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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat serta adanya persaingan 

antar perusahaan yang ketat mendorong manajer untuk dapat bertindak efisien dan 

efektif dalam mengelola perusahaan. Untuk dapat terus menjalankan usaha, setiap 

perusahaan membutuhkan dana. Dana tersebut dapat diperoleh dari para investor. 

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), namun menurut 

bird in hand theory, investor memiliki preferensi yang lebih besar terhadap 

dividen. Hal ini dikarenakan dividen dilihat sebagai sesuatu yang lebih pasti 

daripada capital gain (Gordon dan Litner, 1956) dalam (Ayu, 2014).  

Kebijakan dividen merupakan 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, 2008). Kebijakan dividen perusahaan tergambar pada dividen payout 

ratio(DPR) perusahaan tersebut, yaitu persentase laba yang dibagikan dalam 

bentuk dividen tunai, artinya besaran DPR akan mempengaruhi keputusan 

investasi para pemegang saham dan di sisi lain berpengaruh pada kondisi 

keuangan perusahaan. 
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Masalah kebijakan dividen berkaitan dengan masalah keagenan (Putri dan 

Nasir 2006). Pemegang saham menunjuk manager untuk mengelola perusahaan 

agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. 

Dengan kewenangan yang dimiliki, manager bertindak bukan untuk kepentingan 

pemegang saham tetapi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hal itu tidak 

disukai oleh pemegang saham karena pengeluaran yang dilakukan oleh manager 

akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunankeuntungan dan 

dividen yang akan diterima pemegang saham. Perbedaan kepentingan itulah maka 

timbul konflik yang disebut sebagai agency conflict. 

Dalam mengawasi dan memonitor perilaku manager, pemegang saham 

harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan yang disebut agency cost. Untuk 

mengurangi agency cost dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan 

managerial. Dengan memberikan kesempatan manager untuk terlibat dalam 

kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan 

pemegang saham. 

 Dengan keterlibatan kepemilikan saham, manager akan bertindak secara 

hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang 

diambilnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan kepemilikan saham,manager 

akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola 

perusahaan.Agency cost juga dapat dikurangi dengan kepemilikan institusional 

dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor - investor institusional. 

Dengan kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan 

terhadap kinerja manajerial. 
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Kebijakan utang akan mempengaruhi dividen dikarenakan apabila 

mengalami keterbatasan laba ditahan, perusahaan cenderung memanfaatkan utang. 

Namun bila penggunaan utang terlalu besar dapat berdampak pada financial 

distress dan kebangkrutan. Penggunaan utang yang tinggi akan menyebabkan 

penurunan dividen karena sebagian besar keuntungan dialokasikan sebagai 

cadangan pelunasan utang. Sebaliknya pada tingkat penggunaan utang yang 

rendah, perusahaan mengalokasikan dividen tinggisehingga sebagian besar 

keuntungan digunakan untuk kesejahteraan pemegang saham.  

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan profit. 

Pada tingkat profitabilitas yang tinggi, perusahaan mengalokasikan dividen yang 

rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalokasikan sebagian besar 

keuntungan sebagai sumber dana internal. Pada ROA tinggi dibayarkan dividen 

rendah karena keuntungan digunakan untuk meningkatkan laba ditahan.  

Ukuran perusahaan (firm size) digunakan sebagai variabel independen 

terakhir yang mempengaruhi dividen. Perusahaan yang memiliki ukuran besar 

akan lebih mudah memasuki pasar modal sehingga, dengan kesempatan ini 

perusahaan membayar dividen besar kepada pemegang saham.  

Hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang analisis factor kebijakan 

dividen masih mendapatkan temuan yang tidak konsisten antar satu peneliti 

dengan peneliti lainnya antara lain penelitian dari Sisca Ayu (2008), Handayani 

dan Hadi Nugroho (2009), Karami (2013), Lopolusi(2013), danArilaha (2009), 

sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi 

temuan jika diterapkan pada obyek yang berbeda. 
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Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah 

bahan mentah menjadi bahan jadi yang layak untuk dipasarkan. Objek penelitian 

perusahaan manufaktur adalah untuk membuktikan apakah hasil penelitian akan 

tetap konsisten dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Namun populasi dari 

perusahaan manufaktur ini akan dipilih dengan menggunakan kriteria tertentu, 

sehingga akan terpilih sampel yang akan digunakan. Dari berbagai alasan dan 

penjelasan di atas, peneliti berniat untuk mengajukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan 

Hutang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, 

Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?  

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?  

3. Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?  

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?  

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?  

D. TujuanPenelitian 

Tujuan dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi 

focus penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan 

dividen perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan dividen perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 
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4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan pengalaman dalam mempraktekkan ilmu yang 

telah didapat dibangku perkuliahan serta menggabungkan pemahaman teori-teori 

yang ada dengan keadaan sesungguhnya sehingga kemudian dapat dijadikan bekal 

apabila terjun ke masyarakat. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor atau kreditur, dapat digunakan sebagai acuan pengambilan 

keputusan dalam memberikan atau menjalankan dananya kepada perusahaan dan 

diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam menilai kinerja perusahaan, 

sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam menanamkan modalnya 

pada perusahaan. 

 

 



7 
 

3. Bagi Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dividen yang akan diambil pada 

perusahaan Manufaktur . 

4. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan informasi 

dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi terutama yang berhubungan 

dengan manajemen keuangan, khususnya mengenai keputusan dividen dan dapat 

dijadikan tambahan pengetahuan, bahan referensi, pertimbangan, rujukan maupun 

perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik 

yang sama atau berkaitan dengan pembahasan topic ini. 

 


