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Tipe Dividen

• Banyak perusahaan membayar dividen kas reguler
(regular cash dividend)

– Perusahaan publik sering membayar triwulanan

– Kadang perusahaan akan memberikan dividen kas ekstra

– Kasus ekstrem adalah liquidating dividend.

• Perusahaan sering akan membagikan dividen saham • Perusahaan sering akan membagikan dividen saham 
(stock dividends)

– Tidak ada kas keluar dari perusahaan

– Perusahaan menambah jumlah saham beredar.

• Beberapa perusahaan memberikan dividend in kind.

– Wrigley’s Gum mengirimkan sekitar satu kotak permen karet.

– Dundee Crematoria menawarkan kepada pemegang saham 
discounted cremations.

3KEBIJAKAN DIVIDEN



Metode Standar untuk
Pembayaran Dividen

Ex-Dividend Date – tanggal yang menentukan
apakah seorang pemegang saham berhak untuk
mendapatkan pembayaran dividen; seseorang

Cash Dividend – pembayaran kas oleh
perusahaan kepada pemegang saham.

Record Date – orang yang memiliki saham
pada tanggal ini menerima dividen.

mendapatkan pembayaran dividen; seseorang
yang memegang saham sebelum tanggal ini
berhak untuk mendapatkan dividen.
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Prosedur pembayaran Dividen Kas

25 Oct. 1 Nov. 2 Nov. 6 Nov. 7 Dec.

Declaration 
Date

Cum-
dividend 
Date

Ex-
dividend 
Date

Record 
Date

Payment 
Date

Declaration Date: dewan direksi menyatakan pembayaran dividen.Declaration Date: dewan direksi menyatakan pembayaran dividen.

Cum-Dividend Date: hari terakhir di mana pembeli saham
diberikan hak terhadap dividen.

Ex-Dividend Date: hari pertama di mana penjual saham 
diberikan hak atas dividen.

Record Date: perusahaan menyiapkan daftar orang-orang yang 
diyakini pemilik saham sampai dengan tanggal 6 November.
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Perilaku Harga di sekitar
Ex-Dividend Date

• Di dunia yang sempurna, harga saham akan turun
sejumlah dividen pada ex-dividend date.

$P

-t … -2 -1 0 +1 +2 …

$P - div

Ex-
dividend 
Date

The price drops by 
the amount of the 
cash dividend

Taxes complicate things a bit. Empirically, the price 
drop is less than the dividend and occurs within the first 
few minutes of the ex-date.
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The Benchmark Case: An Illustration 
of the Irrelevance of Dividend Policy

• Kasus yang memaksakan dapat dibuat di mana kebijakan 
dividen tidak relevan

• Karena investor tidak butuh dividen untuk mengkonversi 
saham ke kas, mereka tidak akan membayar harga yang 
lebih tinggi untuk perusahaan dengan dividend payouts 
yang tinggi.yang tinggi.

• Dengan kata lain, kebijakan dividen tidak akan ada 
dampaknya terhadap nilai perusahaan karena investor 
dapat menciptakan pola income apapun yang mereka 
sukai dengan menggunakan homemade dividends.
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Homemade Dividends

• Bianchi Inc. sahamnya $42 akan membayar dividen kas
sebesar $2. 

• Bob Investor memiliki 80 saham dan lebih menyukai
dividen kas sebesar $3.

• Strategi homemade dividend Bob adalah:
– Menjual 2 saham ex-dividend                   

$3 Dividend

$240

$0

$240

$39 × 80 =

$3,120
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Kebijakan Dividen tidak Relevan

• Karena investor tidak butuh dividen untuk konversi saham
ke kas, kebijakan dividen tidak ada dampaknya terhadap
nilai perusahaan.

• Pda contoh di atas, investor Bob mulai dengan total 
kekayaan $3,360:

share

$
shares ,$

42
803603 ×=

share
shares ,$ 803603 ×=

240
39

803603 $
share

$
shares ,$ +×=

• After a $3 dividend, his total wealth is still $3,360:

80160
40

783603 $$
share

$
shares ,$ ++×=

• After a $2 dividend, and sale of 2 ex-dividend shares,his total 
wealth is still $3,360:
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Ketidakrelevanan Dividen Saham: Contoh

Shimano USA memiliki 2 juta saham yang saat ini beredar dengan
harga $15 per saham. Perusahaan menetapkan 50% dividen saham.  
Berapa banyak saham akan beredar setelah dividen dibayar?

50% dividen saham akan meningkatkan jumlah saham sebesar 50%:

2 juta ×1.5 = 3 juta saham2 juta ×1.5 = 3 juta saham

Setelah dividen saham, berapakah harga baru dari saham
perusahaan?

Nilai perusahaan sebelumnya adalah 2 juta × $15 per saham = $30 
juta. Setelah pembayarn dividen, nilainya adalah tetap sama.

Harga per saham =  $30juta/ 3juta saham = $10 per saham
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Dividen dan Kebijakan Investasi

• Perusahaan seharusnya jangan pernah melepaskan
proyek dengan NPV positif untuk meningkatkan dividen
(atau untuk membayar dividen untuk pertama kali).

• Ingat bahwa pada asumsi yang mendasari pendapatan
dividend-irrelevance “kebijakan investasi perusahaan
ditetapkan di awal dan tidak diubah oleh perubahan
pada kebijakan dividen.

11KEBIJAKAN DIVIDEN



Pajak, Issuance Costs, dan Dividen

Di dunia yang bebas pajak, dividen kas adalah sebuah wash
antara perusahaan dan pemegang sahamnya.

Firm
Pemegang
saham

kas: penerbitan
saham

saham

Cash: dividen

Di dunia dengan pajak, 
pemerintah mendapatkan satu 
potong.

Gov.

Pajak
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Pajak, Issuance Costs, dan Dividen

• Dengan adanya pajak individu:

1. Sebuah perusahaan seharusnya tidak menerbitkan saham 
untuk membayar dividen

2. Manajer memiliki insentif untuk mencari alternatif 
penggunaan dana untuk mengurangi dividen.

3. Meskipun pajak individu menguranfi pembayaran dividen, 3. Meskipun pajak individu menguranfi pembayaran dividen, 
pajak ini tidak cukup untuk mengarahkan perusahaan untuk 
menghilangkan seluruh dividen.
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Repurchase of Stock

• Selain menetapkan dividen kas, perusahaan dapat
“membuang’ kelebihan kas melalui pembelian saham
mereka sendiri.

• Saat ini pembelian kembali saham menjadi cara yang 
penting untuk mendistribusikan pendapatan ke
pemegang saham.
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Stock Repurchase versus Dividend

sheetbalanceOriginalA.

Equity&LiabilitiesAssets

Pertimbangkan sebuah perusahaan yang ingin mendistribusikan 
$100,000 kepada pemegang saham.

$10=/100,000$1,000,000=Price per share

100,000=outstandingShares

1,000,000Value of Firm1,000,000Value of Firm

1,000,000Equity850,000assetsOther 

0Debt$150,000Cash
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Stock Repurchase versus Dividend

dividendcash shareper $1After B.

Equity&sLiabilitieAssets

Jika mereka mendistribusikan $100,000 sebagai dividen kas, 
neraca akan terlihat seperti di bawah ini:

$9=00,000$900,000/1=shareper Price

100,000=goutstandinShares

900,000FirmofValue900,000FirmofValue

900,000Equity850,000assetsOther 

0Debt$50,000Cash
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Stock Repurchase versus Dividend

Assets    Liabilities & Equity

C. After stock repurchase

Jika mereka mendistribusi $100,000 melalui pembelian kembali 
saham, neraca akan seperti di bawah ini:

C. After stock repurchase

Cash $50,000 Debt 0

Other assets 850,000 Equity 900,000

Value of Firm 900,000 Value of Firm 900,000

Shares outstanding = 90,000

Price per share = $900,000 / 90,000 = $10
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Share Repurchase

• Pajak yang lebih rendah (tapi IRS mengawasi)

• Tender offers
– Jika harga ditetapkan salah, beberapa pemegang saham rugi.

• Open-market repurchase

• Targeted repurchase
– Greenmail– Greenmail

– Gadflies

• Repurchase as investment
– Studi terkini telah memperlihatkan bahwa kinerja harga saham

jangka panjang dari sekuritas setelah dilakukan pembelian
kembali secara signifikan lebih baik daripada harga saham
perusahaan yang sebanding yang tidak melakukan pembelian
kembali.
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Expected Return, Dividen, dan
Personal Taxes

• Bagaimana hubungan antara expected return dari
sebuah saham dan dividend yield-nya?

• Expected pretax return dari sebuah sekuritas dengan
dividend yield tinggi adalah lebih besar daripada
expected pretax return dari sekuritas lain yang identik
dengan dividend yield rendah.
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Real World Factors Favoring a 
High Dividend Policy

• Keinginan untuk mendapatkan income saat ini.

• Resolusi dari ketidakpastian

• Arbitrasi pajak

• Biaya agensi• Biaya agensi
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Keinginan akan Pendapatan Saat Ini

• Argumen Homemade dividend argument bersandar 
pada biaya transaksi.

• Untuk meletakan perspektif ini, reksadana dapat 
repackage sekuritas untuk individu dengan biaya sangat 
rendah: mereka dapat membeli saham dengan dividen 
rendah dan dengan kebijakan realisasi keuntungan yang 
dapat dikendalikan, membayar investor mereka dengan 
rate yang spesial.
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Resolusi dari Ketidakpastian

• Akan salah untuk menyimpulkan bahwa dividen yang 
meningkat akan membuat perusahaan kurang berisiko. 

• Arus kas perusahaan secara keseluruhan tidak perlu
dipengaruhi oleh kebijakan dividen—sepanjang
pembelanjaan modal dan pinjaman tidak berubah. 

• Jadi, sulit untuk melihat bagaimana risiko dari arus kas• Jadi, sulit untuk melihat bagaimana risiko dari arus kas
keseluruhan dapat berubah dengan berubahnya
kebijakan dividen.
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Arbitrasi Pajak

• Investor dapat menciptakan posisi pada sekuritas
dengan dividend-yield tinggi yang menghindarkan dari
kewajiban pajak. 

• Jadi, manajer perusahaan tidak perlu melihat dividen
sebagai tax-disadvantaged.sebagai tax-disadvantaged.
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Agency Costs
• Agency Cost of Debt

– Perusahaan yang berada pada financial distress reluktan untuk 
memotong dividen. Untuk melindungi diri mereka, pemegang 
bond sering membuat perjanjian pinjam-meminjam yang 
menyatakan dividen hanya dapat dibayarkan jika perusahaan 
mendapatkan pendapatan, arus kas dan modal kerja di atas 
tingkat tertentu.tingkat tertentu.

• Agency Costs of Equity

– Manajer akan mendapati bahwa lebih mudah untuk 
menghabiskan dana dengan sia-sia jika mereka memiliki 
dividend payout yang rendah.
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A Resolution of Real-World Factors?

• Alasan untuk Low Dividend
– Personal Taxes
– High Issuing Costs

• Alasan untuk High Dividend
– Information Asymmetry

• Dividen sebagai sinyal tentang kinerja perusahaan di masa
depanndepann

– Lower Agency Costs
• Pasar ,modal sebagai alat pengawasan.
• Mengurangi free cash flow, dan kerena pengeluaran yang boros.

– Bird-in-the-hand: Theory or Fallacy?
• Resolusi ketidakpastian.

– Desire for Current Income

• Clientele Effect
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Apa yang Kita Tahu dan Tidak Tahu
Mengenai Kebijakan Dividen

• Perusahaan “Smooth” Dividends.

• Dividen memberikan informasi ke pasar

• Perusahaan harus mengikuti kebijakan dividen yang 
masuk akal:

– Jangan melepaskan proyek dengan NPV positif hanya untuk – Jangan melepaskan proyek dengan NPV positif hanya untuk 
membayar dividen.

– Hindari menerbitkan saham untuk membayar dividen

– Pertimbangkan pembelian kembali saham ketika hanya ada 
sedikit penggunaan yang lebih baik terhadap kas.
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Summary and Conclusions

• Payout ratio yang optimal tidak dapat ditentukan secara
kuantitatif.

• Di pasar modal yang sempurna, kebijakan dividen tidak
relevan karena ada konsep homemade dividend.

• Perusahaan seharusnya jangan menolak proyek dengan
NPV positif untuk membayar dividen.

• Pajak individu dan biaya penerbitan adalah pertimbangan• Pajak individu dan biaya penerbitan adalah pertimbangan
dunia nyata yang mendukung low dividend payouts.

• Banyak perusahaan tampak memiliki target kebijakan
dividen jangka panjang, penampakan tersebut menjadi nilai
untuk stabilitas dividen dan smoothing.

• Penampakan tersebut menjadi konten informasi dalam
pembayaran dividen.
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