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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di Indonesia memiliki peran penting dalam hal kemajuan bangsa. Karena 

dengan melalui pasar modal tersebut investor atau pemilik dana dari pihak asing 

dapat melakukan pengambilan keputusan apakah akan melakukan investasi di 

Indonesia atau tidak. Dengan adanya pasar modal inilah perusahaan di berbagai 

sektor di Indonesia  bisa mendapatkan dana dari investor baik melaui kegiatan Initial 

Public Offering (IPO) atau penawaran umum pertama kali sebelum saham tercatat di 

bursa (Sunariyah,  2004:13) atau melalui Seasoned New Issues  atau penjualan saham 

kepada masyarakat setelah perusahaan going public (Hartono,  2008:29). Seorang 

investor akan melakukan investasi saham dengan tujuan untuk memperoleh dividen 

saham. Pembagian jumlah dividen menjadi perhatian kedua bagi investor untuk 

melakukan investasi saham. Oleh karena itu, pihak manajemen harus dapat 

menghasilkan laba sebesar-besarnya supaya dapat membagikan dividen dala jumlah 

yang tinggi pula. Setiap perusahaan memiliki kebijakan sendiri dalam membagikan 

dividennya.  

Menurut Suad (2008:381), kebijakan dividen berhubungan masalah penggunaan 

laba yang menjadi hak para pemegang saham, apakah laba tersebut dibagi sebagai 
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dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Setiap rupiah pembayaran dividen 

akan mengurangi laba ditahan yang digunakan untuk membeli aset baru. Laba ditahan 

yang hilang harus ditutup dengan menjual saham baru. Pembeli saham yang 

menghendaki dividen yang akan diterima pemegang saham lama sejumlah yang sama 

dengan dividen yang diterima saat ini (Sukardi kodrat 2009:05).  Perusahaan dan 

manajer keuangan akan memberikan perhatian lebih kepada kebijakan dividen,  

karena perusahaan akan  berhadapan dengan keraguan  apakah akan memberikan  

dividen  pada pemegang saham,  atau manahan laba tersebut untuk investasi 

pengembangan usaha (Okpara  et al.,   2010).  

Tujuan seorang investor menanamkan modalnya pada perusahaan go-public 

adalah untuk mendapatkan pengembalian berupa keuntungan investasi atau disebut 

dengan return.keuntungan atau return yang akan didapatkan oleh seseorang yang 

melakukan investasi saham ada dua macam, yang pertama adalah selisih antara harga 

jual dengan harga beli dari saham tersebut atau bisa disebut dengan capital gain. 

Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari investasi saham adalah berupa dividen.  

Seorang pemegang saham cenderung lebih menyukai dividen dibandingkan capital 

gain. Dividen yang dibayarkan oleh satu perusahaan dapat berbeda dengan dividen 

yang dibagikan oleh perusahaan lain. Karena setiap perusahaan memiliki kebijakan 

masing-masing yang disebut dengan kebijakan dividen. Ada kelompok pemegang 

saham yang menyukai keuntungan langsung berupa dividen tunai ada pula kelompok 
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yang meyukai keuntungan berupa dividen saham. Kebijakan dividen yang stabil juga 

lebih disukai oleh pemegang saham, karena kebijakan dividen yang stabil akan 

terjamin pengembaliannya. Pembayaran dividen yang stabil terdapat dua jenis. 

Pertama, pembayaran dividen stabil naik. Harga saham akan naik, bahkan 

kenaikannya lebih tajam. Hal ini disebabkan karena investor memiliki keyakinan 

bahwa perusahaan selalu mendapatkan keuntungan dan pendapatan investor selalu 

ada setiap tahun. Kedua, pembayaran dividen stabil turun. Apabila terjadi penurunan 

harga saham, maka tingkat penurunannya akan lambat, karena pemegang saham 

masih ingin memiliki saham tersebut, dengan harapan mendapat bagian laba berupa 

dividen. Selain dalam bentuk tunai, dividen juga dapat dibagikan dalam betuk dividen 

saham. Perusahaan juga dapat membagikan dananya dengan cara membeli kembali 

sebagian sahamnya. Kedua cara tersebut tidak akan berpengaruh terhadap 

kemakmuran pemegang saham apabila pembelian dilakukan dengan harga wajar. 

Ada banyak pengaruh yang menjadi tolak ukur kebijakan dividen pada 

perusahaan. Diantara banyaknya faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, 

penulis tertarik untuk meneliti pengaruh kesempatan investasi,  kepemilikan 

intitusional, leverage dan growth. Kebijakan dividen merupakan kewenangan dari 

pemegang saham sepenuhnya, namun pihak regulator masih memiliki hak untuk 

memberikan himbauan terhadap perusahaan. Di Indonesia, sektor makanan dan 

minuman memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat 
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data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai investasi selalu meningkat dalam 

beberapa kurun waktu terakhir. Meningkatnya nilai investasi pada perusahaan sektor 

makanan dan minuman, membuat banyak perusahaan dalam sektor tersebut 

meningkatkan nilainya melalui dividen yang dibagikan. Dalam kurun waktu 2012 

hingga 2016, rata – rata pembagian dividen perusahaan makanan dan minuman 

mengalami fluktuasi. 

 

Gambar 1.1 

Rata-rata DPR perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016 
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Pada gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata DPR perusahaan food and 

beverage mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemakmuran para pemegang saham juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 

sebanyak 36% dari 11 perusahaan sektor food and beverage tidak membagikan 

dividennya. Pada tahun 2013 seluruh perusahan food and beverage membagikan 

labanya dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham. Adanya 

penurunan nilai tukar rupiah dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global 

mengakibatkan menurunnya harga komoditas pada tahun 2015 (Laporan 

Perekonomian Indonesia 2015).  Hal tersebut juga mengakibatkan sebanyak 91% 

perusahaan food and beverage tidak membagikan dividennya kepada para pemegang 

saham pada tahun 2016. Fakta yang memperkuat data diatas adalah pada tahun 2015, 

PT Indofood sukses makmur mengalami penurunan laba dari tahun 2014. Hal ini 

membuat dividen yang dibagikan oleh perusahaan menurun dari Rp 220 per lembar 

saham menjadi Rp 168 per lembar saham. Penurunan laba ini diakibatkan oleh 

penurunan kinerja perusahaan sebagai dampak dari menurunnya nilai tukar rupiah 

selama tahun 2015.  

Kesempatan investasi atau Investment Opportunity Set (IOS) merupakan seberapa 

luas atau besarnya peluang perusahaan dalam hal investasi. Keown,   et al,  (2010) 

menyatakan   bahwa ketika peluang investasi   perusahaan naik,  rasio pembayaran   

dividen harus turun. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara 
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kebijakan dividen dengan kesempatan investasi. Menurut Brigham dan Houston 

(2011:221), perusahaan dapat  membayarkan nol dividen selama satu tahun karena 

perusahaan membutuhkan uang untuk mendanai peluang investasi yang baik tetapi 

pada tahun berikutnya perusahaan mungkin membayarkan dividen dalam jumlah 

besar karena peluang investasi yang buruk dan tidak perlu menahan banyak uang. 

Sebelum melakukan investasi, investor terbiasa melihat laporan keuangan perusahaan 

yang terdaftar di bursa untuk pengambilan keputusan apakah akan melakukan 

investasi atau tidak.  

Ryan Filbert seorang praktisi dan inspirator investasi di Indonesia melalui 

kompas.com, menyatakan bahwa investor dapat melakukan analisis laporan keuangan 

atau dalam bahasa keuangan biasa disebut analisis fundamental. Semakin 

menguntungkan laporan keuangan yang  melantai di bursa maka semakin banyak pula 

dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Dalam penelitian yang dilakukan 

Ravichandran K. Subramaniam and Mohammed S. Shaiban (2011), Intan Immanuela 

(2012),  Luh Fajarini Indah Mawarn dan Ni Made Dwi Ratnadi (2014), dan 

Nugraheni Pangestuti (2015), menunjukkan bahwa kesempatan investasi memberikan 

hasil signifikansi negatif terhadap kebijakan dividen. Signifikansi negatif ini 

menunjukkan apabila kesempatan investasi meningkat maka kemungkinan besar 

perusahaan tidak akan membagikan dividen. Perusahaan yang hendak meningkatkan 

penjualan,  membutuhkan dana dari sumber internal. Ini menyebabkan perusahaan 
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mempunyai  sumber dana internal untuk investasi (Myers,  1977). Tetapi sangat 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dithi Amanda Putri (2012),  

Ade Pendria Astuti dan Yulia Efni (2015),  Budi Safatul Anam (2016) ,  dan  Dadang 

Prasetyo Jatmiko (2016) yang dalam penelitiannya menunjukan hasil signifikasi 

positif antara kesempatan investasi dengan kebijakan dividen. Investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan food and beverage memberikan tingkat keuntungan yang 

baik sehingga perusahaan dapat membagikan dividen dengan jumlah yang cukup 

tinggi. Widarni (2011) menyatakan bahwa kebijakan perusahaan dalam meningkatkan 

laba adalah dengan melakukan perluasan usaha, dapat dari saham baru atau pinjaman. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah kepemilikan 

institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi yang dimiliki oleh pihak 

institusi yang nantinya akan diukur dengan menggunakan prosentase (Listyani 2003). 

Kepemilikan institusional di suatu perusahaan dapat mendorong peningkatan 

pengawasan agar lebih optimal,  karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber 

kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja 

manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat 

bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Signifikasi institusional 

ownership sebagai agen pengawas ditekankan pada  investasi mereka yang cukup 

besar di dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja 

manajerial,  maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Menurut Ito Warsito 
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direktur utama Bursa Efek Indonesia, Per Maret 2015 prosentase kepemilikan saham 

di Bursa adalah sebesar 73,14% dimiliki oleh investor intitusional. Beliau juga 

menyatakan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus 

tumbuh dalam beberapa tahun terkahir meningkat keinginan investor dari institusi 

perusahaan maupun investor pribadi untuk melakukan investasi di pasar modal 

Indonesia. Meningkatnya  kepercayaan dan tingkat investor institusi diharapkan dapat 

menyemarakkan Bursa Efek Indonesia (CNN Indonesia). 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah Leverage. 

Perusahaan menggunakan Rasio leverage dengan tujuan supaya keuntungan 

operasional yang diperoleh lebih tinggi daripada biaya aset dan sumber dananya,  

karena apabila keuntungannya tinggi, maka perusahaan dapat membagikan dividen 

yang tinggi pula kepada pemegang saham . Suherli dan Harahap (2004: 233) 

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki leverage tinggi akan cenderung 

membagikan jumlah dividen yang rendah dengan tujuan untuk mengurangi 

ketergantungan akan pendanaan dengan hutang kepada pihak eksternal. Penggunaan 

dana dari pihak eksternal yang terlalu tinggi berakibat kurang baik karena perusahaan 

harus membayar kewajibannya terlebih dahulu sebelum membayarkan dividen 

kepada pemegang saham. Tentu saja pembayaran utang ini akan mengurangi tingkat 

keuntungan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Intan Immanuela (2012) dan Liana Susanto dkk (2013) menunjukkan 
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bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang artinya apabila 

leverage bernilai rendah, dividen yang akan dibagikan tetap bernilai tinggi. Hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu Novita Sari dan 

Luh Komang Sudjarni (2015). Pihaknya menyatakan hasil bahwa leverage atau Debt 

Equity Ratio menunjukkan hasil signifikansi negatif yang berarti leverage hanya  

berpengaruh sedikit terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi hutang perusahaan 

maka semakin rendah jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. 

Faktor yang keempat yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah growth. 

Pertumbuhan laba adalah perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode operasional (Hendardi,  2010). Pertumbuhan 

perusahaan dapat dilihat pula dari aset yang dimiliki oleh perusahaan dari tahun ke 

tahun. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang sedang berkembang lebih 

cenderung menahan labanya daripada membagikan dividen karena mengingat adanya 

keterbatasan akan biaya yang dibutuhkan. Apabila perusahaan berada pada tingkat ini 

berarti perusahaan telah berada pada tingkat pertumbuhan yang mapan dimana 

mereka dapat mendanai biaya-biaya untuk operasionalnya dari dana yang dimiliki 

atau dari dana eksternal lain. Riyanto mengatakan bahwa semakin cepat tingkat 

pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan dana untuk waktu 

mendatang guna membiayai pertumbuhanya (Riyanto 2001). 
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Fokus dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh dari kesempatan 

investasi, kepemilikan institusional, leverage, dan growth sebagai variabel utama. 

Berdasarkan uraian tersebut,  maka penulis tertarik untuk mengadakan studi 

penelitian  yang berkaitan dengan masalah diatas dengan judul  “PENGARUH 

KESEMPATAN INVESTASI, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, 

LEVERAGE DAN GROWTH TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA 

PERUSAHAAN SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya,  maka 

permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah: 

1. Apakah kesempatan investasi berpengaruh terhadap kebiakan dividen? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

4. Apakah growth berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas,  maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  
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1. Untuk menganalisis pengaruh dari kesempatan investasi terhadap kebijakan 

dividen 

2. Untuk menganalisis pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan dividen. 

3. Untuk menganalisis pengaruh dari leverage terhadap kebijakan dividen. 

4. Untuk menganalisis pengaruh dari growth terhadap kebijakan dividen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat dari penelitian ini adalah penulis menjadi lebih paham mengenai 

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan food and 

beverage yang terdaftar di BEI terutama faktor kesempatan investasi, 

kepemilikan institusional, leverage, dan growth  

2. Bagi Perusahaan 

Maanfaat penelitian ini bagi perusahaan yan diteliti adalah untuk bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk membagikan dividen pada periode 

selanjutnya 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Semoga penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh kesempatan investasi, kepemilikan 

institusional, leverage, dan growth  terhadap kebijakan dividen 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan dari penelitian yang dilakukan ini disusun secara sistematis 

dengan tujuan untuk memudahkan pihak yang membaca dalam memahami isi dari 

penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi mengenai gambaran umum mengenai penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Isi dari bab ini adalah latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisi tentang apa saja teori yang digunakan dalam penelitian 

ini dan bagaimana menganalisis variabel dependen dan variabel independen serta 

mengetahui bagaimana hasil dari riset terdahulu. Isi dari bab ini adalah landasan 

teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan,  kerangka 

pemikiran yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan landasan teori,  serta 

hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Isi dari bab ini terdiri dari rancangan penelitian,  keterbatasan dari 

penelitian yang dilakukan,  identifikasi dari variabel yang digunakan,  definisi 

operasional dan cara pengukuran variabel,  populasi serta teknik pengambilan 

sampel yang digunakan,  jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data 

yang dipilih,  serta teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk menguji 

hipotesis yang telah disusun sebelumnya. 

BAB 4 GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISA DATA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran subyek, analisis data baik 

deksriptif maupun statistic, pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil 

penelitian 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan selama penelitian disertai dengan 

saran untuk penelitian selanjutnya 
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