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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pada umumnya tujuan utama investor dalam menginvestasikan dananya 

pada suatu perusahaan adalah untuk memperoleh pendapatan (return) yang berupa 

pendapatan dividen. Para investor akan sangat senang apabila memperoleh return 

investasi yang semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, seorang 

investor memiliki kepentingan dengan perusahaa untuk mampu memprediksi 

berapa besaran tingkat pengembalian investasi yang diperolehnya. Dalam 

menetapkan kebijakan dividen, seorang manager 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 (Dharmastuti & Stella, 2003).  

Selain itu, kebijakan dividen dalam suatu perusahaan akan melibatkan dua 

pihak yang berkepentingan yang saling bertentangan, yaitu kepentingan investor 

yang mengharapkan dividen, dengan kepentingan perusahaan terhadap laba 

ditahan, dividen sendiri memiliki daya tarik tersendiri bagi investor. Investor 
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memiliki sejumlah harapan atas sejumlah pengembalian atas investasinya. 

Pengembalian tersebut tentunya tergambar jelas pada performa perusahaan. 

Sehingga, pihak manajemen perusahaan dituntut untuk bisa menentukan 

kebijakan dividen yang optimal. Sebab itu, perusahaan akan menetapkan besaran 

dividen yang berbeda-beda, besar kecilnya dividen yang akan diperoleh para 

pemegang saham tergantung pada kebijakan dividen dari masing-masing 

perusahaan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia selama empat 

tahun terakhir, PT. Unilever Tbk dan PT. HM Sampoerna Tbk mencatatkan 

payout ratio tertinggi dari sepuluh emiten Big Caps dan konsisten membagikan 

hampir seluruh net  profitnya  kepada  pemegang  saham.  Berdasarkan dividen  

pay  out  ratio selama tahun 2014-2017, UNVR dan HMSP mencatatkan rata-rata 

pay out  ratio masing-masing 85,98% dan 95,75% yang diikuti rata-rata pay out 

ratio tertinggi lainnya oleh GGRM, TLKM, dan ICBP. Di samping itu, secara 

teknikal, emiten sektor consumer menunjukkan kenaikan saham yang konsisten. 

Hal tersebut dapat dinilai bahwa saham UNVR dan HMSP cukup menarik 

dikoleksi karena 100% laba bersih perusahaan dibagikan sebagai dividen. Saham 

yang menarik berikutnya yakni emiten BUMN seperti TLKM dan GGRM karena 

dividen pay out ratio di atas 50%. Saham dengan market kapitalisasi besar 

memiliki kinerja keuangan baik dan rutin membagi dividen. Sehingga, saham-

saham tersebut layak dikoleksi untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang 

(Alfi, 2019). 
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Terdapat berbagai kendala yang dapat dihadapi oleh perusahaan sehingga 

tidak mampu membayarkan dividen kepada para pemegang saham, hal tersebut 

berimbas pada turunnya persentase dividend payout ratio yang dibagi perusahaan. 

Salah satu contoh fenomena yang terjadi pada PT Intiland Development Tbk 

(DILD), yang diakibatkan karena terjadinya penurunan laba, PT Intiland 

Development Tbk (DILD) tak mampu membagi dividen ke pemegang saham. 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Intiland Development Tbk 

memutuskan untuk tidak membagikan dividen per saham dari laba yang dicapai 

sepanjang 2017. Dari kinerja perusahaan sepanjang tahun 2017, tercatat laba 

bersih sebesar Rp 297 miliar atau turun dibandingkan tahun 2016 yang saat itu Rp 

299 miliar. Dari sisi pendapatan usaha, Intiland mencatatkan sepanjang 2017 

memperoleh Rp 2,203 triliun, sementara tahun 2016 sebesar Rp 2,276 triliun. 

Emiten dengan kode saham DILD ini sejatinya cukup konsisten membagikan 

dividen sejak 2011 hingga 2016. Dividen terbesar dibagi perseroan adalah atas 

laba 2014, yakni sebesar Rp103 miliar atau 24% dari total laba saat itu Rp429 

miliar. Payout ratio perseroan berkisar antara 12,8% hingga 29% (Caesario, 

2018). 

Fenomena-fenomena tersebut pada umunya berkaitan dengan kebijakan 

dividen pada suatu perusahaan. Begitu pentingnya kebijakan dividen yang diukur 

dengan dividend payout ratio terhadap banyak pihak, sehingga berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen berdasarkan informasi keuangan 

yang dipublikasikan oleh perusahaan perlu untuk diidentifikasi kembali. Hal 
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tersebut yang menjadikan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang kebijakan 

dividen. 

Teory agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk 

melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik dan teori agensi 

menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan 

antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan (Raharjo, 2007). 

Di dalam teori agensi hubungan keagenan muncul akibat dari kerjasama yang 

dilakukan oleh satu orang atau lebih sebagai (prinsipal) yang memperkerjakan dan  

melimpahkan wewenang kepada orang lain sebagai (agent) untuk mewujudkan 

tujuan dari suatu perusahaan. Dalam teori keagenan menekankan betapa 

pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional (agent) yang lebih 

mengerti dalam menjalankan bisnis perusahaan. Tenaga professional tersebut 

bertugas untuk kepentingan perusahaan dan tenaga professional tersebut memiliki 

keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga tenaga 

professional tersebut berperan sebagai agen dari para pemegang saham. 

Sementara di satu sisi penerapan Good Corporate Governance menjadi 

begitu sangat penting bagi perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk 

menekankan potensi konflik kepentingan. Pada perusahaan dengan struktur 

kepemilikan yang tersebar kepada outside investor, perlu menerapkan Good 

Corporate Governance untuk meningkatkan kewenangan yang dimiliki oleh para 

pemegang saham publik dalam rangka penyeimbang pihak manajemen (Hotimah 

& Hindasah, 2017). Pengawasan operasional dapat dilihat dari kualitas penerapan 
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Good Corporate Governance (KNKG, 2006). GCG ini memiliki peranan penting 

dalam menjaga kredibilitas perusahaan salah satunya dengan melihat dari jumlah 

Dewan Komisaris dan Komisaris Independen yang ada dalam perusahaan 

(Cahyadi, Purwanti, & Mardiati, 2018). Penelitian yang menghubungkan antara 

Komisaris Independen dengan kebijakan dividen dilakukan oleh (Suryani, 2013). 

Pada variabel independen yaitu proporsi komisaris independen secara parsial 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan 

yang terdaftar dalam LQ45 periode 2009 – 2012. Penelitian yang sama dilakukan 

oleh (Setiowati & Sari, 2017) menunjukkan semakin besar proporsi komisaris 

independen dalam jajaran dewan komisaris perusahaan, pembagian dividen akan 

semakin besar. Hal ini dikarenakan untuk megurangi konflik antara pemegang 

saham mayoritas dengan pemegang minoritas. Berbeda dengan hasil yang 

dilakukan oleh (Aulia, Jaryono, & Widiastuti, 2014) dimana komisaris 

independen tidak mempunyai pengaruh positif signifikan. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

mendapatkan laba. (Yudiana & Yadnyana, 2016) menyatakan profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang 

digunakan untuk menghasilkan laba. Apabila laba yang dihasilkan oleh 

perusahaan cukup tinggi maka perusahaan tersebut dinilai berhasil dalam 

menjalankan usaha, hal tersebut dapat menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya, sehingga apabila permintaan sahamnya naik hal tersebut juga dapat 

mempengaruhi harga sahamnya yang akan naik, sehingga dapat mempengaruhi 

tingkat dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. (Idawati & Sudiartha, 2014) 
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meneliti Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur di BEI menunjukkan bahwa variable 

profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen, hal tersebut juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh (Maharani & Wulandari, 2013) dalam Faktor 

Fundamental yang Mempengaruhi Perubahan Harga Saham dimana profitabilitas 

secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kebijakan dividen. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Deitiana, 2009) dalam “Faktor- Faktor 

yang Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Dividen Kas” menunjukkan jika 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan Debt Equity Ratio dengan kebijakan 

dividen. 

Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka pendeknya menggunkan aktiva lancar. Perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka perusahaan tersebut memiliki 

kesempatan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya termasuk dalam 

membayar dividen ke pemilik modal. Sehingga dapat disimpulkan apabila 

semakin likuid suatu perusahaan kemungkinan membayar dividen semakin besar 

pula. Likuiditas dapat diukur dengan Current Ratio, yang merupakan rasio antara 

aktiva lancar dibagi utang lancar (Sartono, 2001). Dengan kata lain seberapa 

banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek 

perusahaan, maka semakin aman kondisi perusahaan. (Sendow, Nangoi, & 

Pontoh, 2017) dalam “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2012-2016” mengatakan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan 
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Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, begitupun 

penelitian yang dilakukan oleh (Arilaha M. A., 2009) dalam Pengaruh Free Cash 

Flow, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen dimana 

likuiditas perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Idawati & Sudiartha, 

2014) dalam Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur di BEI dimana likuiditas memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen.Menurut (Yudiana & Yadnyana, 2016) 

leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap 

modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau 

pihak luar kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. (Suharli & 

Oktorina, 2005) menyatakan bahwa perusahaan yang leverage operasi atau 

keuangannya tinggi akan memberikan dividen yang rendah, dengan maksud 

mengurangi ketergantungan akan pendanaan secara eksternal. Penelitian yang 

dilakukan (Deitiana, 2009) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan 

Pembayaran Dividen Kas menunjukkan jika tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Debt Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio, penelitian 

tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari (Yudiana & Yadnyana, 2016), 

(Devi & Erawati, 2014) hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa 

leverage berpengaruh negative pada kebijakan dividen. 

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidak konsistenan hasil penelitian 

terdahulu. Berdasarkan perolehan hasil penelitian sebelumnya yang tidak 

konsisten, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan 
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dividen pada perusahaan go publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 

sampai dengan 2018. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

terdapat pada penambahan variable komisaris independen. Penelitan terdahulu 

mengambil data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sedangkan penelitian ini memilih perusahaan go public di Bursa Efek 

Indonesia Indonesia dan menggunakan data terbaru pada tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2018. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh komisaris independen, profitabilitas, likuiditas dan 

leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

C. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komisaris 

independen, profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan. Sedangkan manfaat pada penelitian ini secara teoritis, diharapkan 

dapat menjadi referensi dibidang akuntansi dan diharapkan dapat menjadi 

masukan pengembangan terkait mata kuliah mengenai akuntansi keuangan, 

khususnya yang berkaitan dengan komisaris independen, profitabilitas, likuiditas 

dan leverage terhadap kebijakan dividen. 

 


