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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Menjalankan kegiatan operasional di perusahaan, perusahaan 

membutuhkan dana dari pihak eksternal seperti kreditur dan investor. Investor 

yang telah menginvestasikan dananya akan mengharapkan return dari investasi 

tersebut berupa dividen. Investor membutuhkan informasi kebijakan dividen 

untuk menilai suatu perusahaan, karena kebijakan dividen merupakan suatu 

keputusan perusahaan apakah laba yang telah diperoleh akan dibagikan sebagai 

dividen atau diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. Dividen 

yang dibagikan merupakan harapan bagi para pemegang saham. 

Perekonomian Indonesia yang lambat pada sepanjang tahun 2015 yang 

hanya mencapai 4,8% merupakan pertumbuhan terendah pasca adanya krisis 

keuangan global yang mengakibatkan menurunnya margin laba sejumlah 

perusahaan. Tetapi, beberapa perusahaan masih ada yang konsisten untuk 

membagikan dividen. Meski laba berpotensi menurun, PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk membagikan dividennya pada tahun buku 2015. 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan pembagian nilai 

dividen dari tahun buku 2014 ke tahun buku 2015. Pada tahun buku 2014 sebesar 

Rp 220 per saham  atau senilai Rp 2,97 triliun hingga tahun 2015 dividen yang 

dibagikan sebesar Rp168 per lembar saham atau setara Rp 1,47 triliun. Penurunan
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dividen yang dibagikan tersebut akibat penurunan laba bersih sebesar 24,7 persen. 

Penurunan pada laba bersih yang diperoleh diakibatkan karena PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk telah mengalami dampak penurunan nilai tukar rupiah yang 

berimbas pada lemahnya kinerja sepanjang tahun 2015. PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk mencatat penurunan laba bersih dari yang dicapai tahun 2014 

sebesar Rp 3,95 triliun dan pada tahun 2015 menjadi Rp 2,97 triliun 

(cnnindonesia.com). Laba yang ditahan pada tahun 2015 oleh PT. Indofood sesuai 

kesepakatan sebanyak Rp 5 miliar. 

Pada kebijakan dividen berkaitan dengan agency theory dan signaling 

theory. Agency theory merupakan pemikiran atas perbedaan informasi antara 

prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pemegang saham, dan yang disebut sebagai 

agen adalah pemilik atau manajemen puncak. Pemilik cenderung mengutamakan 

pada kepentingan pribadi yaitu dengan menahan laba yang diperoleh sebagai laba 

ditahan. Sedangkan, bagi prinsipal atau pemegang saham, agen dituntut untuk 

membagikan laba atas dana yang telah diinvestasikan sebagai dividen. Hal 

tersebut menimbulkan konflik yang bertentangan antara prinsipal dan agen, 

karena nantinya akan mengakibatkan penurunan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan, dan pembagian dividen akan menurun (Arfan, 2014:91). 

Kebijakan dividen juga berkaitan dengan signaling theory. Signaling 

theory merupakan teori yang menunjukkan tentang bagaimana perusahaan 

memberikan sinyal kepada investor. Perusahaan yang memiliki kualitas yang baik 

maka akan membayar dividen dengan jumlah yang tinggi. Jika dividen yang 

dibayarkan mengalami peningkatan maka merupakan sinyal kepada investor 
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bahwa perusahaan tersebut penghasilannya baik untuk waktu di masa datang. Jika 

dividen mengalami penurunan, maka merupakan sinyal bagi investor bahwa 

perusahaan tersebut untuk waktu di masa datang memiliki pertumbuhan yang 

kurang baik (Desy, 2013). 

Profitabilitas merupakan faktor utama bagi perusahaan dalam membagikan 

dividen kepada pemegang saham. Hal ini disebabkan karena profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang 

diperoleh merupakan acuan untuk membayar dividen. Tingkat laba yang besar 

akan berpengaruh pada besarnya tingkat pembayaran dividen yang akan dibagikan 

kepada para pemegang saham (Ida dan Gede, 2014). Hal ini juga menunjukkan 

semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar dividen yang dibagikan 

kepada para investor. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah leverage. 

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan 

menggunakan dana dan hutang. Apabila dana internal perusahaan tidak 

mencukupi maka perusahaan akan menggunakan dana eksternal dengan hutang. 

Apabila perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi maka dividen yang 

akan dibayarkan cenderung lebih rendah. Hal tersebut karena bertujuan untuk 

mengurangi ketergantungan akan dana yang diperoleh dari pihak eksternal 

(Rafeal, 2012).  

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah growth. 

Growth menunjukkan pertumbuhan aset yang merupakan aktiva yang digunakan 

untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan 



4 

 

 
 

perusahaan, maka semakin besar dana yang dibutuhkan untuk membiayai 

pertumbuhan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana perusahaan untuk waktu 

yang akan datang, maka perusahaan lebih memilih untuk menahan labanya 

daripada membagikan dividen kapada pemegang saham (Rafeal, 2012). 

Faktor yang keempat yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar cenderung mudah untuk akses 

ke pasar modal. Hal itu mempengaruhi perusahaan besar dalam memperoleh dana 

yang besar. Perolehan dana tersebut digunakan untuk membayar dividen kepada 

pemegang saham. Semakin besar tingkat ukuran perusahaan, maka tingkat 

pembayaran dividen akan semakin besar (Ida dan Gede, 2014). Ukuran 

perusahaan diketahui melalui total aktiva perusahaan yang ada di neraca.  

Pada penelitian terdahulu telah melakukan pengujian untuk mengetahui 

pengaruh profitabilitas, leverage, growth, dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen. Pada penelitian Ida dan Gede (2014) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Penelitian tersebut sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy (2013) yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas atau semakin tinggi laba 

yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi perusahaan untuk 

membayarkan dividennya ke pemegang saham. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rafeal (2012) juga 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Attina (2012) 
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yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. Hal ini berarti, semakin tinggi leverage maka semakin besar kewajiban 

yang dimiliki oleh perusahaan, dan artinya semakin besar kewajiban perusahaan 

maka pembayaran dividen yang akan dibayarkan juga menurun. Tetapi, berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatra, dkk. (2016) yang menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dame dan Purnawati (2016) 

menyatakan bahwa growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sama 

pada penelitian yang dilakukan oleh Attina (2012) yang menunjukkan bahwa 

growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti semakin 

cepat pertumbuhan perusahaan, maka dana yang dibutuhkan juga semakin besar 

dan berakibat pada pembagian dividen yang semakin rendah. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rafeal (2012) yang menyatakan bahwa growth 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Gede (2014) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal 

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisca (2008) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. Ini berarti bahwa, ukuran perusahaan yang besar akan membagikan 

dividen yang tinggi, sedangkan ukuran perusahaan yang kecil akan cenderung 

menahan laba untuk menambah aset perusahaan dan pembagian dividennya 

rendah. 
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Perbedaan dari hasil penelitian tersebut, maka motivasi penelitian ini 

adalah untuk memberi bukti yang signifikan atau tidak pada pengaruh 

profitabilitas, leverage, growth, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

dividen. Penelitian ini menggunakan tahun 2011-2015 sebagai tahun penelitian. 

Selain itu, penelitian ini memilih perusahaan food and beverages, disebabkan 

karena perusahaan food and beverages mengalami omset yang diprediksi akan 

bertumbuh sebesar 4-5% dari tahun ke tahun (www.indonesia-investments.com). 

Oleh sebab itu, perusahaan di sub sektor food and beverages diprediksi tidak akan 

mengalami kerugian.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah 

“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Food and Beverages di Bursa 

Efek Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diajukan masalah yang terdapat 

pada penelitian ini: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen?  

2. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen? 

3. Apakah growth berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menurut rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 



7 

 

 
 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen.  

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. 

3. Untuk mengetahui pengaruh growth terhadap kebijakan dividen. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

dividen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pihak-pihak yang 

terkait: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan terhadap 

kebijakan dividen yang akan dibagikan kepada investor. 

2. Bagi Peneliti 

Seluruh tahap-tahap penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas pengetahuan tentang kebijakan dividen dan faktor-faktor apa 

saja yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

produksi food and beverages, selain itu sebagai penerapan pembelajaran 

selama perkuliahan. 

3. Bagi Akademik 

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk 

penelitian berikutnya yang lebih berkembang dan meluas. Selain itu, 

diharapkan juga untuk memberi gambaran kaitannya dengan pengaruh 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan di sektor lain. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Mempermudah dalam penulisan dan penjelasan penelitian ini, maka 

penulisan ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu meliputi: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, diuraikan tentang prosedur dalam penelitian dengan 

menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Isi bab ini meliputi rancangan 

penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan 

metode pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang berisi 

jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian dari hipotesis serta penambahan 

temuan-temuan penting yang lainnya. 


