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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ekonomi saat ini berkembang pesat dan persaingan juga semakin banyak. 

Persaingan ini adalah tantangan pada suatu peluang melakukan perkembangan 

usaha bagi perusahaan. Perusahaan memerlukan adanya suatu keputusan 

mengenai pembayaran dividen yang tepat untuk suatu lingkungan ekonomi 

perusahaan yang sekarang berkembang semakin maju. Memenuhi tata cara 

pembayaran dividen yang tepat kepada perusahaan untuk kelancaran dalam suatu 

kegiatan operasional agar dapat membuat suatu keputusan. Perusahaan dapat 

mengembangkan ekonomi dengan hasil yang beragam dampak pada khususnya 

terkonsentrasi pada kebijakan dividen perusahaan (Abor & Bokpin, 2010). 

Literatur tentang kebijakan dividen telah berevolusi sejak karya ilmiah 

(Miller & Modigliani, 1961). Menggambarkan bukti teori ketidakrelavanan 

dividen di pasar yang melibatkan investor rasional, banyak periset di seluruh 

dunia telah berusaha untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penentu kebijakan 

dividen (Miller & Modigliani, 1961). Bukti empiris mengenai faktor-faktor 

penentu kebijakan dividen sebagian besar berfokus pada negara maju dengan hasil 

yang beragam dampak dari struktur kepemilikan, khususnya terkonsentrasi pada 

kebijakan dividen perusahaan di pasar Negara berkembang seperti Malaysia dan 

Nigeria sebagian besar masih belum (Abor & Bokpin, 2010). 

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan sangat 

terkonsentrasi dan terkait dengan struktur piramida dan cenderung meningkatkan 
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risiko pengambilalihan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham 

pengendali (Claessens, Djankov, & Lang, 2000). Perusahaan membagikan dividen 

sesuai kebijakan dividen yang ditetapkan berdasarkan besarnya laba yang 

dihasilkan, sehingga mempengaruhi jumlah dividen. 

Dividen merupakan bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada 

investor sebagai penghargaan untuk investasi dan penanggung resiko yang 

menanggung bermacam-macam factor (Kouki & Guizani, 2009). Investor dan 

perusahaan mempunyai pengaruh yang penting terhadap kebijakan dividen. 

Investor menginginkan hasil pengembalian laba dalambentuk pembayaran dividen 

maupun pendapatan untuk penanaman modal. Kebijakan pembagian dividen pada 

dasarnya adalah menentukan seberapa besar bagian keuntungan yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham, baik berupa dividen tunai maupun 

dividen saham (Levy & Sarnat, 1990). 

Menurut Al-Najjar dan Hussainey (2009) menyatakan keputusan 

pembagian dividen perlu mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan. Laba 

perusahaan tidak semuanya dibagikan kedalam bentuk dividen tetapi perlu 

disisihkan untuk investasi kembali. Menurut Al-shubiri, Al-Taleb, dan Al-Zoued 

(2012) perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi cenderung membayar dividen 

yang tinggi dan mendanakan proyek perusahaan dengan sumber dana eksternal. 

Kebijakan dividen adalah salah satu faktor yang dipengaruhi oleh 

leverage atau tingkat hutang. Biasanya, laba yang tinggi membuat perusahaan 

yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi lebih cenderung menahan labanya 

sehingga dapat digunakan untuk melunasi hutangnya. 
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Menurut John dan Muthusamy (2010), kebijakan dividen yang ditetapkan 

perusahaan berpengaruh pada kedua belah pihak yaitu pemegang saham dan 

manajer perusahaan masing-masing yang mempunyai kepentingan berbeda. Para 

pemegang saham mengharapkan kepercayaan pemegang saham terdapat 

perusahaan yang pada akhirnya harga saham juga dapat meningkat. Jensen dan 

Meckling (1976) bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebut dapat 

meminimalkan dan atau menghilangkan adanya masalah keagenan antara 

pemegang saham dan manajemen. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 

Kebijakan Pembayaran Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Kebijakan pembayaran dividen suatu perusahaan berbeda-beda. 

Perusahaan dinilai dari sebuah informasi mengenai performa perusahaan dalam 

membayar dividen kepada pemegang saham. Pertumbuhan perusahaan dimasa 

yang akan dating membuat perusahaan tidak mampu menyimpan dana. Maka, 

para investor tidak tertarik dengan saham perusahaan tersebut. 

Mempertimbangkan besarnya laba menjadi suatu tanggungjawab perusahaan 

(Puspita, 2009).  

Perusahaan melibatkan pihak luar ataucalon investor dalam penanaman 

modal dan prospek pertumbuhan dimasa yang akan datang. Sebagian perusahaan 

beranggapan bahwa dimasa yang akan datang, perusahaan harus menyediakan 
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banyak kas untuk membayar dividen mengalami keberatan. Perusahaan 

memerlukan penerbitan saham baru atau member pinjaman kepada pihak lain 

sehingga tidak memiliki dana untuk membayar dividen.  

Kebijakan pembayaran dividen telah terjadi beberapa kasus di Indonesia. 

Kasus yang terjadi yaitu, PT. Freeport Indonesia tidak dapat membayar dividen 

selama dua hingga beberapa tahun kedepan. Produksi dari tambang terbuka 

Grasberg tahun ini mengalami penurunan drastic terhadap EBITDA (Earning 

before income tax, depreciation and amortization) dalam dua tahun ini.Penurunan 

yang tidak membuahkan keuntungan dan laba menyebabkan PT. Freeport 

Indonesia mengalami kesusahan dalam pembayaran dividen. Pendapatan Freeport 

turun dikarenakan produksi bawah tanah tambang yang masih belum di mulai. 

Setelah tambang mulai beroperasi, PT. Freeport Indonesia akan mengalami 

kenaikan pendapatan yang dapat mendorong pembagian dividen pada tahun 2025. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan, maka 

dapat mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran 

dividen yang ada di perusahaan? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran dividen 

yang ada di perusahaan? 

3. Apakah tangibilitas berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran dividen 

yang ada di perusahaan? 
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4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan 

pembayaran dividen yang ada di perusahaan? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran 

dividen yang ada di perusahaan? 

6. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran dividen 

yang ada di perusahaan? 

7. Apakah dividen volatilitas berpengaruh terhadap kebijakan pembayaran 

dividen yang ada di perusahaan? 

8. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kebijakan 

pembayaran dividen yang ada di perusahaan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen terhadap kebijakan pembayaran dan 

membagikan dividen kepada pemegangsaham arus kas bebas yang dapat 

mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. 

Berdasarkan perumusan masalah, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan 

pembayaran dividen. 

2. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan 

pembayaran dividen. 

3. Untuk mengetahui apakah tangibilitas berpengaruh terhadap kebijakan 

pembayaran dividen. 
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4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap kebijakan pembayaran dividen. 

5. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan 

pembayaran dividen. 

6. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan 

pembayaran dividen. 

7. Untuk mengetahui apakah dividen volatilitas berpengaruh terhadap 

kebijakan pembayaran dividen. 

8. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap 

kebijakan pembayaran dividen. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. 

Penelitian ini mempunyai manfaat yakni: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

berdasarkan faktor apa saja agar perusahaan dapat memaksimalkan 

pembagian dividen. 

2. Bagi Investor 

Bagi para pemegang saham dan para investor perusahaan, penelitian ini 

dapat memberikan keputusan yang konsisten dalam pembagian saham 

terkait dengan tingkat pengembalian yang berupa dividen perusahaan.  
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3. Bagi Akademis 

Guna untuk menambah ilmu peneliti tentang pembayaran dividen, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu dalam 

keuangan maupun akuntansi mengenai tata cara pembayaran dividen. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang digunakan terbagi menjadi lima bab yang 

secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan berisi tentang latarbelakang permasalahan, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab landasan teori berisi tentang penelitian terdahulu untuk 

menjawab masalah penelitian dalam penyusunan, model penelitian yang 

di kembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai uraian hasil pengujian data setelah 

tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dan keterbatasan 

dari penelitian ini serta rekomendasi yang dapat diberikan. 
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