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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan akan berupaya untuk mensejahterakan para pemegang 

saham melalui pembagian dividen. Perusahaan membagikan dividen 

bertujuan agar masalah keagenan dapat berkurang sehingga kepentingan para 

pemegang saham dapat terpenuhi, dengan begitu reputasi perusahaan dan 

akan dapat dipertahankan sehingga kebijakan dividen menjadi salah satu 

keputusan penting perusahaan, apakah laba yang diperoleh akan dibagikan 

sebagai dividen atau akan menjadi laba ditahan. 

Apabila perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen untuk para 

pemegang saham, maka yang terjadi yaitu laba ditahan yang merupakan 

sumber pendanaan intern perusahaan akan menjadi berkurang. Sebaliknya, 

apabila perusahaan menahan untuk tidak membagikan dividen maka dapat 

digunakan sebagai sumber pendanaan intern dengan tujuan untuk mengejar 

pertumbuhan perusahaan.  

Namun seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen 

perusahaan dengan pemegang saham yang membuat kebijakan dividen 

menjadi suatu permasalahan yang kompleks yang terjadi di dalam 

perusahaan. Pemegang saham menginginkan agar dividen dibayarkan 

sebesar-besarnya sedangkan pihak manajemen perusahaan menginginkan laba 

perusahaan ditahan guna melakukan investasi kembali (Sari & Sudjarni, 

2015).
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Seperti yang terjadi pada perusahaan PT. XL Axiata (EXCL) yang 

berniat untuk menahan pembagian dividen pada tahun 2017. Manajemen 

EXCL menyatakan untuk menahan pembagian dividen pada tahun 2017, 

manajemen perusahaan tersebut menahan pembagian dividen karena memiliki 

kebijakan untuk tidak membagikan dividen saat fase penyesuaian setelah 

mengalami keuntungan sebesar Rp 376 miliar dari sebelumnya rugi Rp 25 

miliar. (Forddanta, 2017) 

Perbedaan hubungan yang terjadi antara pemegang saham, pemilik, 

manajemen dan agen terjadi akibat adanya kepemilikan suatu perusahaan 

yang terpisah (Michael, 2013). Perbedaan-perbedaan tersebut akan 

menimbulkan masalah agensi yang dimana pemegang saham menyewa 

manajer untuk mengelola perusahaan sehingga tujuan pemegang saham dapat 

tercapai, namun manajer tidak selalu konsisten dengan tujuan pemegang 

saham karena mempunyai agenda sendiri (Hanafi M , 2013). 

Dalam kaitannya antara kepemilikan institusional dengan kebijakan 

dividen, perusahaan-perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 

investor institusi biasanya syarat akan pembagian dividen. Karena investor 

institusi cenderung akan bertindak untuk memantau para manajer perusahaan. 

Menurut (Allen & Michaely, 2011), investor besar seperti investor institusi 

akan bersedia dan mampu untuk memantau manajemen perusahaan 

disbanding dengan investor yang lebih kecil. Oleh karena itu perusahaan yang 

dikendalikan oleh institusi kebijakan untuk melakukan pembagian dividen 

cukup tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kardianah & Soedjono, 
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2013) yang menguji kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen, 

(Prabowo & Salim, 2013) mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian 

tersebut bertentangan dengan penelitian (Sari & Budiasih, 2016) yang 

mendapatkan hasil yaitu kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Dalam penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen yaitu (Kardianah & Soedjono, 2013), (Wijanti & Sedana, 

2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian tersebut bertolak belakang 

dengan penelitian (Idawati & Sudiartha, 2014) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Dalam penelitian yang menguji pengaruh kebijakan utang terhadap 

kebijakan dividen yaitu (Kardianah & Soedjono, 2013), (Andriani & Ardini, 

2016) menyatakan bahwa kebijakan utang mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian tersebut bertolak belakang 

dengan penelitian (Sunaraya, 2013) yang menyatakan bahwa kebijakan utang 

berpengaruh  negatif terhadap kebijakan dividen. 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba perusahaan. Seorang investor biasanya akan tertarik 

menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan yang profit, dengan 

harapan nantinya perusahaan akan membagikan keuntungan perusahaan 
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sebagai dividen. Besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan menjadi 

acuan dalam menentukan kebijakan dividen dan juga tingkat pembagian 

dividen (Idawati & Sudiartha, 2014). Dalam penelitian yang menguji 

pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen yaitu (Kardianah & 

Soedjono, 2013), (Cholifah & Priyadi, 2014) menyatakan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian (Sari & Budiasih, 2016) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

Pertimbangan seorang investor dalam menentukan alokasi dana mereka 

pada suatu perusahaan salah satunya dengan melihat likuiditas pada suatu 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan seorang investor beranggapan bahwa 

perusahaan yang likuid akan rajin dalam membagikan dividen. Seperti dalam 

penelitian (Idawati & Sudiartha, 2014) dengan judul penelitian “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan 

Dividen pada Perusahaan Manufaktur di BEI” mendapatkan hasil bahwa 

likuiditas memiliki pengaruh dengan arah yang positif terhadap kebijakan 

dividen. Penelitian yang sama tentang likuiditas juga dilakukan oleh 

(Widhianningrum, 2013) yang berjudul “Pengaruh Biaya Agensi, 

Kesempatan Investasi, Hutang, Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Dividen Payout Ratio” dengan hasil likuiditas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Kedua 

penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Permana & Hidayati, 
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2016) yang mendapatkan hasil bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh 

pada kebijakan dividen. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran 

Perusahaan, Kebijakan Utang, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2013-2016”. 

Judul penelitian tersebut merupakan replikasi ekstensi dari penelitian 

(Kardianah & Soedjono, 2013) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan Utang, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan 

Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen”, yang membedakan adalah 

periode objek penelitian. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen? 

2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

3. Apakah kebijakan utang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

4. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

5. Apakah likuiditas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen?  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

dividen 

2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen 

3. Untuk menguji pengaruh kebijakan utang terhadap kebijakan dividen 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

5. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sehingga 

dapat digunakan oleh perusahaan dalam megambil keputusan dalam 

menentukan kebijakan dividen. 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitin ini 

juga diharapkan dapat menjadi pembuktian kebenaran teori manajemen 

keuangan pada umumnya yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, kebijakan utang dan profitabilitas 

terhadap kebijakan dividen pada khususnya.  
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E. Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti atau menguji dengan mengaitkan 

variabel independen yaitu kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, 

kebijakan utang, profitabilitas, dan likuiditas terhadap variabel dependen 

yaitu kebijakan dividen. 

2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang diambil dari 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI 4 tahun terakhir yaitu dari 

periode 2013-2016. 


