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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

Kebijakan dividend payout ratio di dalam perusahaan masih menjadi 

topik yang cukup menarik untuk dibicarakan dan dikaji kembali lebih lanjut. 

Mengingat kebijakan dividend payout ratio memiliki dampak penting bagi banyak 

pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi para pemegang saham atau investor, 

dividen merupakan tingkat pengembalian investasi mereka berupa kepemilikan 

saham yang diterbitkan perusahaan lain. Bagi pihak manajemen, pembagian 

dividen ini nantinya akan mengurangi kas yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 

hal ini menyebabkan kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi menjadi 

berkurang. Kemudian bagi kreditor, pembagian dividen dapat menjadi sinyal 

positif untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar bunga maupun 

melunasi pokok pinjaman. Umumnya para investor menanamkan modalnya pada 

suatu perusahaan dengan tujuan utama yaitu mengharapkan return dalam bentuk 

dividen maupun capital gain demi meningkatkan kesejahteraannya. Disisi lain, 

perusahaan juga menginginkan adanya pertumbuhan yang terus meningkat untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya serta memberikan kesejahteraan yang 

lebih besar kepada para pemegang sahamnya. 

Gordon dan Lintner dalam Wahyudi dan Baidori (2008) menyatakan 

bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai pendapatan yang diharapkan 
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dari dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal (capital 

gain). Investor saham umumnya menyukai dividen karena merupakan unsur 

pendapatan yang pasti dibayar pada tahun berjalan sedangkan capital gain bersifat 

tidak pasti. 

Riyanto (1997) dan Dermawan (1997) menyatakan bahwa perusahaan 

dalam membuat keputusan pembagian dividen seluruhnya dan sebagian harus 

disisihkan untuk diinvestasikan kembali. Karena kebijakan dividen terdapat dua 

pihak yang berkepentingan yang saling bertentangan yaitu kepentingan pemegang 

saham dan kepentingan perusahaan dengan retained earning untuk investasi, 

disamping kepentingan bondholders yang juga mempengaruhi besarnya dividen 

kas yang dibagikan. Pembagian dividen sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku 

investor yang lebih memilih dividen tinggi yang mengakibatkan retained earning 

menjadi rendah. Investor beranggapan bahwa dividen yang diterima saat ini lebih 

berharga dibandingkan capital gain yang diperoleh dikemudian hari (Blume, 

1980) dalam Yuniningsih (2002). 

Kebijakan dividen atau keputusan dividen pada hakikatnya adalah 

menentukan porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, 

dan yang akan ditahan sebagai bagian dari laba ditahan (Levy dan Sarnat yang 

diacu dalam Damayanti dan Achyani, 2006). Dalam membayarkan dividen, 

perusahaan dapat menetapkan salah satu dari keempat jenis kebijakan dividen 

yang terdiri dari: (1) kebijakan dividen yang stabil, (2) kebijakan dividen dengan 

penetapan jumlah minimal dan ekstra dividen, (3) kebijakan dividen dengan 

penetapan rasio pembayaran dividen yang konstan, dan (4) kebijakan dividen 
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yang fleksibel (Riyanto, 2001: 269) dalam Marpaung dan Hadianto (2009). Dalam 

menetapkan kebijakan dividen, tentu saja perlu mempertimbangkan beberapa 

faktor yang mempengaruhinya seperti posisi likuiditas perusahaan, kebutuhan 

dana untuk membayar utang (Riyanto, 2001: 267), kesempatan investasi yang 

diproksi dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan rasio harga pasar terhadap 

nilai buku (D’Souza dan Saxena,1999; Anil dan Kapoor, 2008; Kouki dan 

Guizani, 2009), serta profitabilitas (Dhailami, 2006; Anastassiou, 2007; Suharli, 

2007) dalam Marpaung dan Hadianto (2009). 

Meskipun demikian pertimbangan ini menjadi semakin rumit apabila 

kepentingan berbagai pihak diakomodasi. Di satu sisi ada pihak yang cenderung 

berharap pembayaran dividen lebih besar atau sebaliknya. Umumnya pihak 

manajemen menahan kas untuk melunasi hutang atau meningkatkan investasi. 

Maksudnya pengurangan hutang akan mengurangi cash outflow berupa interest 

expense atau investasi dapat memberikan pengembalian berupa cash inflow bagi 

perusahaan. Di sisi lain, pemegang saham mengharapkan dividen kas dalam 

jumlah relatif besar karena ingin menikmati hasil investasi pada saham 

perusahaan. Kondisi inilah yang dipandang teori agensi sebagai konflik antara 

prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Suharli (2007). 

Berdasarkan agency theory, pihak manajemen adalah agen (agents) 

pemilik, sedangkan pemilik perusahaan merupakan principal. Jensen dan 

Meckling  (1976) dalam Suharli (2007) memperlihatkan bahwa pemilik dapat 

meyakinkan diri mereka bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal bila 

terdapat insentif yang memadai dan mendapatkan pengawasan dari pemilik. 
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Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham akan mengakibatkan 

biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan dapat diminimalkan dengan suatu 

mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait 

tersebut. 

Berbagai pertimbangan mengenai penetapan jumlah yang tepat untuk 

dibayarkan sebagai dividen adalah sebuah keputusan finansial yang sulit bagi 

pihak manajemen (Ross 1977, dalam Wahyudi dan Baidori, 2008). Keputusan 

suatu perusahaan mengenai dividen terkadang diintegrasikan dengan keputusan 

pendanaan dan keputusan investasi. Perusahaan memiliki pemisahan yang jelas 

antara kepemilikan (ownership), pengoperasian (operation), dan pengendalian 

(control). Pemisahan antara fungsi kepemilikan, pengoperasian, dan pengendalian 

memungkinkan manajemen lebih mementingkan kepentingan mereka daripada 

kepentingan perusahaan atau para pemilik. 

Faktor penentu kebijakan dividen menjadi sedemikian rumit dan 

menempatkan pihak manajemen (juga pemegang saham) pada posisi yang 

dilematis (Suharli dan Harahap, 2004) dalam Suharli (2007). Terlalu banyak 

faktor yang menjadi pertimbangan kebijakan dividen sebuah perusahaan. Dari 

sedemikian banyak faktor, sulit sekali untuk menyimpulkan yang mana yang 

paling dominan mempengaruhi kebijakan dividen kas perusahaan.  

Menurut PSAK, investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan 

untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil 

investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai 
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investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti 

manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.  

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan melunasi seluruh 

kewajiban jangka pendeknya (Karnadi, 1997) dan mendanai operasional usahanya 

(Suharli, 2004). Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki 

likuiditas lebih baik maka akan mampu membayar dividen lebih banyak. 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yan dilakukan oleh perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 

2007). 

Ukuran perusahaan adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun 

yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar 

daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan 

sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan 

biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Elyana, 2007). 

Rozeff (1982) menemukan investment opportunity berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen, tetapi penelitian D’Souza dan Saxena (1999) tidak 

menemukan pengaruh investment opportunity terhadap kebijakan dividen. Van 

Horne dan Wachowicz Jr (1998) menyebutkan likuiditas merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, tetapi penelitian Winatha (2003) 

dan Wulandari (2007) dalam Wahyudi dan Baidori (2008) tidak menemukan 

pengaruh signifikan likuiditas terhadap kebijakan dividen. Adanya perbedaan 
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hasil penelitian terdahulu inilah yang menyebabkan penulis melakukan penelitian 

ini. 

Berdasarkan  uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil 

judul penelitian “ANALISIS PENGARUH KESEMPATAN INVESTASI, 

LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEND PAYOUT RATIO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1 Apakah kesempatan investasi berpengaruh terhadap kebijakan dividend payout 

ratio? 

2 Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividend payout ratio? 

3 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividend payout ratio? 

4 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividend payout 

ratio? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis memberikan batasan 

sebagai berikut: Penelitian ini dilakukan untuk perusahaan publik yang terdaftar di 

BEI pada periode 2006-2008. 

D. Tujuan Penelitian 
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Berdasakan perumusan masalah,  maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari empat variabel 

independen yaitu kesempatan investasi, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan dividend payout ratio, dan untuk mengetahui 

intensitas pengaruh signifikan tiap variabel independen dalam mempengaruhi 

kebijakan dividend payout ratio. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Operasional 

Bagi para investor dan pihak manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat 

memberikan acuan pengambilan keputusan investasi terkait dengan tingkat 

pengembalian yang berupa dividen perusahaan. 

2. Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu 

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan 

pengembangan ilmu akuntansi maupun keuangan mengenai kajian pembayaran 

dividen. 

 

 

 

 

F. Sistematika Penulisan 
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Bab I merupakan pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang akan menjelaskan mengenai 

defenisi laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, laba, dividen, kebijakan 

dividen, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis. 

Bab III menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

meliputi, ruang lingkup penelitian, populasi,  sampel, dan teknik pengambilan 

sampel, teknik pengumpulan data dan sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan teknik analisis data. 

Bab IV memaparkan analisis data dan pembahasan, bab ini akan 

menguraikan statistik deskriptif, analisis data dan pembahasan. 

Bab V merupakan penutup, bab ini berisi simpulan, keterbatasan dalam 

penelitian dan saran. 

 

 

 


