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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2006). Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat 

dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang 

ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu 

memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam menetapkan 

kebijakan dividen, seorang manajer keuangan menganalisis sampai seberapa jauh 

pembelanjaan dari dalam perusahaan sendiri yang akan dilakukan oleh perusahaan 

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat bahwa hasil operasi yang 

ditanamkan kembali dalam perusahaan sesungguhnya adalah dana pemilik 

perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Oleh sebab itu, atas dasar 

pertimbangan antara risiko dan hasil, perlu diputuskan apakah lebih baik hasil 

operasi tersebut dibagikan saja sebagai dividen ataukah ditanamkan kembali 

dalam bentuk laba ditahan, yang merupakan sumber dana permanen yang perlu 

dipertimbangkan pemanfaatannya di dalam perluasan dan pengembangan usaha 

perusahaan. 

Kebijakan dividen atau keputusan dividen pada hakikatnya adalah 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan 



2 
 

 
 

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan 

(retained earning) untuk menambah modal guna pembiayaan investasi dimasa 

yang akan datang (Sartono 2000). Kebijakan dividen berhubungan dengan 

penentuan besarnya dividend payout ratio (DPR), yaitu besarnya persentase laba 

bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. 

Untuk menentukan besarnya rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio) 

aktivitas manajemen keuangan dalam perusahaan meliputi tiga keputusan yaitu, 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan dividen. Masing-masing 

keputusan tersebut memiliki tujuan yang sama untuk menentukan besarnya rasio 

pembayaran dividen, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen harus mengakomodasikan kedua kepentingan 

antara pendanaan perusahaan berupa laba ditahan dan kepentingan investor berupa 

dividen yakni laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang 

saham atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik dalam 

bentuk tunai (Cash dividend) maupun dividen saham (Stock dividend) (Darmadji, 

2001) (dalam Permana, 2016). 

Keputusan dividen merupakan bagian dari keputusan pendanaan internal 

perusahaan. Apabila manajemen perusahaan memutuskan untuk membayar 

dividen, maka jumlah laba yang ditahan akan berkurang, dan jika manajemen 

memutuskan tidak membayar dividen, maka akan meningkatkan pendanaan dari 

sumber dana internal. Hal ini yang menyebabkan kebijakan dividen sampai saat 

ini terus menjadi perdebatan terutama pada saat kebijakan dividen dihubungkan 

dengan nilai perusahaan. Kebijakan dividen dengan membayarkan dividen kepada 
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para pemegang saham menyebabkan nilai perusahaan meningkat, karena dengan 

meningkatnya pembayaran dividen maka kemakmuran pemegang saham juga 

akan meningkat. Dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham 

tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan, manajemen perusahaan 

harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan kepentingan pemegang saham, 

sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan kebijakan 

dividen yang optimal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang perlu dijadikan 

pertimbangan dalam kebijakan dividen. Perusahaan besar yang telah mapan 

dengan tingkat profit dan kestabilan laba yang baik akan mudah memiliki peluang 

masuk ke pasar modal. Perusahaan yang telah mapan cenderung memiliki 

Dividend Payout Ratio (DPR) yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan 

baru atau berkembang. Suatu perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki 

akses yang mudah menuju pasar modal, sementara perusahaan yang baru dan 

yang masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk memiliki akses ke pasar 

modal. Karena kemudahan akses ke pasar modal cukup berarti untuk fleksibilitas 

dan kemampuannya untuk memperoleh dana yang lebih besar, sehingga 

perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada 

perusahaan kecil. Perolehan dana tersebut, dapat digunakan sebagai pembayaran 

dividen bagi pemegang sahamnya.  

Size merupakan simbol ukuran perusahaan. Proksi ini dapat ditentukan 

melalui log natural dari total aset tiap tahun. Faktor ini menjelaskan bahwa 

perusahaan besar dapat lebih mudah mengakses pasar modal dibandingkan dengan 
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perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan semakin mudah untuk 

mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar terutama dari hutang 

(Sudarsi, 2002). Perusahaan besar dengan akses pasar yang lebih baik seharusnya 

membayar dividen yang tinggi kepada pemegang sahamnya, sehingga antara 

ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memiliki hubungan yang positif. 

Semakin besar tingkat ukuran suatu perusahaan, kemungkinan tingkat 

pembayaran dividen akan semakin besar pula. 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba merupakan indikator 

utama dari kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, sehingga 

profitabilitas sebagai faktor penentu terpenting terhadap dividen (Handayani, 

2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu Return On 

Assets (ROA) merupakan suatu ukuran menyeluruh dari prestasi perusahaan, 

sebab rasio ini menunjukkan laba atas seluruh dana yang diinvestasikan. ROA 

merupakan salah satu indikator profitabilitas, ROA terbukti lebih mempengaruhi 

keputusan dividen, karena dengan tingkat aset yang dimiliki perusahaan, mampu 

menunjukkan suatu ukuran perusahaan, perusahaan besar yang memiliki tingkat 

aset yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tersebut baik atau 

sehat, dengan manajemen yang sehat merangsang perusahaan untuk dapat 

memperoleh laba yang diinginkan dan akan mempengaruhi tingkat dividen yang 

akan dibagikan (Puspita, 2009). 

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan melunasi seluruh 

kewajiban jangka pendeknya (Karnadi, 1997 dalam Handayani, 2010) dan 

mendanai operasional usaha (Suharli, 2004 dalam Handayani, 2010). Hanya 
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perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik yang akan membagikan labanya 

kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Likuiditas perusahaan merupakan 

pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Karena dividen perusahaan 

merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan 

secara keseluruhan akan semakin besar pula DPR perusahaan tersebut. Sumarto 

(2007) mengungkapkan variable likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen, berarti semakin besarnya posisi likuiditas suatu perusahaan 

maka semakin besar kemampuannya untuk membayarkan dividen. 

Kemampuan untuk meminjam atau faktor Leverage perusahaan juga 

menjadi salah satu penentu dalam pembagian dividen (Horne,2005:283). Leverage 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan menggunakan hutang 

dalam membiayai operasi, ekspansi dan investasi perusahaan. Perusahaan yang 

baik memiliki leverage yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, karena 

dengan penggunaan hutang perusahaan mampu mendapatkan sumber pembiayaan 

yang dapat digunakan untuk membiayai operasi dan ekspansi perusahaan. Tingkat 

hutang yang terlalu tinggi akan mempengaruhi posisi kas perusahaan. Tingkat 

hutang (Debt to Equity Ratio) dipakai dalam menilai kemampuan perusahaan 

dalam melunasi hutangnya. 

Beberapa peneliti melakukan kajian mengenai hubungan maupun 

pengaruh dari ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan. Namun masing-masing memiliki pendapat 

berbeda berdasarkan temuannya. 
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Penelitian Pasadena (2013) yang meneliti tentang pengaruh likuiditas, 

leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukan 

bahwa dilihat dari hasil bahwa likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Sementara itu, profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.  

Penelitian Idawati dan Sudiartha (2014) yang meneliti tentang pengaruh 

profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan manufaktur di BEI menunjukan bahwa secara simultan, seluruh 

variabel bebas (profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan) berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

dan likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil berbeda ditunjukkan 

oleh variabel ukuran perusahaan, yakni ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian Prawira (2014) yang meneliti tentang leverage, likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen (studi pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 ) 

menunjukan bahwa hasil penelitian debt to equity ratio dan size tidak berpengaruh 

dan signifikan terhadap dividend payout ratio. Current ratio berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap dividend payout ratio, sedangkan return on equity 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout ratio. 

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian empiris terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 
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Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, variabel-

variabel tersebut belum memberikan hasil yang konsisten sehingga perlu diuji 

kembali. 

Alasan memilih perusahaan yang terdaftar di BEI karena investor lebih 

tertarik terhadap perusahaan yang secara berkelanjutan selalu memberikan laporan 

tahunan, sehingga investor dan pihak-pihak terkait dapat melihat perkembangan 

perusahaan secara berkala dan dari laporan tahunan yang berkelanjutan tersebut 

terlihat bahwa perusahaan beriitikat baik untuk memberikan tanggung jawabnya 

kepada pihak-pihak terkait dengan cara memberikan laporan tahunan secara 

berkelanjutan dan terbuka 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka judul yang 

diketengahkan dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia? 

3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia? 
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4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia? 

 

C. Batasan Masalah 

Kebijakan Dividen dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam 

penelitian ini, variabel yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen difokuskan pada empat variabel independen yaitu Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage. Data yang digunakan adalah 

laporan keuangan dari sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

perusahaan yang telah go public dan terdaftar di BEI periode tahun 2014-2016. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas adapun tujuan dan manfaat 

penelitian, yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. 

4. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara 

terperinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Manfaat Praktis 

a. Bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penentuan kebijakan pembayaran dividen. Perhitungan kuantitatif 

diharapkan dapat menunjukan hubungan atau pengaruh antara ukuran 

perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap kebijakan 

dividen. Diharapkan dapat membantu manajer keuangan dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya dividen yang 

dibayarkan terutama dalam bentuk dividen kas (tunai). 

b. Bagi investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal khususnya instrument 

saham. Dengan menganalisis rasio-rasio keuangan yang berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen diharapkan investor dapat melakukan prediksi 

pendapatan dividen kas yang akan diterima oleh pemegang saham. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademisi penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai 

rasio-rasio keuangan yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 

sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih 

mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang kebijakan 

dividen. 


