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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pasar Modal 

Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan 

pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. 

Dengan kata lain pasar modal merupakan sarana yang memfasilitasi 

pihak emiten untuk mendapatkan modal jangka panjang dari investor yang 

melakukan investasi. Dalam hal ini masing-masing pihak mengalami 

keuntungan, dimana pihak pertama (emiten) membutuhkan dana untuk modal 

usaha dan pihak kedua (investor) mengalami kelebihan dana dan memerlukan 

tempat untuk mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan investasi yang 

ditawarkan oleh pihak emiten.   

Adapun instrument yang terdapat dalam pasar modal adalah sebagai 

berikut : 

1. Pasar Ekuitas 

a. Saham 

Saham merupakan tanda bukti penyertaan modal investor dalam 

suatu perusahaan.Saham dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saham biasa 

dan saham preferen. Saham biasa merupakan jenis saham yang dapat 
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diperjual belikan kepada masyarakat umum, akan tetapi saham ini tidak 

memiliki hak khusus. Saham preferen merupakan saham yang memiliki 

hak khusus yaitu hak untuk mendapatkan laba terlebih dahulu sebelum 

saham biasa, dan hak atas laba kumulatif, yaitu laba yang belum 

dibayarkan perusahaan karena mengalami kerugian pada masa 

lampau.Akan tetapi saham ini tidak dapat diperjualbelikan kepada 

masyarakat umum. 

Dengan memiliki saham investor akan mendapatkan beberapa 

keuntungan yaitu capital gain yang merupakan selisih positif dari harga 

jual dan harga beli saham, serta deviden yang dibagikan oleh emiten 

terhadap pemegang saham (shareholder). Resiko dari kepemilikan saham 

adalah capital lose atas transaksi efek (trading) yang dilakukan investor. 

b. Right 

Right adalah surat berharga yang memberikan hak kepada 

pemegang saham lama untuk membeli saham baru pada harga tertentu 

dalam jangka waktu tertentu (Samsul, 2015: 60). Right issue berlaku 

selama enam bulan sejak diterbitkan oleh emiten. Apabila pemegang 

right issue belum tertarik untuk menukarkan haknya menjadi saham, 

mereka dapat memperjual belikan hak tersebut ke dalam bursa. Jika 

sampai batas waktu berakhir right issue belum ditukarkan, maka hak atas 

pembelian saham baru ini dinyatakan hangus. 
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c. Waran 

Waran adalah surat berharga yang sejenis dengan right, tetapi 

memiliki sedikit perbedaan. Dimana waran biasanya dijual bersamaan 

dengan obligasi atau saham,dan memiliki periode perdagangan jangka 

panjang, yaitu tiga sampai lima tahun (Tandelilin, 2010). 

2. Obligasi 

Oligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh suatu 

entitas yang berisikan janji dari pihak penerbit untuk memberikan imbalan 

berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang 

telah ditentukan kepada pemegang obligasi (bondholder). Surat ini dapat 

dipindahtangankan atau diperdagangkan kembali di bursa efek. 

Kelebihan yang dimiliki obligasi adalah adanya keterjaminan kembalinya 

investasi yang dilakukan minimal senilai dengan investasi awal (hutang pokok 

tanpa tambahan bunga), karena obligasi menggunakan nilai perusahaan sebagai 

jaminan. Dengan kata lain, apabila perusahaan melakukan wanprestasi atas 

hutang yang dimilikinya akan berimbas buruk terhadap nilai atau citra 

perusahaan dimata publik. 

3. Derivatif  

Derivatif adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, 

dan bukan dikeluarkan pemerintah dan perusahaan untuk mendapatkan dana 

(Tendelilin, 2010). 
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Adapun jenis dari derivatif ada dua, yaitu Kontrak berjangka dan 

Kontrak Opsi. Kontrak berjangka merupakan perjanjian yang dibuat sekarang 

yang mengharuskan adanya transaksi di masa depan. Sedangkan, kontrak opsi 

merupakan perjanjian yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli atau 

menjual aset pada harga dan periode tertentu. 

4. Reksa Dana 

Reksa dana merupakan wadah yang menghimpun dana dari para investor 

untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi. Bentuk investasi ini 

biasa dipilih oleh jenis investor yang tidak terlalu ambil pusing terkait alokasi 

investasi yang dilakukan, dengan demikian investor merasa diuntungkan dengan 

keberadaan manajer investasi begitu pula sebaliknya. 

2.1.2. Investasi 

Bodie dkk (2014) menyatakan bahwa investasi merupakan komitmen 

saat ini atas uang atau sumber daya lain dengan harapan untuk mendapatkan 

keuntungan dimasa datang. Dengan kata lain, investasi merupakan komitmen 

untuk mengorbankan konsumsi saat ini dengan tujuan memperbesar konsumsi 

dimasa datang (Tandelilin, 2010). 

Sedangkan Smith dan Skousen dalam Fahmi (2014) mendefinisikan 

“investing activities: transaction and even the purchase and sale of securities 

(excluding cash equivalent), and building , equipment. And other assets not 

generally held for sale, and the making, and collecting of loans. They are not 
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classified as operating activities, since the relate only indirectly to the central, 

ongoing operations ofentity”. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa investasi 

merupakan suatu aktifitas penempatan dana pada sebuah objek baik berupa 

objek fisik maupun finansial dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa 

yang akan datang. 

Tandelilin (8: 2010) menyatakan adapun alasan seseorang melakukan 

investasi antara lain sebagai berikut : 

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan. Dalam perjalanan 

waktu, seseorang mengalami pergeseran pendapatan dari waktu ke waktu. 

Adakalanya pendapatan lebih besar dari konsumsi, dan pada periode tertentu 

konsumsi akan lebih besar dari pendapatan. Untuk mengatasi hal demikian, 

salah satu caranya adalah “menyimpan” kekayaan berupa investasi. 

b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan 

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko 

penurunan kekayaan atau hak miliknya akibat pengaruh inflasi. 

c. Dorongan untuk menghemat pajak.Beberapa negara di dunia banyak 

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang 

melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. 
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2.1.3. Kebijakan Deviden 

Menurut Sartono dalam Priyadi (2014), kebijakan deviden adalah suatu 

keputusan apakah laba yang diperoleh akan dibagi kepada pemegang saham 

atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di 

masa datang. Dalam hal ini manajemen harus menentukan besarnya proporsi 

laba ditahan dan laba yang dibagikan sebagai deviden. 

Adapun tujuan dari pembagian deviden perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. 

2. Untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan mampu memberikan 

hasil kepada investor. 

3. Untuk memberikan sinyal kepada pihak ekternal atas prospek nilai perusahaan 

yang diharapkan mampu menarik minat investor. 

4. Digunakan sebagai alat komunikasi antara manajer dan pemegang saham. 

a. Teori Kebijakan Deviden 

Menurut pendapat Halim (2015), terdapat tiga macam teori kebijakan 

deviden dari preferensi investor. Adapun ketiga macam teori tersebut sebagai 

berikut : 

1. Teori Irelevansi Deviden 

Teori ini dikemukakan oleh Miller dan Modligani yang menyatakan 

bahwa kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai dan biaya modal 

perusahaan, dengan asumsi tidak ada pajak dan biaya pialang. 
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2. Teori Burung di Tangan 

Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Lintner yang menyatakan 

bahwa deviden yang dibagi saat ini (burung ditangan) jauh lebih berharga 

daripada laba ditahan (potensial keuntungan atas modal yang diinvestasikan), 

karena adanya unsur kepastian daripada deviden saat ini. 

3. Teori Preferensi Pajak 

Teori ini menyatakan bahwa investor menyukai laba ditahan, karena 

keuntungan atas modal yang diinvestasikan dalam jangka panjang akan 

dikenakan pajak yang lebih rendah daripada pajak atas deviden yang 

dibayarkan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden 

Menurut Martono dan Harjito dalam Cholifah dan Priyadi (2014) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan dana bagi perusahaan 

Apabila perusahaan membutuhkan dana yang besar maka semakin kecil 

kemampuan perusahaan dalam membayar deviden. Perusahaan akan memilikih 

investasi yang menguntungkan dengan menahan laba, kemudian sebagian 

darinya akan dibagikan sebagai deviden. 

2. Likuiditas perusahaan 

Pembayaran deviden merupakan arus kas keluar dalam 

perusahaan.Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas perusahaan dalam 
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upaya antisipasi ketidakpastian dan menjaga fleksibelitas keuangan, 

kemungkinan perusahaan tidak membagikan deviden dalam jumlah yang besar. 

3. Kemampuan untuk meminjam 

Apabila perusahaan membutuhkan dana melalui hutang kemudian 

memiliki kemampuan dalam meminjam, hal ini merupakan fleksibilitas 

keuangan yang baik sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar 

deviden semakin baik pula. 

4. Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang 

Pihak kreditur seringkali mencantumkan pembatasan pembayaran 

deviden dalam perjanjian hutang. Hal ini digunakan kreditur sebagai upaya 

untuk menjaga kemampuan membayar hutang oleh perusahaan, disisi lain 

pihak manajemen tidak harus mempertanggungjawabkan penahanan laba 

kepada pemegang saham. 

5. Pengendalian perusahaan 

Apabila kuantintas saham perusahaan didominasi oleh pihak luar 

(publik), maka hal ini akan berpengaruh terhadap pengendalian perusahaan. 

2.1.4. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan sebuah alat untuk mengukur efektivitas kinerja 

manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan.Semakin baik 

rasio profitabilitas, maka semakin menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan, Fahmi (2014: 81). 
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Pendapat Darminto (2008) dalam Devi, Suardikha, dkk.(2014) 

menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba sehingga memiliki pengaruh pada keputusan pembagian 

deviden. 

Gumanti (2013) berpendapat bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dan kestabilan tingkat laba yang diperoleh sangat 

menentukan besarnya deviden yang dibagikan kepada pemegang saham. 

Apabila ditelaah lebih lanjut, perusahaan yang memiliki laba dan atau 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan 

berkesempatan untuk membagikan deviden tunai pada pemegang saham dan 

sebaliknya perusahaan yang mengalami kerugian usaha akan cenderung untuk 

menahan pembagian deviden secara tunai. 

Pada penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan ROA, yaitu 

mengukur tingkat perolehan laba perusahaan atas aset yang dimiliki.Berdasarkan 

uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

H01 : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan  

deviden 

Ha1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap  kebijakandeviden 

2.1.5. Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya.Keberlangsungan hidup suatu perusahaan bisa 

dipengaruhi dari likuiditas yang dimiliki.Likuiditas diibaratkan sebagai sirkulasi 
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darah dalam perusahaan. Apabila perusahaan memiliki likuiditas yang kuat, 

maka perusahaan akan memiliki keterjaminan keberlanjutan usaha. 

Apabila perusahaan memerlukan likuiditas yang tinggi, dalam hal ini 

dapat berbentuk sumber pendanaan internal yang berupa laba ditahan, maka 

deviden yang akan dibagikan seharusnya dikurangi karena membayar deviden 

berarti pengeluaran kas dan pengeluaran kas berarti pengurangan kemampuan 

likuiditas (memenuhi kemampuan lancarnya). Apalagi jika kebutuhan dana 

tersebut sangat mendesak yang memaksa manajemen untuk mengurangi atau 

bahkan menunda pembayaran deviden kepada pemengang saham. artinya 

kebutuhan akan likuiditas menentukan besar kecilnya deviden jika dibandingkan 

dengan posisi laba ditahan (Gumanti, 2013: 83). 

Hutomo (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas maka 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya (membayarkan deviden yang terutang).Perusahaan yang memiliki 

likuiditas yang baik maka kemampuan pembayaran deviden lebih baik pula, 

Arilaha (2009). 

Penelitian ini menggunakan current rasio sebagai alat ukur likuiditas. 

Rasio ini dihitung dengan cara membagi total aktiva lancar yang dimiliki dengan 

total hutang lancar perusahaan. 

Berdasarkan deskripsi diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H02 : Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden 

Ha2 : Likuiditas  berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden 
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2.1.6. Leverage 

Rasio leveragedigunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan masuk dalam kategeori 

extreme leverage(hutang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat 

hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut, karena 

itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan beberapa hutang yang layak 

diambil dan darimana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membiayai 

hutang (Fahmi, 2014: 75). 

Semakin besar pembiayaan utang yang digunakan suatu perusahaan 

dalam struktur permodalannya, semakin besar financial leverage yang ia 

gunakan. Struktur permodalan perusahaan yang didominasi hutang 

menyebabkan perusahaan akan memprioritaskan pelunasan kewajiban terlebih 

dahulu sebelum membagikan deviden (Arilaha, 2009). Kepemilikan hutang 

jangka panjang oleh perusahaan pada umumnya diikat kontrak dengan kreditor 

dalam hal pembatasan pembagian deviden.Hal ini digunakan kreditor untuk 

menjaga kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajibannya. 

Leverage pada penelitian ini diproksikan dengan DER, yaitu dengan 

membandingkan total hutang yang dimiliki dengan total ekuitas perushaan. 

Dengan ini, peneliti ingin meneliti tentang pengaruh leverage terhadap 

hubungan antara profitabilitas dan kebijakan deviden, apakah dengan adanya 

leverage sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antar 
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keduanya atau justru melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

deviden. Adapun hipotesis dari uraian diatas adalah : 

H03 : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan  

dengan leverage sebagi variabel moderasi 

Ha3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan     deviden 

dengan leverage sebagai variabel moderasi 

H04 : Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden 

dengan leverage sebagi variabel moderasi 

Ha4 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden 

dengan leverage sebagai variabel moderasi 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 

 
N

No 

Nama dan 
Tahun 

Peneliti 

 
Judul Penelitian 

Profitabilitas Likuiditas leverage 

1.  M.A Arilaha, 
2009 

Pengaruh Free Cash Flow, 
Profitabilitas, Likuiditas, 
dan Leverage Terhadap 
Kebijakan Deviden 

Signifikan Tidak 

signifikan 

Tidak 

signifikan 

2.  Norna 
Cholifah, 
2014 

Analisis Pengaruh 
Kebijakan Pendanaan, 
Kepemilikan Manajerial, 
Profitabilitas dan Growth 
Terhadap Kebijakan 
Deviden 

Positif 

signifikan 

 Negatif 

tidak 

signifikan 

3.  Kardianah 
Dkk, 2013 

Pengaruh Kepemilikan 
Institusional, Kebijakan 
Hutang, Ukuran Perusa-
haan, Profitabilitas, dan 
Likuiditas Terhadap Ke-
bijakan Deviden 

Positif 

signifikan 

Negatif 

tidak 

signifikan 

Positif 

signifikan 

4.  Feisy 
Cristina 

Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 

  Negatif 
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Puteri Dkk, 
2012 

Kebijakan Deviden signifikan 

5.  Hotriado 
Harianja 
Dkk, 2013 

Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi Ke-
bijakan Deviden Dengan 
Cash Ratio Sebagai 
Variabel Moderating 
Pada Perusahaan Barang 
Konsumsi yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia 

Negatif 

signifikan 

Positif 

signifikan 

Negatif 

signifikan 

6.  Ida Putri 
Damayanti, 
2015 

Pengaruh Struktur 
Kepemilikan, Leverage, 
Return On Assets, dan 
Size Terhadap Kebijakan 
Deviden Dengan Growth 
Sebagai Variabel 
Moderasi 

negatif 

signifikan 

 Negatif 

signifikan 

7.  Devi Hoei 
Sunarya, 
2013 

Pengaruh Kebijakan 
Utang, Profitabilitas dan 
Likuiditas Terhadap 
Kebijakan Deviden 
Dengan Size Sebagai 
Variabel Moderasi Pada 
Sektor Manufaktur 
Periode 2008-2011 

Positif 

signifikan 

Negatif 

signifikan 

Negatif 

signifikan 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa terhadapat hubungan signifikan antara profitabilitas, likuiditas dan 

leverage sebagai moderasi terhadap kebijakan deviden, maka dapat 

digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut : 

 H1 

 

H3 

 

 

 H4 

 

 

 

 H2 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual dari penelitian ini, maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

1. H01 : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan          

deviden 

2. Ha1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

deviden 

Profitabilitas 

X1 

Kebijakan Deviden 

Y 

Likuiditas 

X2 Leverage 

M 



22 

 

 

3. H02 : Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

deviden 

4. Ha2 : Likuiditas  berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden 

5. H03 : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

deviden dengan leverage sebagi variabel moderasi 

6. Ha3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijkan deviden 

dengan leverage sebagai variabel moderasi 

7. H04 : Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

deviden dengan leverage sebagi variabel moderasi 

8. Ha4 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan deviden 

dengan leverage sebagai variabel moderasi 


