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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang memiliki daya tarik bagi investor, pada 

tahun 2016 tercatat kinerja yang menjanjikan pada pasar modal Indonesia, 

sejumlah kebijakan pemerintah menjadi pendorong membaiknya kinerja pasar 

modal. Pertumbuhan indeks pasar modal Indonesia, yakni Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG), menempati peringkat terbaik kedua Asia, dengan pertumbuhan 

sebesar 20,20% (Setiawan, 2016). 

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio menyatakan dalam 10 

tahun terakhir, IHSG di Bursa Eefek indonesia (BEI) sudah bertumbuh 317%, 

pertumbuhan rata-rata per tahun (Compound Annual Growth Rate) sekitar 15%, 

tanpa dividen. Jika dengan dividen, CAGR pertumbuhan IHSG sekitar 22%, 

dengan data itu, bisa dikatakan, BEI adalah bursa yang memberikan tingkat 

pengembalian terbesar sedunia bagi investor selama 10 tahun terakhir (Nurfaizi, 

2016). 

Seiring dengan meningkatnya iklim investasi di BEI, investor dihadapkan 

dengan berbagai risiko-risiko yang sangat sulit untuk diprediksi, untuk 

mengurangi risiko maka perlunya informasi yang cukup tentang kinerja 

perusahaan, kebijakan-kebijakan manajemen termasuk kebijakan pembayaran 

dividen (dividend payout ratio) yang merupakan salah satu daya tarik bagi 

investor. Dividen adalah suatu kebijakan yang diperhatikan dan dipertimbangkan 

secara seksama dalam sebuah perusahaan, bagi perusahaan, kebijakan dividen 

sangat penting karena menyangkut besar kecilnya keuntungan yang di bagikan 
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perusahaan kepada investor, salah satu adalah pertumbuhan sepanjang waktu, dan 

ini juga merupakan daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi. Manfaat 

berinvestasi pada perusahaan yang membagi dividen yaitu dividen cenderung 

terus mengalami kenaikan. 

Tujuan utamanya sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran 

pemegang saham. Masing-masing perusahaan menetapkan kebijakan dividen yang 

berbeda, perusahaan harus menentukan kebijakan tentang besarnya laba yang 

akan ditahan oleh perusahaan, dan besarnya laba yang akan dibagikan kepada 

pemagang saham. Semakin besar laba yang dibagikan kepada pemegang saham 

dalam bentuk dividen maka akan semakin menarik calon investor, karena calon 

investor menilai perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dimasa yang 

akan datang. 

Pada tahun 2013, Otoritas BEI mengaku tengah mempelajari penyusunan 

aturan pembagian dividen para emiten, BEI masih mambahas terkait besaran 

batasan minimum keuntungan yang wajib dibayarkan kepada pemagang saham 

melalui dividen, jika aturan ini telah berjalan, maka emiten yang tidak 

membagikan dividen akan didenda. Direktur penilaian BEI menyatakan bahwa 

selama ini banyak sekali emiten yang tidak membagikan dividen kepada para 

investor, padahal secara umum emiten tersebut secara umum sudah untung, jika 

selama 2 tahun berturut-turut peusahaan dapat untung, maka dividen harus 

dibayarkan kepada investor (Sari, 2013). 

PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang milik Amerika yang 

berbasis di Papua, pada tahun 2014, PT Freeport Indonesia memastikan bahwa 
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tidak ada pembagian dividen pada tahun tersbut, perlu diketahui bahwa sudah dua 

tahun terakhir PT Freeport Indonesia tidak menyetorkan dividennya kepada 

pemerintah, yang selaku pemilik sebagian sahamnya, karena tidak adanya 

penyetoran dividen, mengakibatkan target Anggaran Penerimaan dan Belanja 

Negara (APBN) 2014 sebesar Rp 40 triliun tidak dapat tercapai. Sementara itu, 

telah dipastikan bahwa setoran dividen yang mampu diberikan oleh 141 

perusahaan negara lainnya pada tahun ini diprediksi terbatas pada kisaran Rp 37,5 

triliun – Rp 38,5 triliun (Rebecca, 2014). 

Pemerintah menyatakan telah beberapa kali meminta PT Freeport 

Indonesia untuk menyetorkan dividen kepada pemerintah, namun karena 

pemilikan negara kurang dari 10% maka kecil kemungkinan usul pemerintah 

disepakati oleh pemegang saham mayoritas. Konflik antara pemegang saham 

seperti yang terjadi saat ini antara pemerintah dengan Freeport bukanlah hal yang 

tidak pernah terjadi di negara ini sebelumnya, permasalahan utama yang ada pada 

negara ini adalah lemahnya hukum yang melindungi hak pemegang saham 

minoritas. Meskipun saat ini sudah ada beberapa Undang-Undang/UU yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK untuk melindungi hak pemegang 

saham minoritas, namun nyatanya implementasi atas pelaksanaan UU tersebut 

masih tetap saja masih lemah dan masih tetap berpihak kepada pemegang saham 

mayoritas (Rebecca, 2014). 

PT ABM Investama Tbk sebagai perusahaan energi yang memiliki lini 

bisnis batubara turut merasakan dampaknya, sepanjang tahun 2015, ABM 

Investama mecatatkan penurunan penjualan sebesar 9,5% dari perolehan 

penjualan di tahun 2014 sebesar 723,62 juta dolar menjadi 654,58 juta dolar di 
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tahun 2015, maka dari itu, perseroan memutuskan untuk tidak membagikan 

dividen pada tahun buku 2015, berkat tidak membagikan dividen, biaya 

operasional dapat ditekan dan beban perusahaan juga berkurang (Supriyatna, 

2016). 

PT Aneka Tambang Tbk memutuskan untuk tidak membagikan dividen 

untuk laba tahun buku 2014, perseroan akan menggunakan laba ditahan tersebut 

untuk memperbaiki kinerja. Direktur Utama Antam, Tedy Badrujaman 

menjelaskan, Antam mencatatkan rugi sebesar Rp 775,26 miliar pada 2014, 

padahal pada tahun sebelumnya perseroan mencatatkan keuntungan sebesar Rp 

409,94 miliar, pemicu kerugian tersebut karena pendapatan perseroan susut 16,6 

persen dari Rp 11,29 triliun pada 2013 menjadi Rp 9,42 triliun, maka itu para 

pemegang saham perseroan memilih untuk tidak membagikan dividen. Laba yang 

diperoleh pada 2014 akan digunakan sepenuhnya oleh perusahaan untuk 

mengembangkan bisnis sehingga di tahun ini bisa kembali membukukan laba 

seperti pada 2013 (Afriyadi, 2015). 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan kerugian bersih sebesar 

USD 283,8 juta atau setara Rp 3,77 triliun di semester 1-2017, adapun rugi 

tersebut naik 349 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang senilai USD 

63,2 juta. Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala N. Mansury menjelaskan, 

kenaikan rugi bersih tersebut karena di April 2017 ada pencatatan transaksi Tax 

Amnesty sebesar USD 137 juta. Selain itu, perseroan juga membayar denda kasus 

hukum di Australia sebesar USD 8 juta, kerugian yang dialami Garuda Indonesia 

berdampak pada setoran dividen perusahaan BUMN, maskapai pelat merah ini 

diprediksi tidak akan menyetor ke negara di tahun ini. Menteri Keuangan Sri 
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Mulyani Indrawati berjanji akan melakukan pemeriksaan terkait kerugian yang 

dialamai PT Garuda Indonesia Tbk sehingga tidak menyetorkan dividen bagi 

negara (Putra, 2017). 

OCBS NISP memutuskan tidak membagikan dividen selama 10 tahun, 

alasan utamanya adalah perseroan ingin meningkatkan permodalan, dan menjaga 

pertumbuhan pencapaian perseroan. Sejalan dengan komitmen untuk bertumbuh 

secara berkelanjutan, RUPST memutuskan laba yang diperoleh akan digunakan 

untuk memperkuat posisi permodalan (Supriyatna, 2016).  

Pada tahun 2017, direktur OCBC NISP  juga mengatakan bahwa pihaknya 

belum berencana membagikan dividen interim karena perusahaan masih 

membutuhkan modal untuk mendorong ekspansi, sementara dari sisi perolehan 

laba, OCBC NISP tiap tahun ke tahun berhasil mencetak pertumbuhan dua digit. 

Terakhir, per kuartal III 2017 bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh OCBC 

Group ini meraup laba bersih sebesar Rp 1,7 triliun. Capaian tersebut tumbuh 

sebesar 23% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 

sebelumnya Rp 1,4 triliun, tahun depan, OCBC NISP ingin menganggarkan 

sedikitnya Rp 500 miliar belanja modal TI. Bank juga ingin mempertahankan 

kinerja kredit tahun depan dengan pertumbuhan sekitar 10%-15% (Sitanggang, 

2017). 

PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) akan meminta kepada 

Pemerintah Provinsi Jabar maupun Banten untuk menurunkan dividend payout 

ratio untuk tahun buku 2015 menjadi 40%, atau lebih rendah dibanding setahun 

sebelumnya sebesar 63%, sehingga Bank BJB bisa meningkatkan Capital 

Adequacy Ratio (CAR) yang per akhir 2015 tercatat sebesar 16,2%, jika nilai 
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CAR tinggi maka bank tersebut mampu memberikan kontribusi yang cukup besar 

bagi profitabilitas serta membayar kegiatan operasional (Olavia, 2016). 

Seiring dengan banyaknya penelitian tentang kebijakan dividen, tetapi 

masih belum ada kesimpulan umum yang menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, dan sulit untuk menyimpulkan yang 

merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kebijakan dividen. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dan perbedaan dalam hasil 

penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti 

tertarik untuk mencoba meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

dividend payout ratio dengan judul “Analisis Pengaruh Profitabilitas, 

Pertumbuhan, Likuiditas, Leverage, Risiko dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah: 

1. Apakah profitablitas berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah pertumbuhan berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 
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4. Apakah leverage berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah risiko berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan atau dorongan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

5. Untuk mengetahui pengaruh risiko terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI. 

6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap Dividend Payout 

Ratio pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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1.3.2    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Bagi pihak manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu 

acuan pengambilan keputusan dividen yang bagus. 

2. Investor 

Pihak investor dan calon investor dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai bahan kajian dalam melakukan investasi terhadap suatu 

perusahaan untuk mendapat tingkat pengembalian berupa dividen. 

3. Akademisi 

Para akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai contoh 

penelitian sejenis pada waktu yang akan datang, penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai penambahan wawasan untuk pengembangannya 

dan referensi dasar perluasan penelitian. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab dalam penulisan 

skripsi ini, yang terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan atas penyusunan 

skripsi ini. 
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BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini berisi penjelasan model penelitian terdahulu, 

definisi variabel, serta model penelitian dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta 

dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya, keterbatasan dari penelitian ini, rekomendasi 

dan saran dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti 

yang mungkin berguna bagi penelitian selanjutnya. 
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