggi. Sehingga semakin tinggi tingkat 

free cash flow akan positif terhadap pembayaran dividen kepada pemegang saham 

dan dapat mengurangi agency cost pada perushaan. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian Lucyanda dan Lilyana dalam Istiingtyas (2013) yang menyatakan 

bahwa free cash flow memiliki hubungan positif terhadap dividend payout ratio. 
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3.5.2 Pengaruh Leverage Terhadap Dividend Payout Ratio 

Variabel leverage diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER). Rasio DER 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya 

yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar hutang. Menurut Sartono (2008) peningkatan pendanaan dengan 

hutang akan dapat menurunkan skala konflik yang terjadi antara pemegang saham 

dan manajemen. Apabila skala konflik keagenan dapat menurun maka, jumlah 

agency cost juga dapat semakin kecil. 

 

Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai 

investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan 

modal sendiri tanpa menggunakan hutang. Menurut Jensen dan Meckling (1976) 

permasalahan agency juga dapat ditengahi dengan meningkatkan hutang karena 

dengan peningkatan hutang akan mengurangi pemborosan yang mungkin 

dilakukan oleh manajemen. Hal ini disebabkan karena dengan semakin banyak 

hutang perusahaan maka semakin besar pula kas yang harus digunakan sebagai 

cadangan untuk membayar pokok pinjaman serta bunganya, sehingga hutang 

dapat digunakan sebagai mekanisme mendisiplinkan manajer perusahaan yang 

cenderung menggunakan free cash flow secara berlebihan. Manfaat dari hutang 

disini yaitu untuk mengurangi agency cost namun dengan adanya hutang tersebut 

maka pembayaran dividen menjadi lebih kecil karena perusahaan harus membayar 

hutang dan bunganya. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Islamiyah dalam Istiningtyas (2013) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara Debt to Equity Ratio terhadap Dividend Payout 

Ratio. 
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3.5.3 Pengaruh Profitability Terhadap Dividend Payout Ratio 

Profitability yang diproksikan dengan Return On Equity (ROE). ROE adalah rasio 

yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan 

investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan 

tingkat yang diisyaratkan oleh investor. Dapat dikatakan pula bahwa return on 

equity merupakan rasio tingkat kemampuan perusahaan dalam pengembalian laba 

atas ekuitas pemegang saham. 

 

Profitability adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono, 2008). Besarnya 

tingkat laba akan mempengaruhi besarnya tingkat pembayaran dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham. Pendapat tersebut mengemukakan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabily yang tinggi akan memiliki tingkat 

pembagian dividen yang tinggi juga. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Utami dan Inanga (2011) yang menyatakan bahwa profitability 

berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio untuk mengurangi agency cost 

pada free cash flow. 

 

3.5.4 Pengaruh Firm Size Terhadap Dividend Payout Ratio 

Menurut Taleb dalam Istiningtyas (2013) free cash flow dan life-cycle hipotesis 

menempatkan bahwa, perusahaan besar cenderung lebih dewasa dan memiliki free 

cash flow tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga perusahaan 



64 
 

besar cenderung membayar dividen yang lebih tinggi. Dengan demikian, free cash 

flow dan life-cycle hipotesis memprediksi hubungan positif antara ukuran 

perusahaan dan pembayaran dividen. Sehingga semakin besar perusahaan akan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

 

3.6 Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini, Variabel yang digunakan adalah sebagai berkut: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian Dividend Payout Ratio yang 

dinyatakan dalam satuan persentase. Dividen Payout Ratio dapat dihitung 

dengan: 

  .................. 3.1 

2. Variabel Independen (X) 

a. Free Cash Flow 

Free cash flow merupakan dana yang tersedia pada perusahaan untuk 

didistribusikan kepada pemegang saham, namun dana ini dapat disebut 

pula sebagai aliran kas diskresioner perusahaan yang dapat digunakan 

untuk tambahan investasi, pembayaran hutang, membeli saham kembali, 

atau untuk menambah likuiditas. Variabel free cash flow disini diberi 

simbol FCF dan dapat diukur dari rasio laba bersih perusahaan tanpa 

depresiasi dan dividen terhadap total aset, atau dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

  .................................................................... 3.2 
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b. Leverage 

Leverage diproksikan dengan rasio DER. Rasio DER mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang 

dapat ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri untuk membayar 

hutang. Debt Equity Ratio tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  .............................................................................. 3.3 

 

c. Rasio Profitability 

Profitability mencerminkan kinerja keuangan perusahaan terutama dalam 

menghasilkan laba yang akan menambah nilai perusahaan. Rasio 

profitability dalam penelitian ini diproksikan oleh Return on Equity (ROE). 

Return On Equity (ROE) merupakan tingkat pengembalian atas ekuitas 

pemilik perusahaan. Ekuitas adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan 

yang merupakan kekayaan bersih, sehingga perhitungan ROE sebuah 

perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

   ............................................... 3.4 

 

d. Firm size 

Firm size mencerminkan besar/kecil perusahaan yang diukur berdasarkan 

kriteria tertentu. Rumus yang digunakan oleh penulis untuk menentukan 

ukuran perusahaan adalah: 

 ...................................................... 3.5 
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Tabel 3.3 Definisi Oprasional Variabel 

No Variabel Indikator 

Skala 

Pengu- 

kuran 

1 Dividend 

Payout Ratio 
 

Rasio 

2 Free Cash 

Flow 
 

 
Rasio 

3 Leverage 

 
Rasio 

4 Profitability 

 
Rasio 

5 Firm Size  Rasio 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan secara rinci, dengan 

interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan teoritis. Dalam hal 

ini adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca 

dan diinterpretasikan melalui pendekatan teori, kemudian dideskripsikan atau 

dijelaskan. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mendeskriptifkan semua 

data seluruh variabel dalam bentuk distribusi frekuensi dan dalam bentuk table 

yang kemudian diberikan interpretasi terhadap data pada table tersebut. 

 

3.7.2 Analisis Regresi Model Panel Data 

Berdasarkan pola hubungan antar variabel dalam penelitian ini, metode 

pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda. Alasan menggunakan metode regresi linier berganda dikarenakan untuk 

melihat pengaruh langsung dari variabel dependen dan variabel independen. 
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Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis satu variabel yang 

dependen (y) terhadap variabel independen. Persamaan yang digunakan dengan 

regresi linier ini untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

 

DIV = a1 + b1 FCF + b2 DER + b3 PROFIT +b4 SIZE + ℮1 .............................. 3.6 

 

Keterangan: 

DIV  : Dividend Payout Ratio 

PROFIT : Profitability Ratio 

SIZE  : Size ( Log Total Assets) 

DER  : Debt to Equity Ratio 

FCF  : Free Cash Flow 

a1  : Konstanta 

b1-b4  : Koefisien Regresi 

e1   : Standar Error 

 

Menurut Ajija (2011), data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data 

time series dan cross-section. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait 

dengan variabel-variabel cross-section maupun time series, data panel secara 

substansial mampu menurunkan masalah omitted-variables, model yang 

mengabaikan variabel yang relevan. Menurut Djalal (2006), untuk mengestimasi 

parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, 

yaitu: 

a. Pooled Least Square atau Common 

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data cross-section 

atau time series. Akan tetapi, untuk data panel sebelum membuat regresi kita 

harus menggabungkan data cross-section dengan data time series (pool data). 

Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan 
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yang digunakan untuk mengestimasi model dengan metode PLS. Rumus 

estimasi dengan menggunakan Common sebagai berikut: 

 

................................................ 3.7 

b. Metode efek tetap (Fixed Effect) 

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan 

model memungkinkan adanya intercep yang tidak konstan. Atau dengan kata 

lain, intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. 

 

Pemikiran inilah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan model tersebut. 

Persamaan model ini adalah sebagai berikut: 

 

 .................... 3.8 

c. Metode Efek Random (Random Effect) 

Bila pada Model Efek Tetap, perbedaan antar individu dan atau waktu 

dicerminkan lewat intercept, maka pada Model Efek Random, perbedaan 

tersebut diakomodasikan lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan 

bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. 

Rumus estimasi model ini sebagai berikut: 

 

 ................................... 3.9 

Jalan tengah dikemukakan oleh beberapa ahli ekonometri yang tentunya telah 

membuktikan secara matematis (Djalal, 2006), dimana dikatakan bahwa: 
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- Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar 

dibandingkan jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan fixed 

effect. 

- Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil 

dibandingkan jumlah individu (N) maka disarankan menggunakan random 

effect. 

 

Untuk memilih model yang tepat, ada beberapa uji yang perlu dilakukan.Pertama, 

menggunakan uji signifikan fixed effect uji F atau chow-test. Kedua, dengan uji 

Hausman.Chow-test atau likelihood ratio test adalah pengujian F Statistic untuk 

memilih apakah model yang digunakan Common atau fixed effect. Sedangkan uji 

Hausman adalah uji untuk memilih model fixed effect atau random effect. 

a. Uji Chow-test (Common vs fixed effect) 

Uji signifikan fixed effect (uji F) atau Chow-test adalah untuk mengetahui 

apakah teknik regresi data panel dengan fixed effect lebih baik dari model 

regresi data panel tanpa variabel dummy atau OLS. Adapun uji F statistiknya 

sebagai berikut (Harahap: 2005): 

   ........................................................................... 3.10 

Keterangan: 

RRSS : restricted residual sum square (merupakan sum of square residual 

yang diperoleh dari estimasi data panel dengan metode common) 

URSS : unresticted residual sum square (merupakan sum of square residual 

yang diperolah dari estimasi data panel dengan metode fixed effect) 

N : jumlah data cross setion 
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T : jumlah data time series 

K : jumlah variabel penjelas 

Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow test atau likelihood ratio 

test, yaitu: 

- Jika nilai chow Statistik F hitung < F tabel  = H0 diterima, maka model 

pooled least square 

- Jika nilai chow statistik F hitung > F  tabel = Ha diterima, maka model 

fixed effect 

Jika hasil uji chow menyatakan H0 diterima, maka teknik regresi data panel 

mengunakan metode pool (common effect) dan pengujian berhenti sampai 

disini. Apabila hasil uji chow menyatakan Ha diterima, maka teknik regresi 

data panel menggunakan model fixed effect dan untuk selanjutnya dilakukan 

uji hausman. 

 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random effect, 

uji hausman didapatkan melalui command eviews yang terdapat pada direktori 

panel (Winarno, 2009). Stratistik uji Hausman ini mengikuti distribusi 

statistik Chi Square dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah 

jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai 

kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed effect. Sedangkan 

sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai statistiknya maka 

model yang tepat adalah model random effect. 
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Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Hausman (random effect vs 

fixed effect), yaitu: 

- Jika tingkat probabilitas > 0.05 = H0 diterima, maka model random effect. 

- Jika tingkat probabilitas < 0.05 = Ha diterima, maka model fixed effect. 

 

3.7.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang telah 

dirumuskan pada bagian sebelumnya.Pengujian dilakukan secara parsial dan 

simultan. 

a. Koefisien Determinasi 

Salah satu unsur yang menjadi perhatian dalam analisis regresi adalah 

koefisien determinasi yang biasa disimbolkan dengan R kuadrat (R-

square).Besarnya koefisien determinasi (R²) antara 0 (tidak ada pengaruh) 

sampai dengan 1 (pengaruh sempurna).Koefisien determinasi merupakan alat 

ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan 

variabel independen dan variabel dependen.Koefisien ini dapat ditentukan 

berdasarkan hubungan antar dua macam variasi, yaitu (1) variasi variabel y 

terhadap garis regresi dan (2) variasi variabel y terhadap rata-ratanya.Dapat 

dihitung dengan rumus : 

   ................................... 3.11 

Keterangan: 

β1 = Koefisien regresi variabel free cash flow 

β2 = Koefisien regresi variabel leverage 

β3 = Koefisien regresi variable profitability 

β4 = Koefisien regresi variabel firm size 

x1 = Free cash flow 
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x2 = Leverage 

x3 = Profitability 

x4 = Firm size 

y = Dividend Payout Ratio (DPR) 

 

Tabel 3.4 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2013) 

 

 

b. Uji Simultan 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel 

dependen, Ghozali (2011).Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji  F pada 

tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas 

pembilang df1 = (k-l) dan derajat bebas penyebut df2 = (n-k), k merupakan 

banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier dan n merupakan 

jumlah pengamatan. Nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   ....................................................................................... 3.12 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

k = Jumlah variabel bebas 

R
2
 = Koefisien determinasi 
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Formula hipotesis : 

Ho: Variabel free cash flow, leverage, profitability dan firm size secara 

simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap dividend payout ratio. 

Ha: Variabel free cash flow, leverage, profitability dan firm size secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 

 

Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji f pada 

derajat keyakinan sebesar 95% atau α = 5%. Keputusan uji hipotesis secara 

simultan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Apabila tingkat signifikansi ≤ 5%, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Apabila tingkat signifikansi > 5%, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

 

c. Uji Parsial 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian 

terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat 

keyakinan sebesar 95% atau α = 5%. Untuk db t hitung regresi linier berganda 

yaitu df= (n-k-1) yang berarti n adalah total pengamatan, k adalah jumlah 

parameter yang ditaksir, dikurangi 1 karena uji t dilakukan ketika tidak 

mengetahui ragam populasi sehingga menduganya dengan ragam contoh (s) 

yang artinya sudah mengestimasi satu parameter. Hipotesis dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

   ..................................................................................................... 3.13 
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Keterangan: 

X  = Rata-rata hitung sampel 

µ  = Rata-rata hitung populasi 

Sx = Standar eror rata-rata nilai sampel 

Formula hipotesis: 

1) Free cash flow 

H01 : β1 ≤ 0, artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan free cash 

flow dividend payout ratio. 

Ha1 : β1 > 0, artinya ada pengaruh positif free cash flow terhadap 

dividend payout ratio. 

2) Leverage  

H02 : β1 ≤ 0, artinya tidak ada pengaruh negatif dan signifikan leverage 

terhadap dividend payout ratio. 

Ha2 : β1 > 0, artinya ada pengaruh negatif leverage terhadap dividend 

payout ratio. 

3) Profitability 

H03 : β1 ≤ 0, artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan 

profitability terhadap dividend payout ratio. 

Ha3 : β1 > 0, artinya ada pengaruh positif profitability terhadap dividend 

payout ratio. 

4) Firm size 

H04 : β1 ≤ 0, artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan firm size 

terhadap dividend payout ratio. 
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Ha4 : β1 > 0, artinya ada pengaruh positif firm size terhadap dividend 

payout ratio. 

 

Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada 

derajat keyakinan sebesar 95% atau α = 5%. Keputusan uji hipotesis secara 

parsial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Apabila tingkat signifikansi ≤ 5%, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Apabila tingkat signifikansi > 5%, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Free cash flow berpengaruh tidak signifikan terhadap dividend payout 

ratio pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2011-

2012. Hasil ini menjelaskan bahwa free cash flow bukan hanya untuk 

pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Namun, karena adanya 

penambahan investasi dalam perusahaan, yaitu untuk pengembangan 

perusahaan, itu terbukti dengan meningkatnya rata-rata tingkat  Total 

assets yang meningkat pada akhir tahun 2012. 

2.  Leverage berpengaruh signifikan dengan arah hubungan negatif terhadap 

dividend payout ratio pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 

periode 2011-2012. Hasil ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

tingkat leverage perusahaan berarti mempengaruhi besar kecilnya 

pembayaran dividen. Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi akan 

mengakibatkan penurunan pembayaran dividen. 

3. Profitability berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif 

terhadap dividend payout ratio pada perusahaan yang terdaftar dalam 
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indeks LQ45 periode 2011-2012.. Hasil  ini menunjukan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat laba yang besar akan meningkatkan 

jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham.  

4. Firm size berpengaruh tidak signifikan terhadap dividend payout ratio 

pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2011-2012.. 

Hasil ini menunjukan bahwa perusahaan yang besar dan memiliki akses ke 

pasar modal yang banyak belum tentu memberikan dividen yang besar 

kepada pemegang saham karena perusahaan tersebut lebih memilih 

menahan labanya untuk mengembangkan perusahaan. 

5. Free cash flow, leverage, profitability, dan firm size secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Hal ini berarti 

secara keseluruhan semua variabel pada penelitian ini merupakan hal-hal 

yang perlu diperhatikan oleh investor untuk menentukan besarnya dividen. 

6. Hubungan antara dividend payout ratio (DPR) dengan free cash flow 

(FCF), debt equity ratio (DER), return on equity (ROE), dan firm size 

(SIZE) adalah rendah. Variasi dari keempat variabel independen 

menjelaskan 25% variabel dependen, dan 75% lainnya dipengaruhi faktor 

yang tidak diteliti dalam penelitian. 

 

5.2 Saran 

Terdapat beberapa saran serta pertimbangan yang dicantumkan dalam penelitian 

ini, saran dan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Dividend payout ratio merupakan variabel penting dalam menentukan 

perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang saham setiap tahun. 
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Oleh karena itu pihak manajemen harus senantiasa mampu melakukan 

pengendalian terhadap dividend payout ratio. Perusahaan dapat 

memperhatikan variabel profitability dan leverage karena variabel tersebut 

memiliki pengaruh terhadap dividend payout ratio. 

 

2. Bagi investor 

Para investor dapat memperhatikan tingkat profitability dan leverage sebuah 

perusahaan, karena variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap besar atau 

kecilnya pembagian dividen oleh perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menanamkan modalnya.  

 

3. Bagi penulis selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih 

banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor dan 

memperpanjang periode penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga 

sebaiknya mengubah dan menambah variabel independen yang turut 

mempengaruhi dividend payout ratio. 
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