
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Dividen 

Menurut Baridwan (2004) Dividen merupakan sebagian dari laba yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Dividen merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan 

dari kegiatannya selama satu periode yang dibagikan kepada para stockholder. Dalam 

penelitan Ismayanti, dan Hanafi (2003) Warsono menyimpulkan bahwa dividen 

merupakan bagian dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa (earning 

available for common stockholder) yang dibagikan kepada pemegang saham biasa 

dalam bentuk tunai. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dividen 

merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham yang 

sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. 

 

2.1.2 Kebijakan dividen 

 

Sartono (2001) menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada megang saham sebagai dividen atau 

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. 

Menurut Sartono (2001) kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen (dividend 

policy) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaanpada akhir tahun 

akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk 

menambah modal guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang. Apabila 

perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi 

laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau internal 



financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, 

maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar.  

Kebijakan dividen perusahaan dalam penelitian ini diukur dari Dividend payout ratio 

(DPR) dimana rasio ini merupakan indikator yang menunjukkan berapa besar dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah laba bersih 

perusahaan. Dengan demikian investor akan mengetahui berapa besar dividen yang akan 

menjadi haknya.  

 

2.1.3 Dividend Payout Ratio (DPR) 

 

Dividend payout ratio merupakan perbandingan antara dividen persaham dengan laba 

persaham. Pemberian dividen kas akan memberikan sinyal positif kepada investor 

terhadap prospek suatu saham, karena pembayaran dividen kas mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Namun apabila dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham mengalami penurunan, maka akan memberikan 

sinyal negatif kepada pemegang saham.  

 

Dalam penelitian Amaliya (2002) , Uyara dan Tuasikal, memprediksi bahwa harga 

saham akan meningkat jika perusahaan membayar atau berjanji untuk membayar 

kelebihan kas tersebut kepada pemegang saham. Sebaliknya, harga saham akan turun 

jika perusahaan tidak membagikan atau menginvestasi kembali kelebihan kas tersebut. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dividen kas merupakan salah satu 

return utama bagi pemegang saham. Dividen kas memiliki kepastian pendapatan dan 

memiliki resiko yang lebih rendah dari pada capital gain. Meningkatnya pembayaran 

dividen kas akan memberikan tanda yang baik bagi investor untuk berinvestasi disuatu 

perusahaan. 

 

2.1.4 Free cash flow  Terhadap Kebijakan Dividen 

 

Menurut  Kieso dalam penelitiannya Aloysia dan Syilvia (2001) mengungkapkan bahwa 

cara yang lebih canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan adalah 

mengembangkan analisis arus kas bebas. Analisis ini dimulai dengan kas bersih yang 

disediakan oleh aktivitas operasi dan berakhir pada arus  kas bersih (free cash flow), 



yang dihitung sebagai kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dikurangi 

pengeluaran modal dan modal kerja dan dibagi dengan ekuitas. Dalam penelitian 

Amaliya,  

 

Uyara dan Tuasikal menjelaskan bahwa free cash flow merupakan kas perusahaan yang 

didistribusikan kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak diperlukan untuk 

modal kerja atau investasi pada aktiva tetap. Free cash flow biasanya menimbulkan 

konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Hal tersebut terjadi 

karena ada perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pemegang 

saham mengiginkan agar sisa dana tersebut dibagikan untuk meningkatkan 

kesejahterannya dalam bentuk dividen. Sedangkan manajer mengiginkan agar  free cash 

flow tersebut digunakan untuk membiayai investasi pada proyek-proyek yang 

menguntungkan. Penggunaan free cash flow untuk membiayai investasi pada proyek-

proyek yang menguntungkan tersebut bertujuan untuk mengurangi penggunaan dana 

dari eksternal. Free cash flow memiliki kaitan dengan pertumbuhan perusahaan. 

Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan, maka semakin banyak  free cash flow yang 

digunakan untuk membiayai pertumbuhan tersebut sehingga perusahaan akan membayar 

dividen rendah. Sebaliknya, jika pertumbuhan perusahaan rendah, maka jumlah free 

cash flow yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut kecil 

sehingga perusahaan akan membayar dividen yang tinggi. 

 

2.1.5 Leverage Terhadap Kebijakan Dividen 

 

Fahmi (2011) beranggapan bahwa Leverage adalah untuk mengukur berapa besar 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Penggunaan hutang yang tinggi akan membahayakan 

perusahaan, karena perusahaan akan masuk dalam kategori  extreme Leverage yaitu 

perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan biaya 

utang tersebut. Menurut Harahap (2007) Leverage adalah Seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

oleh modal (equity). Maka Leverage merupakan sumber pendanaan yang berasal dari 

luar perusahaan (ekstern) dimana perusahaan masih berkewajiban untuk membayar 

kepada kreditor baik bunga maupun pokok pinjaman. Penggunaan hutang akan 



menguntungkan apabila tingkat pendapatan yang diperoleh dari total aktiva lebih tinggi 

dari pada tingkat bunga hutang yang harus dibayar.  

 

Menurut Fahmi (2011), salah satu rasio yang termasuk dalam rasio leverage adalah debt 

to equity ratio. Debt to Equity Ratio (DER) yang  mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa 

bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin rendah DER 

maka akan semakin baik alasannya dikarenakan aman bagi Investor saat Likuidasi.  

 

Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang 

tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividend yang akan diterima, karena 

kewajiban tersebut lebih diprioritaskan daripada pembagian dividend. Jika beban hutang 

semakin tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk membagi dividend akan semakin 

rendah, sehingga DER mempunyai pengaruh negatif dengan dividennd payout ratio. 

Debt to equity ratio dihitung dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas (Fahmi, 

2011).  

 

2.1.6 Return On Assets (ROA) Terhadap Kebijakan Dividen 

 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Harahap (2007) 

menyimpulkan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat diukukr atas dasar 

efisiensi penggunaan modal, yaitu dengan membangdingkan laba usaha terhadap jumlah 

keseluruhan aktiva yang dimiliki pada periode tertentu. Rasio profitabilitas bertujuan 

untuk menunjukkan hubungan antara return yang diperoleh perusahaan dari kegiatan 

investasinya. Return On Asset menunjukkan efektivitas pengelolaan aktiva.  

Semakin tinggi Return On Asset menunjukkan pengelolaan asset yang semakin 

produktif. ROA merupakan perbandingan antara penghasilan setelah pajak dengan total 

aktiva. Rasio ini menggambarkan hasil akhir dari kebijaksanaan dan keputusan-

keputusan operasional perusahaan. Apabila perusahaan memilki profitabilitas yang 

rendah maka akan berusaha untuk menjaga reputasi dengan membayar dividen yang 



tinggi kepada pemegang saham. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki profitabilitas 

yang rendah maka perusahaan akan mengalokasikan pada laba ditahan untuk 

kepentingan ekspansi dimasa mendatang.  

 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. Variabel free cash flow terhadap kebijakan dividen 

 

Menurut teori keagenan Free cash flow biasanya menimbulkan konflik kepentingan 

antara pemegang saham dengan manajer. Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Pemegang saham menginginkan 

agar sisa dana tersebut dibagikan untuk meningkatkan kesejahterannya dalam bentuk 

dividen. Sedangkan manajer menginginkan agar free cash flow tersebut digunakan untuk 

membiayai investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan. Penggunaan free cash 

flow untuk membiayai investasi pada proyek-proyek yang menguntungkan tersebut 

bertujuan untuk mengurangi penggunaan dana dari eksternal. Jika perusahaan memiliki 

free cash flow (FCF) yang tinggi maka manajer akan membagikan dividen juga tinggi. 

Dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh positif antara free cash flow dengan kebijakan Dividen. 

2.2.2 Leverage Terhadap Kebijakan Dividen  

 

 Jika pendanaan ekternal terlalu mahal bagi perusahaan, karena itu perusahaan lebih 

memprioritaskan dana internal daripada ekternal. Apabila dana internal tidak 

mencukupi, maka perusahaan dituntut untuk melakukan pendanaan eksternal yang 

biasanya lebih mengutamakan pendanaan utang daripada saham. Sehingga leverage 

perusahaan digunakan untuk pembayaran dividen agar dapat menjaga performa dan 

signal perusahaan bagi investor. Sementara Menurut Fahmi (2011) semakin rendah 

leverage semakin baik karena aman bagi kreditur saat likuidasi.  

Menurut Harahap (2004) semaki besar leverage perusahan maka cenderung untuk 

membayar dividennya lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan 

pada pendanaan secara eksternal. Sehingga semakin besar proporsi hutang yang 

digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula 



jumlah kewajibannya yang akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan 

dibagikan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

H2 : Terdapat pengaruh negatif antara leverage terhadap kebijakan Dividen. 

 

2.2.3 Return On Assets (ROA) terhadap kebijakan dividen 

 

Return On Assets (ROA) merupakan variabel independen ketiga yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan profit. Hal ini dikarenakan perusahaan 

mengalokasikan sebagian besar sumber dana internal. Pada ROA tinggi dibayarkan 

dividen rendah karena keuntungan digunakan untuk meningkatkan laba ditahan. 

Sebaliknya bila ROA rendah maka dibayarkan dividen yang tinggi. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh perusahaan maka dividen yang dibayarkan juga semakin 

tinggi. Dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H3: Terdapat pengaruh positif antara Return On Assets (ROA) dengan kebijakan 

Dividen. 

 

2.4 Dasar Pengambilan Keputusan Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji dan memberikan bukti yang 

menyakinkan terhadap hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan mengajukan uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung  dengan 

Ftabel dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikan 5%.asar pengambilan 

keputusan berdasarkan profitabilitas sebagai berikut : 

a. Profitabilitas  ≤ 0.05, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

b. Profitabilitas  ≥ 0.05, maka Ha ditolak dan Ho diterima 

 


