BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Setiap entitas senantiasa melindungi kesejahteraan para investor dan

kinerja perusahannya. Cara yang dapat digunakan perusahaan yaitu dengan
membayar dividen. Perusahaan mengambil keuntungan dari usaha yang telah
dijalankan dan akan membagikan kepada pemilik saham dengan jumlah yang
sesuai dengan saham yang ditanam disebut dengan dividen (Fuadi, 2015).
Rasio pembayaran dividen merupakan skala yang mengungkapkan
persentase setiap profit yang dihasilkan dan dialokasikan untuk penanam modal
dalam tampilan uang tunai maupun yang biasa disebut dengan cash dividen. Rasio
pembayaran dividen juga memiliki pengertian lain yaitu total dividen yang
diberikan kepada investor dibandingkan dengan total pendapatan bersih
perusahaan. Menurut Olowe & Moyosore (2014) alasan mengapa pembayaran
dividen sangat penting dalam perusahaan, yaitu dapat memberikan kepastian
terhadap posisi finansial perusahaan, salah satu penghasilan bagi investor dan
memberikan keamanan untuk penghasilan yaitu dari dividen, dividen juga
memiliki pengaruh dan membantu mengontrol harga saham pada pasar saham.
Kasus yang sama juga diteliti Gill, Biger, dan Tibrewala (2010) tentang
pentingnya pembayaran dividen dalam perusahaan.
John dan Muthusamy (2010) berpendapat bahwa perusahaan umumnya
memiliki kebijakan dividen yang tidak sama, setiap entitas mengambil keputusan
yang berbeda dalam menetapkan kebijakan dividen serta kebijakan dividen pada
perusahaan berpengaruh pada manajer dan investor. Peraturan mengenai besarnya
laba yang akan dialokasikan pada penanam modal atau yang kerap disebut rasio
pembayaran dividen perlu ditetapkan oleh perusahaan dalam pembuatan kebijakan
dividennya termasuk penentuan tingginya profit yang akan ditahan dan tidak
dibayarkan sebagai dividen oleh perusahaan. Semakin tinggi profit yang
dialokasikan sebagai dividen, maka semakin besar pula peluang untuk
mendapatkan calon penanam modal. Calon investor biasanya lebih suka pada
perusahaan yang royal membagikan dividen di masa lalu. Menurut Marlina dan
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Danica (2009), investor serta entitas yang membayar dividen dipengaruhi pada
kebijakan pembayaran dividen. Umumnya, alasan investor menginginkan dividen
yang akan diberikan itu tidak berubah dikarenakan kondisi terebut dapat
meminimalisir ketidakjelasan mengenai hasil yang diinginkan dalam melakukan
investasi serta mendapatkan kepercayaan lebih dari pemegang saham untuk
perusahaan yang akhirnya meningkatkan nilai saham.
Menurut Ardestani, Zaleha, Rasid, & Basiruddin (2013), suatu keputusan
entitas dalam memutuskan jumlah keuntungan yang nantinya dibagikan dalam
bentuk dividen atau entitas harus memutuskan dividen yang cocok, jika tidak
cocok maka akan berpengaruh terhadap harga aset, harga saham, merger dan
akuisisi, struktur modal serta penganggaran modal, hal tersebut disebut dengan
kebijakan dividen. Menurut Kumar Sharma dan Wadhwa (2013), kebijakan
dividen merujuk kepada peraturan pembayaran pada entitas ketika memutuskan
ukuran dan pola penyaluran profit untuk penanam modal dari waktu ke waktu.
Kebijakan dividen mampu sebagai suatu bentuk teknik pengendalian investor
kepada pihak pengelola. Karena dana distributor dapat diminimalisir dengan suatu
teknik pengendalian yang bisa menselaraskan kebutuhan yang terkait tersebut.
Menurut Sarmento, Kertahadi, dan Nuzula (2014), kebijakan pembayaran
dividend merupakan kebijaksanaan dewan direksi. Tugas penting bagi manajer
keuangan entitas yaitu memutuskan total penghasilan yang wajib dibayarkan
sebagai dividen. Bagi pemegang saham, kebijakan ini sangat berguna dikarenakan
keputusan dividen yang memutuskan total anggaran yang mengalir ke pemegang
saham serta entitas menyimpan sejumlah dana untuk reinvestasi.
Berdasarkan uraian diatas, studi ini mencoba melakukan beberapa studi
empiris guna menguraikan aspek penentu rasio pembayaran dividen. aspek-aspek
yang menjadi faktor tersebut yaitu rasio hutang terhadap ekuitas, arus kas bebas,
tingkat pengembalian aset, pertumbuhan penjualan serta perputaran persediaan.
Judul dari topik penelitian ini yaitu “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio
Pembayaran Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia”.
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1.2

Urgensi Penelitian
Setiap perusahaan menginginkan profit dari setiap aktivitas. salah satu

perkara yang akan dihadapi entitas ialah pengalokasian laba karena entitas harus
menentukan berapa laba yang wajib di bagikan ke setiap investor dalam bentuk
dividen serta berapa banyak yang nantinya diinvestasikan kembali ke laba ditahan.
Entitas yang telah go public wajib membagikan dividen setiap tahunnya.
Akan tetapi, dari catatan otoritas PT Bursa Efek Indonesia masih ada sejumlah
entitas yang tidak melakukan kewajibannya karena masih membutuhkan dana
lebih untuk mengembangkan usaha ataupun melunasi hutang.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan (RUPST) pada
tahun 2018, PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) telah sepakat untuk tidak
membayar dividen. alasannya dikarenakan PT Intermedia Capital mengalami
kerugian bersih sebesar Rp 140,6 miliar ditahun 2018. RM Harlin Erlianto
Rahardjo sebagai direktur MDIA mengatakan bahwa pada 2018 entitas mencatat
saldo laba sebesar Rp 1,674 triliun. Akan tetapi, ditahun yang sama entitas
membukukan rugi bersih sebesar Rp 140,6 miliar. Karena itulah kenapa PT
MDIA tidak membagikan dividen di tahun 2018. Penurunan pendapatan telah
dialami dari 2017, yaitu sebesar Rp 1,82 triliun dari Rp 1,99 triliun. Akan tetapi,
EBITDA sendiri di tahun 2018 masih positif di level 381,4 miliar. Bisa dilihat
bahwa kerugian bersih terjadi di bottom line, tetapi dari sisi usaha justru EBITDA
perseroan masih positif. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara operasional
perusahaan masih tergolong untung hanya saja ada beban lain di bawah EBITDA
yang membuat entitas rugi bersih.

1.3

Pertanyaan Penelitian
Ada beberapa ringkasan didalam permasalahan observasi ini, yaitu antara

lain:
1.

Apakah arus kas bebas berdampak signifkan terhadap rasio pembayaran
dividen?

2.

Apakah tingkat pengembalian aset berdampak signifkan terhadap rasio
pembayaran dividen ?
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3.

Apakah rasio hutang terhadap ekuitas berdampak signifikan terhadap
rasio pembayaran dividen ?

4.

Apakah perputaran persediaan berdampak signifikan terhadap rasio
pembayaran dividen ?

5.

Apakah pertumbuhan penjualan berdampak signifikan terhadap rasio
pembayaran dividen?

1.4

Tujuan dan Manfaat

1.4.1

Tujuan Penelitian
Ada beberapa tujuan pada observasi ini yaitu:

1.

Untuk menganalisis apakah arus kas bebas berdampak terhadap rasio
pembayaran dividen.

2.

Untuk menganalisis apakah tingkat pengembalian aset berdampak
terhadap rasio pembayaran dividen.

3.

Untuk menganalisis apakah rasio hutang terhadap ekuitas berdampak
terhadap rasio pembayaran dividen.

4.

Untuk menganalisis apakah perputaran persediaan berdampak terhadap
rasio pembayaran dividen.

5.

Untuk menganalisis apakah pertumbuhan penjualan berdampak terhadap
rasio pembayaran dividen.

1.4.2

Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari pengujian ini yaitu :

1.

Bagi Akademisi
Bagi akademisi manfaat yang bisa diambil yaitu dapat memperdalam

pengetahuan atau ilmu mengenai dampak apa saja yang mempengaruhi dividen.
observasi ini juga bisa digunakan untuk perbandingan atau sumber dalam
mengembangkan penelitian berikutnya.
2.

Bagi Investor
Harapan dari observasi ini untuk para investor perusahaan yaitu bisa

menjadi laporan mengenai dampak apa saja yang mempengaruhi dividen serta
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diukur menggunakan DPR yang nantinya dapat berguna sebagai masukan untuk
menjalankan investasi.
3.

Bagi Manajemen Perusahaan
Manfaat dari observasi berguna sebagai bahan dalam mempertimbangkan

pengambilan keputusan pada kebijakan dividen agar mampu memaksimalkan nilai
entitas dan besarnya dividen yang akan dibayarkan.

1.5

Sistematika Penelitian
Berikut bagian-bagian dari laporan observasi ini yang dibagi menjadi

lima bab :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan konsep-konsep teoritis yang dapat menjadi landasan
dalam menjawab masalah penelitian dan perumusan hipotesis.
BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang rancangan observasi, sampel yang
digunakan dalam observasi, dan variable-variabel observasi dan metode
analisis yang digunakan dalam pengujian.
BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan hasil dari pengujian data yang telah dilaksanakan
serta memaparkan penjelasan hipotesis observasi yang sudah di uji.
BAB 5 : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Bagian ini akan diuraikan kesimpulan pada observasi ini, keterbatasan
dalam observasi, serta saran untuk observasi berikutnya.
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