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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu daya tarik berinvestasi bagi investor dalam pasar primer maupun 

pasar sekunder adalah dividen. Dividen merupakan salah satu faktor yang akan 

menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan 

karena bagi para investor dividen merupakan return (tingkat pengembalian) atas 

saham yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut dengan jangka waktu tertentu.  

Kebijakan dividen pada dasarnya adalah salah satu keputusan yang penting 

bagi perusahaan. Kebijakan ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk 

menentukan berapa besarnya laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen dan 

berapa laba yang akan diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam bentuk laba 

ditahan. Besar kecilnya laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham 

tergantung pada besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan serta kebijakan 

dividen yang diterapkan pada perusahaan itu sendiri, karena semakin kecil laba 

yang ditahan maka semakin besar keuntungan yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengoptimalkan 

kebijakan yang diambil karena kebijakan dividen yang optimal akan 

menyeimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan perusahaan dimasa yang 

akan datang sehingga dapat memaksimumkan harga saham.  
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Dalam membagikan dividen tentunya dapat terjadi suatu masalah 

kebijakan dividen yang disebut dengan konflik keagenan (Putri dan Nasir, 2006). 

Konflik keagenan dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara 

pemilik dan manajer perusahaan mengenai laba yang diperoleh perusahaan. 

Pemilik memiliki tujuan untuk mensejahterakan kemakmuran para pemegang 

saham sedangkan manajer cenderung memiliki tujuan untuk kemakmuran dirinya 

sendiri sehingga akan mempengaruhi dividen yang akan dibagikan. Konfik 

keagenan juga dapat pula terjadi karena adanya perbedaan antara manajer dengan 

pemegang hutang (debtholder), dimana manajer menginginkan laba ditahan untuk 

diinvestasikan kembali di perusahaan, sedangkan debtholder menginginkan laba 

ditahan untuk membayar hutang perusahaan karena dikhawatirkan apabila laba 

diinvestasikan kembali di perusahaan hasilnya akan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan sehingga hutang perusahaan tidak dapat terbayar. Perbedaan 

kepentingan itulah maka timbul konflik yang disebut sebagai agency conflict. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemegang saham untuk 

meminimalisir kekhawatiran atas dana yang berada di bawah kendali manajemen. 

Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah melalui struktur kepemilikan 

yaitu meningkatkan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional 

merupakan salah satu mekanisme monitoring eksternal yang mampu mengawasi 

dan mendisiplinkan manajer agar selalu berusaha memaksimumkan kesejahteraan 

pemegang saham. Institusi ini berasal dari pihak luar perusahaan yang berbentuk 
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lembaga seperi: perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 

saham oleh institusi lainnya yang akan mendorong tingkat pengawasan yang lebih 

optimal. Semakin tinggi tingkat persentase kepemilikan saham oleh pihak institusi 

akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusi 

kepada manajer, sehingga dapat menekan perilaku opportunistic manajer dan dari 

pengawasan tersebut dimungkinkan kepada manajer untuk tidak menggunakaan 

dana internal untuk pengeluaran yang tidak perlu sehingga dana internal lebih 

dapat dioptimalkan.  

Dalam mengawasi dan memonitor perilaku manager, pemegang saham 

harus bersedia mengeluarkan kos pengawasan yang disebut agency cost. Untuk 

mengurangi  agency cost dapat dilakukan dengan kepemilikan institusional. 

Sehingga keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi 

mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh 

manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang 

strategis perusahaan (Jensen, M.C. dan Meckling, 1976).  

Pengawasan intensif yang dilakukan investor institusional menyebabkan 

manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan investor. Pihak investor 

institusional mempunyai keinginan untuk mendapatkan profit dari perusahaan 

dalam bentuk dividen. Dividen juga dapat sebagai sarana pengawasan oleh pihak 

investor institutional. Pembagian dividen dapat mencerminkan kinerja perusahaan. 

Sehingga jika dividen yang dibagi tinggi maka perusahaan tersebut mampu 
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menjalankan perusahaan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu 

mencapai profit yang tinggi.  

Kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh kebijakan hutang perusahaan. 

Kebijakan hutang (leverage) merupakan kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang jangka panjangnya, yang dalam penelitian ini diukur 

menggunakan debt to total assets ratio (DAR). Debt to total assets ratio (DAR) 

adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas 

perusahaan. Tingkat solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. suatu perusahaan 

dikatakan solvabel jika perusahaan tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang 

cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio ini menunjukkan besarnya total 

hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin 

tinggi rasio ini berarti semakin tinggi risiko perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka panjangnya dan semakin tinggi juga beban bunga hutang yang 

harus ditanggung perusahaan. Tingginya risiko tersebut mengakibatkan 

pembayaran dividen yang akan dibayarkan kepada investor akan semakin rendah. 

Sehingga, rasio ini dapat mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang, dimana semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan gejala kurang baik 

bagi perusahaan (Sartono, 2001).  

Penggunaan sumber dana eksternal berupa utang tentunya akan membawa 

konsekuensi timbulnya kewajiban perusahaan berupa bunga yang bersifat tetap. 
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Hal tersebut mengakibatkan perusahaan akan mempertimbangkan hal tersebut 

sebagai kebijakan yang dapat mepengaruhi besar kecilnya dividen yang akan 

dibagikan perusahaan kepada para investor. Tentunya secara logika bahwa 

perusahaan yang banyak bergantung pada sumber dana eksternal seperti hutang 

akan membayarkan dividen kepada pemegang saham yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahan yang tidak memiliki hutang.  

Profitabilitas juga dapat mempengaruhi dalam kebijakan dividen. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2000). 

Investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan, menunjang, dan meningkatkan profit karena profitabilitas 

perusahaan merupakan salah satu cara yang digunakan sebagai penilaian secara 

tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat atas aktifitas investasi 

yang dilakukan. Jumlah dividen yang dibagikan perusahaan kepada para 

pemegang saham bergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan saat ini 

dan dividen pada tahun sebelumnya. Apabila laba yang diperoleh perusahaan 

semakin besar maka akan besar pula kemampuan perusahaan untuk membagikan 

dividen kepada para pemegang saham. 

Selain profitabilitas faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen 

adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cermin dari besar 

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total aset 
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perusahaan atau total penjualan (Sunyoto, 2006). Pada penelitian ini ukuran 

perusahaan didasarkan pada total asset perusahaan. Ukuran untuk menentukan 

ukuran perusahaan adalah log natural dari total assets. Ukuran perusahaan yang 

besar tentunya akan memiliki akses yang mudah dalam menuju pasar modal, 

sehingga dapat mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap sumber dana 

internal. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki asset yang banyak akan 

membagikan dividen yang tinggi. Begitu juga sebaliknya perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk 

memiliki akses menuju pasar modal, sehingga perusahaan yang memiliki asset 

sedikit cenderung akan membagikan dividen yang rendah karena laba yang di 

peroleh perusahaan dialokasikan pada laba ditahan untuk menambah asset 

perusahaan tersebut. 

Cash Position atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor 

penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk 

menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang 

saham. Cash Position ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

mendanai operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(Munawir, 2002). Perusahaan yang memiliki cash position yang baik tentunya 

akan memungkinkan pembayaran dividen yang baik pula. Oleh karena itu dividen 

merupakan cash outflow, artinya dividen merupakan kas keluar dimana dividen 

dapat dibagikan kepada pemegang saham apabila perusahaan memiliki 
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kepemilikan kas yang baik dan besar. Sehingga semakin kuatnya posisi kas atau 

likuiditas perusahaan berarti makin besar kemampuannya membayar dividen 

(Riyanto, 2001). 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sisca Christianty Dewi (2008). Adapun pengembangan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) Penelitian sebelumnya menggunakan 

lima variabel independen yaitu kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, 

kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan lima variabel 

independen yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Cash Position terhadap Kebijakan Dividen. 

(2) Periode pengambilan data dalam penelitian sebelumnya adalah tahun 2002 

sampai dengan 2005, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data dengan 

cakupan periode lebih lama dan terkini yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2014. 

(3) Objek penelitian sebelumnya menggunakan laporan keuangan seluruh 

perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, sedangkan penelitian 

ini menggunakan laporan keuangan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diputuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, 

Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Cash Position 
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Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)”. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar batas dari apa yang 

akan dibahas sesuai dengan judul, ada beberapa batasan masalah penelitian yang 

akan peneliti lakukan: 

1. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini selama lima tahun 

yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2014. 

4. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kebijakan dividen, sedangkan 

variabel independennya terdiri dari kepemilikan institusional, kebijakan 

hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan cash position. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan dividen? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen? 
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3. Apakah ada pengaruh yang signifikan profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

dividen? 

5. Apakah ada pengaruh yang signifikan cash position terhadap kebijakan 

dividen? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan dividen. 

2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kebijakan hutang terhadap 

kebijakan dividen. 

3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen. 

4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen. 

5. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh cash position terhadap kebijakan 

dividen. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat 

dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Penelitian ini 
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dilaksanakan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan diantaranya sebagai berikut : 

1. Bidang Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna 

untuk  perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang manajemen 

keuangan serta menjadi referensi untuk mengembangkan atau memperbaharui 

literatur-literatur yang telah terpapar di masa lalu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. 

2. Bidang Praktis 

a. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan investasi sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Peneliti 

juga berharap para investor nantinya dapat memberikan informasi dalam 

menilai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan secara teoritis. Maka dari itu, 

investor mampu mengawasi perusahaan agar tidak terjadi permasalahan 

keagenan.  

b. Bagi emiten, hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan terhadap dividend payout ratio agar dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan. Bagi para akademisi hasil studi ini 

diharapkan dapat memberikan masukan terhadap isu tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan publik di Indonesia.  

 


