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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 Perusahaan dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat menggunakan 

beberapa cara sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati oleh manajemen. 

Salah satunya yaitu dengan menjual saham di pasar modal. Saham tersebut 

nantinya akan dijual ke masyarakat dimana pihak yang membeli saham 

perusahaan tersebut disebut dengan pemegang saham. 

 Dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut, tentu saja perusahaan memiliki 

tanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh para investor. Bagi para 

investor, dalam kegiatan investasi mereka cenderung mengharapkan tingkat 

pengembalian yang tinggi. Pengembalian yang diharapkan oleh investor bisa 

berbentuk dividen atau capital gain. Investor yang mengharapkan atas 

pembayaran dividen cenderung berasumsi bahwa pendapatan tersebut pasti 

diperoleh saat ini, sedangkan investor yang mengharapkan capital gain cenderung 

berasumsi bahwa dividen yang mereka terima akan dipungut pajak berbeda 

dengan capital gain yang hanya akan dipungut pajak sampai saham tersebut dijual, 

sehingga investor rela menerima tingkat pembayaran dividen yang rendah dari 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2011). Perbedaan ini merupakan tugas bagi 

seorang manajer keuangan dalam menilai tingkat pengembalian yang seperti apa 

yang diinginkan oleh pemegang saham. Sehingga, perusahaan dapat memastika 
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bahwa kesejahteraan pemegang saham akan maksimal dengan kebijakan dividen 

yang mereka buat (Horne dan John M. Wachowicz, 2013). 

 Dividen dibayarkan kepada para investor atas saham yang mereka miliki di 

perusahaan. Pada saat perusahaan membuat keputusan mengenai distribusi kas 

yang akan diberikan kepada pemegang saham, memaksimalkan nilai pemegang 

saham merupakan hal yang harus diingat oleh seorang manajer keuangan 

(Brigham dan Houston, 2011). Kebijakan mengenai pemberian dividen secara 

periodik telah dimiliki oleh sebagian besar perusahaan, akan tetapi perubahan 

jumlah dapat terjadi apabila direktur perusahaan menginginkan hal tersebut, 

dimana sebagian besar ditentukan atas dasar penurunan atau kenaikan signifikan 

dari laba (Gitman, 2009). Besar kecilnya deviden yang akan dibayarkan kepada 

pemegang saham sesuai dengan kurun waktu yang telah disepakati pada saat 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pula (Alfatah, 2014).  

 Beberapa komisaris dan direksi ada yang memiliki saham di perusahaan. 

Persentase kepemilikan saham manajerial tentu berbeda-beda pada tiap 

perusahaan, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Manajer yang memiliki peran 

ganda sebagai manajer sekaligus investor, cenderung menyukai pendapatan 

dividen yang lebih besar (Firmanda et al., 2015). Sehingga, persentase 

kepemilikan saham manajerial yang besar dapat mempengaruhi kebijakan-

kebijakan perusahaan, salah satunya adalah kebijakan dividen.  

 Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan, tentu lebih memusatkan 

pada kegiatan/ proyek investasi sehingga pembayaran dividen ke investor akan 

lebih sedikit/berkurang. Bagi para investor yang lebih menginginkan tingkat 

 



3 
 

pembayaran dividen yang tinggi, tentu saja hal ini merupakan kerugian bagi 

mereka. Maka dari itu, perlunya manajer keuangan membuat sebuah kebijakan 

dividen yang optimal, dimana kebijakan yang dapat menghasilkan keseimbangan 

antara dividen saat ini, pertumbuhan di masa depan, dan memaksimalkan harga 

saham perusahaan (Brigham dan Houston, 2011). 

 Perusahaan yang menerima sejumlah modal dari pemegang saham, mereka 

memiliki kewajiban berupa pembayaran dividen kepada pemegang saham. Akan 

tetapi, tidak semua perusahaan membayarkan dividen tersebut, karena perusahaan 

mungkin memanfaatkan laba yang dimiliki pada periode tersebut untuk 

kepentingan yang lain. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan 

perusahaan dalam membayar dividen karena perusahaan setiap periode harus 

membuat keputusan yang tepat mengenai kebijakan dividen. Berikut tabel tentang 

jumlah perusahaan jasa yang konsisten membayarkan dividen dan yang tidak 

selama periode 2011-2014. Format tabel diambil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Alfatah (2014), sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Perusahaan Jasa yang Konsisten Membagikan Dividen Selama 

Periode 2011-2014 

Tahun Jumlah Perusahaan Jasa 

Jumlah Perusahaan Jasa 

yang Konsisten 

Membagikan Dividen 

2011 301 86 

2012 301 78 

2013 301 72 

2014 301 67 

Sumber: KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan BEI. (data diolah kembali 

oleh penulis). 

 

 Selama tahun 2012 sampai dengan 2014, perusahaan yang membayarkan 

dividen mengalami penurunan. Fenomena yang telah disajikan melalui tabel 

diatas setidaknya memberikan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI.   

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina dan Danica (2009) 

menyatakan bahwa cash position berpengaruh positif signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjani 

(2015). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pribadi dan 

Sampurno (2012) yang menyatakan bahwa cash position berpengaruh negatif 

terhadap dividend payout ratio. Sedangkan hasil penelitian Alfatah (2014) 

menyatakan bahwa cash position tidak berpengaruh terhadap dividend payout 

ratio.   
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 Puspita (2009) menyatakan bahwa sales growth berpengaruh negatif 

terhadap dividend payout ratio. Begitu juga dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho (2011) dan Nadjibah (2008) yang menyatakan bahwa 

sales growth juga berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. Sedangkan 

menurut hasil penelitian Alfatah (2014) dan Laksono (2006) menyatakan bahwa 

sales growth berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dandago et al. (2015) dan Dewi 

(2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

dividend payout ratio. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuringsih 

(2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

dividend payout ratio. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2008), Puspita (2009), Anjani 

(2015), dan Alfatah (2014) melalui penelitiannya menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pribadi dan Sampurno (2012) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyono (2009) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen.  
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 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut, 

maka penelitian ini saya beri judul, “Pengaruh Cash Position, Sales Growth, 

Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Dividend Payout 

Ratio”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut rumusan masalah yang 

dibahas dalam penelitian, antara lain: 

1. Apakah cash position berpengaruh terhadap dividend payout ratio?  

2. Apakah sales growth berpengaruh terhadap dividend payout ratio?  

3. Apakah kepemilikan manjerial berpengaruh terhadap dividend payout 

ratio?  

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap dividend payout ratio?  

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di atas, penelitian ini 

memiliki batasan masalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah cash 

position, sales growth, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. 

2. Objek penelitian adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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D. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas. Tujuan 

penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Cash position terhadap Dividend Payout Ratio. 

2. Menganalisis pengaruh Sales Growth terhadap Dividend Payout Ratio. 

3. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Dividend Payout 

Ratio. 

4. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Dividend Payout 

Ratio. 

 

E. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian mengenai pengaruh cash position, sales growth, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap dividend payout ratio 

ini, dapat memberikan informasi atau rujukan tambahan mengenai apa saja yang 

mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan dividend payout ratio. Ratio 

pembayaran dividen pada tiap periode bisa mengalami perubahan, baik penurunan 

atau kenaikan. Perusahaan yang membayarkan dividen berupa dividen kas maka 

ketersediaan kas harus optimal agar pembayaran dividen tidak mengalami 

gangguan. Manajemen yang memiliki saham di perusahaan akan meningkatkan 

kinerjanya dari tahun ke tahun apabila mereka menginginkan pembayaran dividen 

yang tinggi, sehingga ratio pembayaran dividen akan dipengaruhi oleh prosentase 

kepemilikan saham manajerial di perusahaan. 

 




