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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan ekonomi mengalami perkembangan yang 

pesat. Perkembangan yang pesat terjadi pada perkembangan pasar modal 

Indonesia. Menurut Sunariyah (2003: 19) perkembangan pasar modal 

Indonesia setelah tahun 1988 menunjukkan jumlah perkembangan yang sangat 

signifikan. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas (Tandelilin, 2001: 13). Dengan adanya pasar 

modal maka para investor dapat menginvestasikan dananya tersebut ke dalam 

perusahaan. 

Menurut Baruno dan Endriani (2005) tujuan investor melakukan 

investasi saham adalah pertama, keuntungan yang diperoleh dari selisih 

pergerakan harga saham pada saat membeli dan saat menjual (capital gain). 

Kedua, keuntungan yang didapat oleh investor diperoleh dari pembagian 

dividen. Dividen adalah pembagian kepada pemegang saham perusahaan yang 

sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki (Baridwan, 2000: 434). Dalam 

hubungannya dengan pendapatan dividen, para investor umumnya 

menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil dari tahun ke tahun 

karena dengan stabilitas dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan. 
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Para investor  yang tidak bersedia mengambil risiko tinggi tentu saja 

akan memilih dividen daripada capital gain (Suharli dan Oktorina, 2005). 

Investor yang seperti ini biasanya investor jangka panjang dan sangat cermat 

mempertimbangkan kemana dananya akan diinvestasikan. Mereka akan lebih 

berorientasi kepada dividen saat ini. Hal ini sesuai dengan teori “ The bird in 

the hand fallacy “ yang diungkapkan Gordon dan Litner (1963) dalam Sartono 

(2001: 285). Menurut teori tersebut menyatakan bahwa investor memandang 

satu burung di tangan lebih berharga dari pada seribu burung di udara. Dividen 

sekarang lebih menguntungkan dibandingkan dengan saldo laba karena ada 

kemungkinan nantinya saldo laba tersebut tidak menjadi dividen di masa yang 

akan datang. Namun demikian, teori tersebut hanya memandang dari sisi 

pemegang saham (investor), sedangkan di posisi manajemen tingkat 

pengembalian investor hanya merupakan salah satu keputusan dilematis yang 

akan diambil. 

Pembayaran dividen dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan 

investor dari pada dalam bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai 

mambantu mengurangi ketidakpastian investor dalam aktivitas investasinya ke 

dalam perusahaan. Dividen tunai adalah sumber dari aliran kas untuk 

pemegang saham yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat 

ini dan akan datang (Sundjaja dan Barlian, 2003: 380). 

Menurut Suharli (2006) kebijakan dividen kas sebuah perusahaan 

memiliki dampak penting bagi banyak pihak yang terlibat di masyarakat. Bagi 

para pemegang saham atau investor, dividen kas merupakan tingkat 
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pengembalian investasi mereka berupa kepemilikan saham yang diterbitkan 

perusahaan lain. Bagi pihak manajemen, dividen kas merupakan arus kas 

keluar yang mengurangi kas perusahaan. Oleh karenanya kesempatan untuk 

melakukan investasi dengan kas yang dibagikan sebagai dividen tersebut 

menjadi berkurang. Bagi kreditor, dividen kas dapat menjadi signal mengenai 

kecukupan kas perusahaan untuk membayar bunga atau bahkan melunasi 

pokok pinjaman. Kebijakan dividen kas yang cenderung membayarkan 

dividen dalam jumlah relatif besar akan mampu memotivasi pemerhati untuk 

membeli saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan 

membayar dividen diasumsikan masyarakat sebagai perusahaan yang 

menguntungkan. 

Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung 

kepada kebijakan dividen masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan 

pertimbangan yang lebih serius dari manajemen perusahaan. Kebijakan 

dividen pada hakekatnya adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau 

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa 

datang (Sartono, 2001: 281). Perusahaan harus bisa membuat sebuah 

kebijakan yang optimal. Kebijakan yang diambil harus bisa memenuhi 

keinginan kedua belah pihak dimana perusahaan tetap bisa memenuhi 

kebutuhan dana, sedangkan pihak investasi memperoleh apa yang diinginkan, 

sehingga investor tidak mengalihkan investasinya ke perusahaan lain. 
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Kebijakan dividen terkait juga dengan hubungannya antara manajer 

dengan para pemegang saham. Umumnya pihak manajemen menahan kas 

untuk melunasi hutang atau meningkatkan investasi. 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 (agency theory) sebagai konflik antara principal dan 

agen (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Suharli (2006). Berdasarkan agency 

theory di dalam suatu perusahaan  pihak yang disebut sebagai agen adalah 

pihak manajemen dan pihak yang disebut sebagai  principal ialah pemilik 

perusahaan atau pemegang saham. Konflik kepentingan antara manajer 

dengan pemegang saham akan menimbulkan biaya keagenan (agency cost). 

Biaya keagenan dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan 

yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut (Suharli, 2006). 

Menurut Suharli (2006) terlalu banyak faktor yang menjadi 

pertimbangan kebijakan dividen sebuah perusahaan. Dari sedemikian banyak 

faktor, sulit sekali untuk menyimpulkan yang mana paling dominan 

mempengaruhi kebijakan dividen kas perusahaan. Penelitian ini merupakan 

pengembangan penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi 

kebijakan jumlah dividen, yaitu profitabilitas, leverage, dan harga saham. 

Berbagai penelitian telah dilakukan dengan menganalisis pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan harga saham terhadap dividen tunai, namun 

beberapa penelitian diantaranya memberikan hasil yang tidak konsisten. 

Penelitian Baruno dan Endriani (2005) tentang pengaruh rasio-rasio keuangan 
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terhadap dividend payout ratio pada industri telekomunikasi di Bursa Efek 

Indonesia periode 2000-2004. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel yaitu 

Cash Ratio, Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) 

mempunyai pengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) industri 

telekomunikasi, sedangkan Return On investment (ROI), Firm Size (FS), dan 

Dividend Payout Ratio tahun sebelumnya (DPRt-1) tidak berpengaruh terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) industri telekomunikasi. 

Studi yang dilakukan oleh Suharli dan Oktorina (2005) bertujuan untuk 

memprediksi tingkat pengembalian investasi pada equity securities melalui 

rasio profitabilitas, likuiditas, dan hutang pada perusahaan publik di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dan 

likuiditas memiliki hubungan yang searah atau positif dengan kebijakan 

dividen, sedangkan tingkat leverage (hutang) memiliki hubungan negatif atau 

tidak searah dengan kebijakan dividen. 

Suharli (2006) melakukan studi empiris mengenai pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan harga saham terhadap jumlah dividen tunai. 

Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa profitabilitas dan harga saham 

memiliki pengaruh positif yang signifikan dan berhubungan searah dengan 

jumlah dividen yang dibayarkan, sedangkan leverage perusahaan tidak 

mempengaruhi besarnya jumlah dividen yang dibayarkan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Suharli (2006). Akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pertama, penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2002-
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2003 sebagai periode penelitian, sedangkan dalam penelitian ini diambil pada 

periode tahun 2003-2005. Kedua, perusahaan yang diteliti tahun sebelumnya 

yaitu seluruh perusahaan di Indonesia yang listing di BEI, sedangkan 

penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI karena 

untuk menghindari adanya pengaruh perbedaan karakteristik perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul ANALISIS PENGARUH 

PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN HARGA SAHAM TERHADAP 

JUMLAH DIVIDEN TUNAI (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas yang diwakili Return On Equity (ROE) berpengaruh 

terhadap dividen tunai perusahaan ? 

2. Apakah leverage yang diwakili Debt to Equity Ratio (DER)  berpengaruh  

terhadap dividen tunai perusahaan ? 

3. Apakah harga saham berpengaruh terhadap dividen tunai perusahaan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan bukti empiris mengenai: 



 7

1. Pengaruh dari profitabilitas yang diwakili Return On Equity (ROE) 

terhadap dividen tunai perusahaan. 

2. Pengaruh dari leverage yang diwakili Debt to Equity Ratio (DER)    

terhadap dividen tunai perusahaan. 

3. Pengaruh dari harga saham terhadap dividen tunai perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi 

pihak – pihak yang bersangkutan antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Memberikan informasi tambahan untuk mendapatkan pemahaman dan 

wawasan yang lebih mengenai dividen tunai perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  

2. Bagi  Para Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini juga dapat digunakan oleh investor sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi terkait dengan 

tingkat pengembalian yang berupa dividen di suatu perusahaan khususnya  

di masa depan. 

3. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan 

Sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan manajer dalam 

menetapkan kebijakan dividen sehubungan dengan penentuan sumber 

pendanaan (intern atau ekstern) jika ingin melakukan investasi kembali 

(reinvestment). 
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4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar atau acuan bagi 

peneliti di bidang akuntansi dan keuangan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang lebih baik. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi dalam lima 

bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas masalah 

teori- teori yang melandasi penelitian, yaitu laporan keuangan, dividen, pasar 

modal, profitabilitas, hubungan antara profitabilitas dan dividen tunai, 

leverage, hubungan antara leverage dan dividen tunai,  harga saham, 

hubungan antara harga saham dan dividen tunai, dividen tunai, telaah 

penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini memuat ruang lingkup 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber 

data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi 

deskripsi data, statistik deskriptif, serta analisis data dan pembahasan. 



 9

BAB V PENUTUP. Dalam bab terakhir disajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya. 

 




