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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya yang telah direncanakan baik jangka pendek dan jangka panjang. 

Salah satu cara yaitu menarik para investor untuk memberikan investasi di 

perusahaan yang mereka miliki. Investasi adalah penanaman modal pada suatu 

perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. 

Keuntungan investasi dapat berupa dividen yang merupakan pembagian dari 

keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham.  

Berdasarkan bentuk dividen yang dibayarkan, dividen dapat dibedakan atas 

dua jenis yaitu dividen tunai (cash dividend) dan dividen saham (stock devidend). 

Dividen tunai merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai. Dividen 

saham merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk saham dengan proporsi 

tertentu. Nilai suatu dividen tunai tentunya sesuai dengan nilai tunai yang diberikan, 

sedangkan nilai suatu dividen saham dapat dihitung dengan rumus harga wajar 

dividen saham dibagi dengan rasio dividen saham.   

Dividen Saham adalah stock dividends yaitu dividen yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham, tujuannya untuk 

mempertahankan tingkat modal perusahaan, dividen ini memberikan keuntungan 

kepada penerimanya karena mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. 

Sedangkan dividen tunai adalah dividen yang pembayarannya secara tunai kepada 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dividen.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/saham.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/modal.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pajak.aspx
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pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Bisa melalui 

transfer atau kertas cek. Dividen tunai atau yang juga dikenal dengan nama dividen 

kas (cash dividen) adalah pembayaran dividen yang paling umum dilakukan dan 

dibayarkan secara berkala, bisa tahunan atau 6 bulanan. Besar kecilnya dividen tunai 

bisa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan atau profitabilitas perusahaan, kondisi 

likuiditas perusahaan, dan juga cash flow perusahaan. Bahkan perusahaan bisa 

memilih untuk menahan laba dan tidak membagikan dividen sama sekali.  

Menurut sumber berita TEMPO.CO di Kediri dalam rapat umum pemegang 

saham pada tanggal 17 Juni 2017, PT. Gudang Garam Tbk mengalami penurunan 

laba dari tahun buku 2015 ke tahun buku 2016. Pada tahun buku 2015 penjualan 

rokok tercatat 74,6 miliar sedangkan tahun buku 2016 penjualan rokok tercatat 

menurun menjadi 72,9 miliar.  Pada tahun 2016 dividen tunai yang dibagikan sebesar 

Rp.2.600 per lembar saham atau senilai Rp. 5 triliun. Fenomena lain datang dari 

sumber lain yang menyatakan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 

membagikan dividen dari tahun buku 2015 sebesar Rp168 per lembar saham, atau 

setara Rp1,47 triliun. Jumlah itu turun dari nilai dividen tahun buku 2014 sebesar 

Rp220 per saham. Perusahaan mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 24,7 

persen menjadi Rp2,97 triliun dari pencapaian laba pada tahun 2014 sebesar Rp3,95 

triliun, hal ini disebabkan karena perusahaan terkena dampak penurunan nilai tukar 

rupiah (Jakarta, CNN Indonesia). 

Profitabilitas adalah faktor utama bagi perusahaan dalam membagikan 

dividen kepada pemegang saham. Hal ini disebabkan karena profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit). Laba yang diperoleh 

http://nichonotes.blogspot.co.id/2017/11/pengertian-kebijakan-dividen-adalah.html
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perusahaan 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. Menurut penelitian Nurul Masruri Bagus Nufiati (2015), Mafizatun 

Nurhayati (2013), Kardianah dan Soedjono (2013), Ita Lopolusi (2013) dan Salvatore 

Wika Lingga Pradana dan I Putu Sugiartha Sanjaya (SNA 17 MATARAM) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. Hal 

ini berbanding terbalik dengan penelitian Dian Masita Dewi (2016), Samsul Arifin 

dan Nur Fadjrih Asyik (2015), dan Khoirul Hikmah dan Ririn Astuti (2013) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan dividen tunai adalah leverage. 

Menurut Sofyan (2013:306) rasio leverage dapat melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal (equity). Perusahaan yang baik mestinya memiliki 

komposisi modal yang lebih besar dari utangnya. Apabila perusahaan memiliki 

tingkat leverage yang tinggi maka dividen yang akan dibayarkan cenderung rendah. 

Menurut penelitian Doni Kasmon, dkk (2016), dan Ni Putu Yunita Devi dan Ni 

Made Adi Erawati (2014) menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen tunai. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Dian Masita 

Dewi (2016) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen tunai. 
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Faktor ketiga yang mempengaruhi kebijakan dividen tunai adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar cenderung mudah untuk akses ke pasar 

modal. Hal ini 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 

aset perusahaan yang ada di neraca. Menurut penelitian Ni Putu Yunita Devi dan Ni 

Made Adi Erawati (2014), Mafizatun Nurhayati  (2013), Kardianah dan Soedjono 

(2013) dan Ita Lopolusi (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan bepengaruh 

terhadap kebijakan dividen tunai. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Dian 

Masita Dewi (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen tunai.                                                                                 

Faktor keempat yang mempengaruhi kebijaan dividen tunai adalah likuiditas.   

likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, 

maka tinggi rendahnya likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen 

suatu perusahaan. Apabila likuiditas perusahaan itu tinggi maka tingkat pembayaran 

dividen akan semakin tinggi. Likuiditas ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemegang saham untuk menilai sejauh mana perusahaan bisa memberikan dividen 

yang telah disepakati. Menurut penelitian Nurul Masruri Bagus Nufiati (2015), 

Mafizatun Nurhayati  (2013), Kardianah dan Soedjono (2013), dan Ita Lopolusi 

menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. Hal ini 

berbanding terbalik dengan penelitian Samsul Arifin dan Nur Fadjrih Asyik (2015), 
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Khoirul Hikmah dan Ririn Astuti (2013), dan Dian Masita Dewi (2016) menyatakan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. 

Agency theory menurut Jensen dan Meckling (1976) yang mengutarakan 

bahwa agency theory merupakan penjelasan agency relationship dengan masalah-

masalah yang ditimbulkan. Agency relationship adalah adanya hubungan antara 

kedua belah pihak, pihak yang pertama sebagai principal yang memberi amanat dan 

pihak kedua agent yang bertindak sebagai pemberi amanat. Manajemen perusahaan 

dalam penelitian ini berpihak sebagai agent dan pemegang saham berpihak sebagai 

principal. Agency Theory ini menjelaskan adanya hubungan agensi yang muncul 

ketika satu orang atau lebih memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan 

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan 

kepada agen tersebut. Manajer sebagai pengelola perusahaan tentunya mengetahui 

lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di waktu mendatang 

dibandingkan pemilik modal atau pemegang saham, sehingga sebagai pengelola, 

manajer memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemilik.  

Keterkaitan agency theory dengan kebijakan dividen tunai adalah ketika 

pemilik atau manajemen perusahaan cenderung mengutamakan pada kepentingan 

pribadinya yaitu dengan menahan laba yang diperoleh sebagai laba ditahan. Bagi 

prinsipal atau pemegang saham, agen dituntut untuk membagikan laba atas dana 

yang telah diinvestasikan sebagai dividen. Hal tersebut menimbulkan konflik yang 

bertentangan antara principal dan agen, karena akan mengakibatkan penurunan 
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pembagian dividen, sedangkan dividen sendiri adalah pendapatan bagi pemegang 

saham. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, serta adanya 

ketidakkonsistenan hasil penelitian dan keterkaitan dengan teori yang ada, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen 

Tunai Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan 

demikian dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan profitabilitas  terhadap kebijakan 

dividen tunai pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
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2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan leverage terhadap kebijakan 

dividen tunai pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen tunai pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan likuiditas terhadap kebijakan 

dividen tunai pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi 

para pengembang ilmu ekonomi sebagai referensi yang dapat 

memberikan informasi teoritis pada pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

2.1     Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan 

yang dapat dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan 

dengan laporan keuangan yang baik yang dapat menarik investor untuk 

menanamkan modalnya, sehingga menambah modal perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya dan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keptusan terhadap kebijakan 

dividen tunai agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 
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2.2        Bagi Investor 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

tambahan sebagai bahan pertimbangan ketika investor akan menanamkan 

modalnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan skripsi secara umum merujuk pada pedoman penulisan 

skripsi STIE Perbanas Surabaya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan secara jelas dan rinci mengenai penelitian yang 

akan dibahas, melalui latar belakang masalah penelitian, perumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan secara jelas dan rinci penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang 

berhubungan dengan penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, populasi dan sampel, teknik dan pengambilan sampel, 

metode pengumpulan data dan metode analisis. 



9 

 
 

 
 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dari penelitian serta aspek-

aspek dari sampel yang dianalisis, analisis dari hasil penelitian 

berdasarkan analisis deskriptif, analisis statistic serta pengujian 

hipotesisnya dan pembahasan dari hasil penelitian sehingga mengarah 

kepada pemecahan masalah penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang 

berisikan jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis 

serta dapat ditambah dengan temuan-temuan penting lain yang 

diperoleh peneliti. Selain itu keterbatasan atas penelitian yang 

dilakukan secara teori, metodelogi ataupun teknik serta saran yang 

merupakan implikasi hasil penelitian baik bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan hasil penelitian maupun untuk peneliti selanjutnya, 

sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dalampenelitian berikutnya. 

 

  


