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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Deviden merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada 

pemegang saham. Deviden yang dibagikan itu berasal dari saldo laba ditahan. 

Maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan, akan semakin tinggi pula 

deviden yang dibayarkan. Jadi laba (profitabilitas) merupakan indikator utama 

dari kebijakan manajemen tentang berapa besarnya deviden yang akan 

dibagikan kepada investor. 

Sesuai dengan fungsi manajemen keuangan pada umumnya, maka 

pembagian deviden bertujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham atau harga saham selain itu tujuan pembagian deviden juga untuk 

menunjukkan likuiditas perusahaan. 

Kebijakan deviden kas sebuah perusahaan memiliki dampak penting 

bagi banyak pihak yang terlibat di masyarakat. Bagi para pemegang saham, 

deviden merupakan tingkat pengembalian investasi mereka. Bagi pihak 

manajemen, deviden kas merupakan arus kas keluar yang mengurangi kas 

perusahaan. Oleh karenanya, kesempatan untuk melakukan investasi dengan 

kas yang dibagikan sebagai deviden tersebut menjadi signal mengenai 

kecukupan kas perusahaan untuk membayar bunga atau bahkan melunasi 

pokok pinjaman. Kebijakan deviden kas yang cenderung membayarkan 

deviden dalam jumlah relatif besar akan mampu memotivasi pemerhati untuk 



membeli saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan 

membayar deviden diasumsikan mesyarakat sebagai perusahaan yang bonafit. 

Namun demikian pertimbangan menjadi semakin rumit apabila kepentingan 

berbagai pihak diakomodasi.  

Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya 

kedalam perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian 

investasi (return) baik berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun 

pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain). 

Dalam hubungannya dengan pendapatan dividen, para investor umumnya 

menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil, karena dengan stabilitas 

deviden dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan 

sehingga mengurangi ketidakpastian investor dalam menanamkan dananya 

kedalam perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang akan membagikan dividen 

dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan antara lain: perlunya 

menahan sebagian laba untuk re-investasi yang mungkin lebih 

menguntungkan, kebutuhan dana perusahaan, likuiditas perusahaan, sifat 

pemegang saham, target tertentu yang berhubungan dengan rasio pembayaran 

deviden dan faktor lain yang berhubungan dengan kebijakan deviden. 

Parthington (1989) dalam penelitiannya menunjukkan beberapa variabel yang 

mempengaruhi penentuan dividen yaitu: (1) profitabilitas, (2) stabilitas 

dividen dan earning, (3) likuiditas dan cash flow, (4) investasi, dan (5) 

pembiayaan.                                           



Investor mengharapkan untuk mendapatkan tingkat kembalian 

(return) baik berupa dividen maupun capital gain tidak didasarkan pada 

kebijakan manajemen (intern) perusahaan tetapi didasarkan pada 

hasil/kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan yang dipublikasikan. Kebijakan apapun yang ditempuh 

oleh manajemen perusahaan, bagi investor tidak terlalu penting 

dipertimbangkan, karena kebijakan manajemen hanya dapat diketahui oleh 

pihak intern perusahaan. Lagi pula, bagi investor yang terpenting adalah 

melihat bagaimana perkembangan perusahaan terutama dari kinerja 

keuangannya. 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan maka disamping membuat 

kebijakan deviden maka perusahaan dituntut untuk tumbuh. Pertumbuhan 

dapat diwujudkan dengan menggunakan kesempatan investasi dengan 

sebaik-baiknya. Investasi berhubungan dengan pendanaan dan apabila 

investasi sebagian besar didanai internal equity maka akan mempengaruhi 

besarnya deviden dibagikan. Semakin besar investasi semakin berkurang 

deviden yang dibagikan. Dan apabila dana internal equity kurang mencukupi 

dari dana yang dibutuhkan untuk investasi maka bisa dipenuhinya dari 

eksternal khususnya dari hutang. Perusahaan yang cenderung menggunakan 

sumber dana eksternal untuk mendanai tambahan investasi akan 

membagikan deviden yang lebih besar, Surasni (1998). Untuk itulah, 

manajer harus dapat menentukan kebijakan deviden  yang memberikan 



keuntungan kepada investor, disisi lain menjalankan perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang diharapkan. 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba merupakan 

indikator utama dari kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, 

sehingga profitabilitas sebagai faktor penentu terpenting terhadap dividen 

(Lintner, 1956). Bukti empiris yang menghubungkan profitabilitas dengan 

dividen dilakukan oleh Brittain (1966) (dalam Parthington, 1989) 

menunjukkan bahwa profit sebagai pengganti variabel cash flow secara 

signifikan berpengaruh terhadap dividen. Partington (1989) menunjukkan 

bukti bahwa stabilitas dividen dan earning merupakan variable penting yang 

mempengaruhi preferensi investor untuk memperoleh dividen dimasa 

mendatang pada level signifikasi 0,001 (kurang dari 1%). Sementara 

variabel likuiditas dan investasi berada pada peringkat dibawahnya (setelah) 

variabel stabilitas dividen dan earning yang berpengaruh terhadap 

pendapatan dividen dimasa depan. Sementara variabel cash-flow (kas bersih 

yang diperoleh dari Aktifitas Operasi, Aktifitas Investasi dan Aktifitas 

Pendanaan) bersifat saling mengganti (komplementer) dengan variabel profit 

(Brittain, 1966 dalam Partington, 1989).  

Sedangkan variabel pembiayaan (external finance) dianggap sebagai 

kendala para manajer terhadap pembayaran dividen, sehingga para manajer 

cenderung tidak mempertimbangkan pembiayaan pada saat pembayaran 

dividen. Dengan kata lain variabel pembiayaan tidak signifikan berpengaruh 

terhadap dividen.  



Kebijakan dividen merupakan kebijakan dalam menentukan 

penggunaan laba yang diperoleh perusahaan, yaitu apakah laba tersebut akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk laba ditahan untuk tujuan reinvestasi. Salah satu bentuk pembayaran 

dividen yang paling banyak dipilih oleh perusahaan untuk membagikan 

labanya kepada pemegang saham adalah dividen tunai (cash dividend). 

Manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang 

mempengaruhi keputusan mengenai pembayaran dividen tunai (cash 

dividend) agar tercapai suatu kebijakan dividen yang optimal. 

Bertitik tolak dari faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh 

manajemen dan kepentingan investor yang didasarkan pada kinerja 

keuangan maka berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi 

variabel-variabel yang mungkin berpengaruh terhadap pendapatan dividen, 

terutama dividen tunai (cash dividend).  

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi deviden perusahaan-perusahaan yang go public di 

Bursa Efek Indonesia. 

B.  Perumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa yang terpenting bagi investor 

adalah memperoleh tingkat kembalian (return) dari hasil investasinya baik 

berupa pendapatan dividen maupun capital gain. Untuk memprediksi 

pendapatan dividen tidak dapat dipertimbangkan faktor-faktor kebijakan 

manajemen, karena kebijakan manajemen merupakan keputusan yang 



berhubungan dengan pihak intern perusahaan. Satu-satunya informasi yang 

berhubungan dengan kondisi perusahaan adalah laporan keuangan yang 

menunjukkan kinerja keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. 

Berdasar analisis laporan keuangan dan identifikasi sementara yang telah 

diuraikan di muka, maka perumusan masalah yang diajukan adalah 

menganalisa apakah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Deviden Tahun 

Sebelumnya, Earning Per Share dan Total Asset Turnover mempengaruhi 

Deviden perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak menyebar terlalu luas dan  untuk 

kemudahan dalam penelitian, dilakukan pembatasan terhadap masalah yang 

diteliti. Pembatasan masalah tersebut antara lain : 

1. Penelitian dilakukan terhadap 143 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI dan memenuhi syarat yang diperlukan dalam penelitian, seperti 

memiliki data Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Deviden Tahun 

Sebelumnya, Earning Per Share dan Total Asset Turnover. 

2. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 1 tahun, yaitu 

tahun 2003. dengan data deviden tahun sebelumnya diambil dari data 

tahun sebelumnya yaitu tahun 2002. 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pengaruh masalah yang diajukan, penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Deviden 

perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia.  



E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

terutama investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Secara terperinci manfaat 

penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penentuan kebijakan dividen. Perhitungan kwantitatif diharapkan dapat 

menunjukan hubungan atau pengaruh faktor-faktor fundamental seperti 

current ratio, debt to equity ratio, deviden tahun sebelumnya, earnings per 

share, dan total asset turnover terhadap kebijakan dividen. Faktor-faktor 

tersebut diharapkan dapat membantu manajer keuangan dalam pengambilan 

keputusan untuk menebtukan besarnya dividen yang dibayarkan terutama 

dalam bentuk dividen kas bagi perusahaan yang sahamnya terdaftar dan aktif 

diperdagangkan di BEI. 

(2) Bagi akademis penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembayaran dividen perlembar 

saham sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih 

mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang kebijakan 

dividen. 

(3) Bagi investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal (khususnya instrumen 

saham). Dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pembayaran dividen per lembar saham diharapkan investor dapat melakukan 



prediksi pendapatan dividen (terutama dividen kas) yang akan diterima oleh 

para pemegang saham biasa. 

 


