
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejak perkenalan teori Gordon (1959), Lintner (1956, 1962), dan Miller 

dan Modigliani (1961), perdebetan tentang kebijakan dividen terus berlanjut dan 

menjadi permasalahan kontroversial hingga saat ini. Black (1976) menyatakan 

“the harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with 

pieces that just don’t fit together”. Black (1976) menganalogikan kebijakan 

dividen sebagai sebuah puzzle dan teka-teki yang menimbukan pertanyaan dan 

sulit untuk dijelaskan. Puzzle yang belum terangkai secara sempurna ini 

menyebabkan adanya perbedaan pendapat akan kebijakan dividen dikalangan 

peneliti. 

Miller dan Modigliani (1961) mungkin memberikan pengaruh yang paling 

besar pada bidang ini dikarenakan banyak teori kebijakan dividen lainnya yang 

bermunculan setelahnya (Kajola, Adewumi, & Oworu, 2015). Miller dan 

Modigliani (1961) menyatakan teori kebijakan dividen tidak relevan yang 

menjelaskan bahwa pada pasar sempurna kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempengaruhi nilai pengembalian dan nilai pasarnya. Ini berarti, kebijakan 

dividen itu tidak menciptakan maupun menghilangkan nilai bagi pemegang saham. 

Hal ini digambarkan dengan keputusan investasi yang dipertahankan konstan 

dimana dividen yang lebih tinggi menghasilkan capital gain yang lebih rendah 

sehingga total kekayaan pemegang saham tidak berubah. Namun, bertentangan 

dengan teori ini, selama beberapa dekade terakhir perusahaan telah menetapkan 
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peraturan yang sangat jelas dalam menetapkan kebijakan dividen (Brav, Graham, 

Harvey, & Michaely, 2005). 

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang 

menjelaskan adanya konlik kepentingan diantara pemegang saham dan manajerial 

perusahaan. Teori ini menggambarkan adanya kepentingan pemegang saham 

dalam mengharapkan dividen dan manajerial perusahaan sebagai penetapan 

kebijakan dividen yang tidak setiap saat akan mengambil keputusan dengan 

memperhatikan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham 

senantiasa mengawasi prilaku manajerial perusahaan dan menimbulkan adanya 

biaya agensi. Biaya agensi menggambarkan bahwa pada kenyataanya pasar modal 

adalah tidak sempurna. Adanya ketidaksempurnaan pasar dengan biaya agensi ini, 

menyebabkan kebijakan dividen tampaknya menjadi sangat relevan, baik untuk 

pemegang saham maupun manajerial perusahaan. 

Keberadaan perusahaan go public telah menjadikan kebijakan dividen 

sebagai permasalahan yang menarik dalam literatur keuangan. Hingga abad ke-21 

ini, meskipun telah ditemukan beberapa penemuan penting, perbedaan pendapat 

tentang kebijakan dividen masih ditemukan. Hal ini menimbulkan adanya alasan 

untuk meyakini bahwa dividend puzzle belum dapat dipecahkan secara luas. 

Di Indonesia, kebijakan dividen ditentukan melalui rapat umum pemegang 

saham (RUPS). RUPS sebagai sebuah forum berkumpulnya para pemegang 

saham dengan salah satu tujuannya adalah untuk mengambil sebuah keputusan 

yang ditentukan melalui suara terbanyak. Setiap pemegang saham memiliki hak 

suara masing-masing sesuai dengan persentase kepemilikan saham atas 
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perusahaan tersebut. Variasi pada kepemilikan saham atau stuktur kepemilikan 

pada setiap perusahaan tentunya adalah berbeda dan akan menghasilkan 

keputusan yang berbeda juga, begitu juga dengan kebijakan dividen. Dalam 

konteks dividen, perbedaan pada persentase managerial shareholder, institutional 

shareholder, block shareholder, dan foreign shareholder akan mempengaruhi 

penentuan kebijakan dividen yang berbeda pula. Kebijakan dividen memang 

diputuskan melalui RUPS, akan tetapi kebijakan dividen yang ditetapkan tersebut 

tidaklah semata-mata dikarenakan kehendak para pemegang saham saja. Rasio 

profitability, liquidity, leverage, tangibility, growth opportunity, dividend 

volatility, dan firm’s size juga dipertimbangkan menjadi faktor yang menentukan 

kebijakan dividen suatu perusahaan. Lalu, bagaimana perusahaan menetapkan 

seberapa besar jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham? 

Dengan mengumpulkan penemuan-penemuan terbaru, penulis bermaksud meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dan mengaitkannya dengan 

teori keagenan pada perusahaan finansial dan non-finansial. Pemisahan ini 

dipertimbangkan dengan adanya peraturan perusahaan finansial tertentu yang 

tidak bisa diterapkan pada operasi perusahaan non-finansial sehingga kebijakan 

dividen diantara keduanya adalah berbeda (Al-qahtani & Ajina, 2017). Adapun 

judul penelitian ini yaitu ”ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PAYOUT POLICY PADA PERUSAHAAN FINANSIAL 

VS PERUSAHAAN NON-FINANSIAL YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

 Dividend puzzle terbentuk dikarenakan tidak ditemukannya keyakinan 

akan alasan kenapa perusahaan membagikan dividen tunai. Menelusuri dividend 

puzzle, berbagai teka-teki seperti kenapa perusahaan memilih membagikan 

dividen? dan seberapa besar jumlah dividen yang akan ditetapkan perusahaan? 

belum terpecahkan secara sempurna hingga saat ini. 

 Salah satu permasalahan dividend puzzle digambarkan dengan perbedaan 

tarif pajak atas dividen dan capital gain. Di Indonesia, tarif pajak atas dividen 

adalah lebih besar dibandingkan tarif pajak atas capital gain. Meskipun demikian, 

perusahaan masih memilih untuk membagikan dividen. Berdasarkan catatan  

CNNIndonesia pada hari kamis, 24 Mei 2018: 

“Mayoritas emiten memutuskan untuk menaikkan rasio pembayaran 

dividen (dividend payout ratio). Emiten yang menaikkan rasio 

pembayaran dividen misalnya PT Bank Central Asia Tbk, PT HM 

Sampoerna Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT United Tractors 

Tbk”. 

Informasi diatas tentunya menyebabkan semakin sulitnya untuk memahami 

kenapa perusahaan membagikan dividen? dan kenapa dengan tarif pajak yang 

lebih tinggi perusahaan masih mengutamakan dividen? 

 Disamping itu, bagaimana perusahaan menetapkan besarnya jumlah 

dividen yang dibagikannya juga menjadi permasalahan dan memperluas dividend 

puzzle. Samrotun (2015) menyatakan dividen sebagai sisa sisihan dari laba 

perusahaan. Secara pemikiran, laba perusahaan tentunya menjadi faktor 
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perusahaan dalam menetapkan jumlah pembagian dividen. Berdasarkan catatan 

CNNIndonesia pada hari kamis, 24 Mei 2015:  

“Perusahaan konstruksi pelat merah, PT Waskita Karya Tbk berencana 

mengalokasikan dividen senilai 100,31 miliar rupiah atau 20% dari total 

laba bersih Tahun 2014 yang sebesar 501 miliar rupiah. Alokasi tersebut 

menurun jika dibandingkan dengan pembagian dividen tahun lalu  yang 

sebesar 110,41 miliar rupiah atau 30% dari total laba 368,059 miliar 

rupiah”. 

Serta berdasarkan catatan Detikfinance pada hari Rabu, 29 Maret 2017: 

“PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) 

mencatatkan perolehan laba bersih Tahun 2016 sebesar 1,56 triliun rupiah. 

Perolehan laba dan kinerja yang positif terus ditunjukkan dengan 

perolehan laba bersih yang naik sebesar 14,4% dibanding tahun 

sebelumnya. RUPS menyetujui pembagian dividen 862,9 miliar rupiah. 

Total dividen ini setara 55% dari laba bersih Tahun 2016 dan porsi dividen 

yang dibagikan naik dari tahun sebelumnya”. 

Inti dari informasi diatas yaitu adanya perbedaan penetapan besarnya jumlah 

dividen yang dibagikan meskipun laba perusahaan memiliki kondisi yang sama 

yaitu mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, dimana dalam 

kondisi laba perusahaan yang meningkat ada perusahaan yang memilih 

menurunkan jumlah dividen dan ada perusahaan yang memilih meningkatkan 

jumlah dividen. Hal ini menunjukkan kebijakan dividen yang dipegang setiap 

perusahaan adalah berbeda-beda. Ini dikarenakan teori kebijakan dividen yang 
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belum terangkai sempurna dan belum dapat menjelaskan apa yang mendasari 

sebuah perusahaan menetapkan besarnya jumlah dividen yang akan dibagikan. 

Terlepas dari itu, Berdasarkan catatan Tempo.Co pada hari senin, 03 Mei 

2017: 

”Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Direktur Utama PT 

Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Budi Tjahjono sebagai tersangka kasus 

dugaan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen asuransi tersebut 

dalam penutupan asuransi oil dan gas pada BP Migas. Budi diduga 

memperkaya diri sendiri dan orang lain hingga merugikan negara sebesar 

15 miliar rupiah”. 

Informasi diatas menggambarkan salah satu konflik kepentingan perusahaan 

dimana adanya bentuk tindakan manajerial perusahaan yang mengalokasikan 

kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Sebagaimana dalam teori 

keagenan, Jensen (1986) menyatakan pembayaran dividen berperan 

meminimalisasi konflik kepentingan. Jadi, apakah perusahaan mengantisipasi 

konflik kepentingan dengan meningkatkan jumlah dividen yang dibagikannya? 

Berbagai teka-teki dalam dividend puzzle dan permasalahan konflik kepentingan 

yang terjadi inilah yang mendukung urgensi penelitian ini. 

 
 
1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian diatas, maka 

pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Apakah managerial shareholder berpengaruh terhadap payout policy? 

2. Apakah institutional shareholder berpengaruh terhadap payout policy? 

3. Apakah block shareholder berpengaruh terhadap payout policy? 

4.  Apakah foreign shareholder berpengaruh terhadap payout policy? 

5. Apakah profitability berpengaruh terhadap payout policy? 

6.  Apakah liquidity berpengaruh terhadap payout policy? 

7. Apakah leverage berpengaruh terhadap payout policy? 

8. Apakah tangibility berpengaruh terhadap payout policy? 

9.  Apakah dividend volality berpengaruh terhadap payout policy? 

10.  Apakah growth opportunity berpengaruh terhadap payout policy? 

11.  Apakah firm’s size berpengaruh terhadap payout policy? 

 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah managerial shareholder berpengaruh terhadap 

payout policy. 

2. Untuk mengetahui apakah institutional shareholder berpengaruh terhadap 

payout policy. 

3. Untuk mengetahui apakah block shareholder berpengaruh terhadap payout 

policy. 
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4.  Untuk mengetahui apakah foreign shareholder berpengaruh terhadap 

payout policy. 

5. Untuk mengetahui apakah profitability berpengaruh terhadap payout 

policy. 

6.  Untuk mengetahui apakah liquidity berpengaruh terhadap payout policy. 

7. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap payout policy. 

8.  Untuk mengetahui apakah tangibility berpengaruh terhadap payout policy. 

9.  Untuk mengetahui apakah dividend volality berpengaruh terhadap payout 

policy. 

10. Untuk mengetahui apakah growth opportunity berpengaruh terhadap 

payout policy. 

11.  Untuk mengetahui apakah firm’s size berpengaruh terhadap payout policy. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, wawasan, dan 

pengetahuan terhadap variabel yang diujikan dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang mungkin bisa 

digunakan sebagai dasar dan inspirasi dalam penelitian selanjutnya baik 

pada bidang yang sama maupun bidang yang memiliki keterkaitan. Tata 

cara penulisan skripsi dalam penelitian ini juga diharapkan dapat 

membantu penulisan bagi penulis lainnya. 
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2. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang membantu 

pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan terkait 

kebijakan dividen. Hasil penelitian ini juga diharapkan memunculkan 

motivasi dan strategi baru terkait kebijakan dividen perusahaan. 

3. Bagi Investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor 

akan keputusan terkait kebijakan dividen suatu perusahaan sehingga 

mampu menilai resiko dan peluang dalam investasinya. 

4. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

mengevaluasi pengawasan terhadap kebijakan dividen perusahaan dan 

diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun 

peraturan terkait kebijakan dividen perusahaan. 

 
 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran deskriptif atau 

memberikan uraian secara garis besar mengenai isi dan pembahasan masing-

masing bab dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang dilakukannya 

penelitian, tujuan dilakukannya penelitian termasuk permasalahan 

penelitian yang juga menimbulkan pertanyaan penelitian, manfaat 
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penelitian yang diharapkan untuk beberapa pihak, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan dan menggambarkan topik penelitian, 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan hasil penelitian 

yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian untuk 

membangun hipotesis dan model penelitian. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek yang 

digunakan dalam penelitian, definisi dan formula operasional 

variabel, serta uraian atas metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan dan berisi uraian dari hasil pengujian data 

setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data observasi termasuk 

penerimaan dan penolakan hipotesis penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan kesimpulan penelitian dari 

pembahasan pada bab sebelumnya, keterbatasan dari penelitian, 

serta rekomendasi yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya.  
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