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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal telah menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan dana 

yang lebih banyak bagi kegiatan operasional maupun non operasional perusahaan, 

khususnya perusahaan yang telah perdagangkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Investor menanamkan dananya ke perusahaan dengan tujuan 

mencari keuntungan atau pengembalian investasi yang baik. Pengembalian 

investasi yang dimaksud berupa pendapatan yang dihasilkan dari selisih harga jual 

saham terhadap harga belinya (capital gain) serta dividen yang dibagikan 

perusahaan. 

Kebijakan dividen selalu menjadi salah satu topik yang sering diteliti dan 

kontroversial di bidang finansial dan keputusan pembagian dividen menjadi salah 

satu bagian penting dalam kebijakan perusahaan. Topik utama dalam penelitian 

bidang finansial mengenai kebijakan dividen adalah tujuan perusahaan 

membagikan dividen secara berkala. Pemegang saham umumnya mempercayai 

bahwa dividen memberikan sinyal yang penting mengenai kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang cukup (Aydin & Cavdar, 2015). 

Pembayaran dividen dianggap penting bagi para investor karena dividen 

memberikan kepastian mengenai keuangan perusahaan. Dividen dapat menarik 

perhatian investor dengan memberikan jaminan pendapatan dari laba perusahaan 

dan juga menjaga harga saham perusahaan di pasar modal (Gill, Biger, & 

Tibrewala, 2010).  
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Sejumlah asumsi telah diajukan untuk menjelaskan kebijakan dividen, 

salah satu asumsi yang telah banyak diteliti adalah teori keagenan (Miller & 

Modigliani, 1961). Pengambilan keputusan pembagian dividen yang dilakukan 

oleh manajemen sering menimbulkan masalah agensi dimana adanya perselisihan 

antara pemilik perusahaan dan manajemen. Teori agensi menyatakan bahwa 

manajemen sebagai seorang agen bagi pemegang saham, akan bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri, hal ini akan memicu adanya konflik antara pemilik 

perusahaan dan manajemen perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori 

keagenan menunjukkan bahwa pemegang saham terbesar dapat mengurangi 

maupun memperburuk konflik keagenan, oleh karena itu tingkat kepemilikan 

manajerial yang tinggi dapat mengurangi masalah agensi sebab, sebagai manajer 

harus menanggung sebagian kerugian yang timbul akibat dari konflik kepentingan 

pemegang saham dengan manajer perusahaan (Morck, Shleifer & Vishny, 1988). 

Keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang sering 

dihadapi oleh perusahaan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk 

memutuskan apakah akan membagi dividennya atau akan menahan laba untuk 

diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek yang lebih menguntungkan guna 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, maka timbul masalah 

bagaimana suatu kebijakan dividen akan mempengaruhi nilai perusahaan (Hatta, 

2002). 

Pengambilan keputusan atas kebijakan dividen dipengaruhi oleh banyak 

faktor serta alasan mengapa perusahaan harus membagikan dividen. Menurut Gill 

dan Obradovich (2012), perusahaan yang tidak memiliki sejarah pembagian 

dividen akan menarik apabila baru mengumumkan pembagian dividen. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil objek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini 

berjudul “ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, 

STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN 

TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan penelitian yang berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah independensi dewan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen? 

2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen? 

4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen? 

5. Apakah kepemilikan institusi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen? 

6. Apakah leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan 

dividen? 

7. Apakah return on assets berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen? 
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8. Apakah laba per saham berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 

dividen? 

9. Apakah arus kas operasional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan perumusahan masalah di atas adalah: 

1. Mengetahui apakah independensi dewan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kebijakan dividen. 

2. Mengetahui apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif 

terhadap kebijakan dividen. 

3. Mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

negatif  terhadap kebijakan dividen. 

4. Mengetahui apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan 

positif terhadap kebijakan dividen. 

5. Mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

positif terhadap kebijakan dividen. 

6. Mengetahui apakah leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

7. Mengetahui apakah return on assets berpengaruh signifikan positif 

terhadap kebijakan dividen. 

8. Mengetahui apakah laba per saham berpengaruh signifikan positif 

terhadap kebijakan dividen. 
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9. Mengetahui apakah arus kas operasional berpengaruh signifikan positif 

terhadap kebijakan dividen. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai 

bahan pertimbangan untuk memperbaiki ataupun menyusun perencanaan 

yang mengarahkan bagaimana cara untuk memaksimalkan kinerja 

perusahaan dengan kebijakan dividen di masa akan datang serta 

diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak manajemen 

perusahaan mengenai variabel apa saja yang ada dalam tata kelola 

perusahaan, struktur kepemilikan, dan karakteristik perusahaan yang 

dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian mampu memberikan informasi-informasi mengenai 

variabel tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, dan karakteristik 

perusahaan yang mempengaruhi kebijakan dividen. Informasi-informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan investor 

dalam melakukan analisis bisnis yang lebih akurat dalam melakukan 

investasi. 

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris 

di bidang akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan serta referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya 
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mengenai tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan, karakteristik 

perusahaan, dan kebijakan dividen. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

penelitan ini. Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitan ini secara 

keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan atas penyusunan penelitan ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai kerangka 

teoretis, temuan, penjelasan dari penelitian sebelumnya, model yang 

mendasari penelitian, dan informasi lain yang relevan dan diperoleh 

dari berbagai referensi, serta perumusan hipotesis untuk dijadikan 

sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan uraian mengenai pendekatan dan metode 

penelitian yang digunakan, yang terdiri dari rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan uraian mengenai hasil pengujian data yang 

dikumpulkan, analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji 

regresi panel beserta dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis 

yang diuji. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN,  DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitan yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, serta 

rekomendasi yang disarankan dapat memberikan manfaat untuk 

peneliti yang masa akan datang. 
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