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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Investor yang menanamkan modalnya melalui saham di perusahaan-

perusahaan tentunya menginginkan return (tingkat pengembalian) atas saham 

yang dimilikinya. Tingkat pengembalian (return) dalam saham dapat berupa 

capital gain atau dividen. Selisih harga jual dan harga beli disebut capital 

gain (Zubir, 2011). Keputusan dari manajemen perusahaan untuk menentukan 

berapa banyak laba yang harus dibagikan kepada para pemegang 

saham/investor (dividen) dan berapa banyak yang harus ditanam kembali 

(menjadi laba ditahan) selanjutnya disebut sebagai kebijakan dividen 

(Taroreh dan Thaib, 2015).  

Pembagian dividen merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk 

mendistribusikan kemakmuran kepada para pemegang saham. Investor 

sebagai pemilik saham dalam perusahaan sangat mengharapkan kesejahteraan 

dari perusahaan dengan pembagian dividen yang stabil atau bahkan 

meningkat disetiap tahunnya. Di lain pihak, perusahaan juga mengharapkan 

adanya pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya (Maisyaroh et al., 2016). 

Kebijakan dividen sebagai suatu pedoman yang digunakan untuk 

menentukan seberapa besar uang yang dibagikan sebagai imbal hasil dari hak 

atas sahamnya berupa dividen (Sari dan Budiasih, 2016). Kebijakan dividen 

suatu perusahaan akan melibatkan dua pihak yang berkepentingan dan saling 

bertentangan, yaitu kepentingan pemegang saham yang mengharapkan
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dividen dengan kepentingan perusahaan terhadap laba ditahan (Arilaha, 

2009). Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh 

sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah laba yang ditahan yang 

akhirnya juga mengurangi sumber dana internal yang akan digunakan untuk 

mengembangkan perusahaan. Sedangkan apabila perusahaan tidak 

membagikan labanya sebagai dividen akan bisa memperbesar sumber dan 

internal perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

mengembangkan perusahaan (Ahmad, 2009). 

Dalam meningkatkan aktivitas operasional perusahaan, penggunaan 

utang yang optimal akan dapat mendatangkan tingkat keuntungan yang lebih 

tinggi untuk dibagikan kepada pemegang saham. Namun, penggunaan utang 

yang terlampau besar dapat mengurangi pembayaran dividen karena 

perusahaan harus melunasi beban bunga serta pokok pinjaman saat jatuh 

tempo (Pratiwi et al., 2016). Faktor lain yang dapat memengaruhi kebijakan 

dividen yaitu kepemiikan instituional, dengan adanya kepemilikan 

institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan terhadap 

manajemen perusahaan karena menganggap institusi adalah profesional yang 

dianggap memiliki kemampuan untuk mengevaluasi perusahaan bersangkutan 

sehingga pembagian dividen semakin tinggi (Muhardi, 2010). Kritetia 

selanjutnya yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen yaitu profitabilitas 

dimana profitabilitas memberikan bukti pendukung mengenai kemampuan 

perusahan memperoleh laba dan sejauh mana keefektifan pengelolaan 

perusahaan (Marlina dan Sari, 2009). Dalam suatu perusahaan juga terdapat 
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arus kas bebas atau free cash flow yang memengaruhi pembagian dividen 

untuk para pemegang saham.  Posisi kas yang benar-benar tersedia bagi para 

pemegang saham akan tergambar pada free cash flow yang dimiliki oleh 

perusahaan (Embara et al., 2012).  

Penelitian mengenai pengaruh utang, kepemilikan institusional, 

profitabilitas dan free cash flow terhadap kebijakan dividen telah banyak 

dilakukan seperti penelitian oleh Prima et al., (2018), Wonggo et al., (2016) 

diperoleh hasil yaitu utang berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, 

namun penelitian Wulandari dan Suardana (2017), utang berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen. Rahayu dan Rusliati (2019) dan Kurniawati et 

al., (2015) menemukan bahwa kepemilikan institusional menunjukkan 

berpengaruh positif pada  kebijakan dividen, namun berbeda dengan 

penelitian Sari dan Budiasih (2016) dimana kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Penelitian selanjutnya terkait 

dengan profitabilitas yang diteliti oleh Huda (2018), Pangestuti (2014), 

Haryetti dan Ekayanti (2012), menyatakan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen, namun Sari dan Budiasih (2016), Wulandari dan 

Suardana (2017) memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen. Penelitian selanjutnya oleh Wulandari dan 

Suardana (2017), Sari dan Budiasih (2016), Huda (2018)  menemukan bahwa 

free cash flow perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, 

namun penelitian Kevin et al., (2019), Layyinaturrobaniyah dan Wulandari 

(2017) bahwa free cash flow tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian terdahulu terdapat 

Researcgh Gap (ketidak konsistenan) hasil penelitian.  

Penelitian ini menganalisis pengaruh utang, kepemilikan institusional, 

profitabilitas, dan free cash flow terhadap kebijakan dividen pada perusahan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2018. Jakarta Islamic Index 

merupakan index yang mengukur performa harga dari  saham-saham syariah 

yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang 

tinggi (BEI, 2018). Jakarta Islamic Index  merupakan index terbaru di Bursa 

Efek Indonesia, index ini baru muncul pada bulan Mei 2018. Konstituen JII70 

merupakan saham syariah yang masuk dalam konstituen Index Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) yangtelah tercatat selama enam bulan terakhir, 

dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi 

selama satu tahun terakhir, dari 150 saham tersebut kemudian dipilih 70 

saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi, 

dan 70 saham tersisa merupakan saham terpilih  (BEI, 2018). Jakarta Islamic 

Index merupakan bagian dari ISSI, hanya saja Jakarta Islamic Index lebih 

memiliki tingkat kepercayaan investasi yang tinggi karena merupakan daftar 

saham syariah pilihan dari ISSI itu sendiri. Oleh karena uraian di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Jakarta Islamic Index yang 

terdiri dari 70 perusahaan. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh utang terhadap kebijakan dividen perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  ? 

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan 

dividen perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  ? 

3.  Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  ? 

4. Bagaimana pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh utang terhadap kebijakan dividen 

perusahaan yang terdaftar Jakarta Islamic Index  

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan dividen perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  

4. Untuk menganalisis pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya terkait dengan 

kebijakan dividen di perusahaan-perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

lebih banyak terhadap kebijakan dividen kepada pihak yang 

berkepentingan yaitu para investor. Diharapkan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh para investor tersebut menjadi lebih berkualitas 

karena adanya informasi dari hasil penelitian ini terkait dengan 

kebijakan dividen. 

 

 


