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ABSTRACT 

 

 Dividend policy is very important to be owned by a public company to set division 

of dividend income. Dividend policy can also be one of the factors investors invest in shares 

in the company. Manufacturing companies are companies that process raw materials into 

semi-finished materials or finished materials that will be sold to consumers. In general, the 

company has set its own dividend policy. In fact, although dividend policies have been 

established by the company, but the company does not routinely pay dividends to its 

shareholders. That is because the company estimates the factors that benefit the company and 

adjust to the profit of the year. Therefore, companies should pay attention to dividend policy. 

The purpose of this research is to know dividend policy at manufacturing company listed in 

Indonesia Stock Exchange. The method used in this research is descriptive method with 

quantitative approach. The type of data used in this study is the type of secondary data in the 

form of audited corporate financial statements. The impact of this research is the company 

can more try to get a positive net profit so that it can share dividends to its shareholders in 

accordance with policies that have been arranged by the company before. 

 

Keywords: Dividend Policy, Manufacturing Company 

 

PENDAHULUAN 

Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas menjelaskan, “Perseroan 

Terbatas, yang selanjutnya disebut 

perseroan, adalah badan hukum yang 

merupakan persekutuan modal, didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya”.  

Selain itu, suatu perusahaan dibentuk 

juga untuk mencapai tujuan yang telah 

disepakati bersama saat pendirian. Farah 

Margaretha (2004:1) menjelaskan tujuan 

perusahaan adalah untuk 

memaksimalisasikan kesejahteraan 

pemilik perusahaan dengan cara 

meningkatkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang sudah go public di pasar 

modal tercermin dalam harga saham 

perusahaan sedangkan pengertian nilai 

perusahaan yang belum go public nilainya 

terealisasi apabila perusahaan akan dijual 

(total aktiva) dan prospek perusahaan, 

risiko usaha, lingkungan usaha dan lain-

lain. 

Selain harga saham yang merupakan faktor 

yang dapat meningkatkan nilai perusahaan, 

faktor lainnya adalah kebijakan deviden 

perusahaan. Kebijakan dividen dapat 

dihubungkan dengan nilai perusahaan. 

Pengertian kebijakan dividen yang optimal 

(optimal dividend policy) adalah kebijakan 
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dividen yang menciptakan keseimbangan 

di antara dividen saat ini dan pertumbuhan 

di masa mendatang sehingga 

memaksimumkan harga saham 

perusahaan, Fred J Weston dan Eugene F 

Brigham (2005:199). 

 Penelitian yang dilakukan oleh 

Umi Mardiyati, Gatot Nazir Ahmad, dan 

Ria Putri (2012) menyatakan bahwa, total 

pengembalian (return) kepada pemegang 

saham selama waktu tertentu terdiri dari 

peningkatan harga saham ditambah 

dividen yang diterima. Jika perusahaan 

menetapkan dividen yang lebih tinggi dari 

tahun sebelumnya, maka return yang 

diperoleh investor akan semakin tinggi.  

Kebijakan deviden pada dasarnya 

adalah penentian besarnya porsi 

keuntungan yang akan diberikan kepada 

pemegang saham. Kebijakan keputusan 

pembayaran dividen merupakan hal yang 

penting yang menyangkut apakah arus kas 

akan dibayarkan kepada investor atau akan 

ditahan untuk diinvestasikan kembali oleh 

perusahaan. Besarnya dividen yang 

dibagikan tergantung pada kebijakan 

dividen masing – masing perushaan. 

(Yangs Analisa, 2011) 

 Investor akan sangat 

memperhatikan kebijakan deviden suatu 

perusahaan saat akan melakukan investasi 

pada perusahaan tersebut. Sehingga 

kebijakan deviden merupakan faktor yang 

menjadi penting dalam kegiatan investasi 

suatu perusahaan. Tidak semua perusahaan 

setiap tahun akan membagikan laba 

perusahaannya.  

 Fenomena yang terjadi pada tahun 

2011 sampai dengan 2015 di beberapa 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, beberapa 

perusahaan yang mengalami laba tidak 

secara rutin membagikan devidennya 

kepada pemegang saham. 

Seperti yang terjadi di perusahaan 

manufaktur sektor kimia sub sektor plastik 

dan kemasan, sejak tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015 perusahaan mengalami 

laba. Tetapi hanya pada tahun 2014 dan 

tahun 2015 saja perusahaan membagikan 

deviden kepada pemegang saham. Untuk 

itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

kebijakan pembagian deviden pada 

perusahaan serta hal – hal apa saja yang 

mempengaruhi kebijakan pembagian 

deviden tersebut. 

 Berdasarkan latar belakang yang 

telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Pembagian Deviden 

pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 – 2015”. 

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang telah dijelaskan di atas, 

maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah “Bagaimana kebijakan pembagian 

deviden pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 – 2015?”. 

Berdasarkan perumusan masalah 

penelitian di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kebijakan pembagian 

deviden pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011 – 2015. 

Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi peneliti. Selain 

itu, diharapkan juga dapat digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya 

yang menggunakan pokok penelitian yang 

sejenis. 

Rancangan ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder. Data sekunder dalam penelitian 

ini berupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang dijadikan 

sample. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Laporan Keuangan 

James M. Reeve (2009 : 22), 

mendefinisikan laporan keuangan adalah 

laporan yang menyediakan informasi 

transaksi yang telah dicatat dan dirangkum 

yang selanjutnya disiapkan bagi pengguna. 
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Laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi dan merupakan informasi 

historis. Akuntansi adalah proses 

pengidentifikasian, mengukur dan 

melaporkan informasi ekonomi untuk 

membuat pertimbangan dan mengambil 

keputusan yang tepat bagi pemakai 

informasi tersebut (M. Sadeli, 2006 : 2). 

Pengertian laporan keuangan 

menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK): Laporan keuangan 

adalah bagian dari proses pelaporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara seperti, 

misalnya: sebagai laporan arus kas, atau 

laporan arus dana, catatan dan laporan lain 

serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan. Di 

samping itu juga ternasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan 

laporan tersebut, misal: informasi 

keuangan segmen industri dan geografis 

serta pengungkapan pengaruh perubahan 

harga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). 

Syafri (2008 : 201) berpendapat 

bahwa, Laporan Keuangan adalah output 

dan hasil akhir dari proses akuntansi. 

Laporan keuangan inilah yang menjadi 

bahan informasi bagi para pemakainya 

sabagai salah satu bahan dalam proses 

pengambilan keputusan. Disamping 

sebagai informasi, laporan keuangan juga 

sebagai pertanggung jawaban atau 

accountability. Sekaligus mengambarkan 

indikator kesuksesan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. 

Pengertian Laporan Keuangan 

menurut PSAK No.1 (2015 : 2) adalah 

sebagai berikut: Laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 

labarugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara misalnya, sebagai laporan 

arus kas, atau laporan arus dana), catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan 

yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. Disamping itu juga 

termasuk skedul dan informasi tambahan 

yang berkaitan dengan laporan tersebut, 

misalnya, informasi keuangan segmen 

industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga. 

Menurut Farid dan Siswanto (2011 

: 2) yang dimaksud dengan laporan 

keuangan adalah “Laporan keuangan 

merupakan informasi yang diharapkan 

mampu memberikan bantuan kepada 

pengguna untuk membuat keputusan 

ekonomi yang bersifat financial”. 

Berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2015:3), tujuan 

laporan keuangan adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan yang disusun untuk 

tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama 

sebagian besar pemakai. Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan 

semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari 

kejadian di masa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi 

nonkeuangan. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa 

yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang 

ingin menilai apa yang telah dilakukan 

atau pertanggungjawaban manajemen 

berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi keputusan 

ini mungkin mencakup misalnya, 

keputusan untuk menahan atau menjual 

investasi mereka dalam perusahaan atau 

keputusan untuk mengangkat kembali atau 

mengganti manajemen. 
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Kebijakan Deviden 

Yuliani, dkk (2013) menjelaskan 

bahwa kebijakan deviden adalah suatu 

kebijakan yang penting dan harus 

dipertimbangkan matang oleh manajemen 

perusahaan, karena kebijakan deviden 

akan melibatkan kepentingan saham 

dengan devidennya dan kepentingan 

perusahaan dengan laba ditahannya. 

Salah satu kebijakan yang harus 

diambil oleh manajemen adalah 

memutuskan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan selama satu periode akan 

dibagikan semua atau dibagi sebagian 

untuk deviden dan sebagian lagi dibagi 

dalam bentuk laba ditahan. (Sutrisno, 2012 

: 266)  

Menurut Navelli dalah Suharli 

(2006), secara umum kebijakan dividen 

ditempuh perusahaan adalah salah satu 

dari kebijakan ini, yaitu: 

1. Constant dividen pay out ratio  

Terdapat beberapa cara mengatur 

dividen pay out ratio yang dibagikan 

secara tetap dalam presentase atau 

rasio tertentu, yaitu: (a) membayar 

dengan jumlah presentase yang tetap 

dari pendapatan tahunan, (b) 

menentukan dividen yang akan 

diberikan dalam setahun sama dengan 

dalam jumlah presentase tetap dari 

keuntungan tahun sebelumnya, dan (c) 

menentukan proyeksi payout ratio 

untuk jangka waktu panjang. 

2. Stable per share dividend 

Kebijakan yang menetapkan besaran 

dividen dalam jumlah yang tetap. 

Kebijakan ini menunjukkan 

perusahaan untuk mempertahankan 

laba yang tinggi. 

Menurut Kamaludin (2011:330), 

terdapat beberapa teori kebijakan deviden, 

yaitu: 

1. Kebijakan dividen relevan 

a. Kebijakan dividen pendekatan 

Walter 

Menurut Walter, pembayaran 

dividen akan optimal ditentukan 

dengan mengubah dividen hingga 

harga saham per lembar di pasar 

menjadi maksimum. 

b. Bird in Hand Theory (BIH) 

Menurut Myrton Gordon dan John 

Linter, biaya ekuitas akan turun 

apabila rasio pembayaran dividen 

dinaikkan, karena para investor 

kurang yakin terhadap capital 

gains dibandingkan seandainya 

menerima dividen yang lebih pasti. 

Myrton Gordon dan John Linter 

juga berpendapat bahwa investor 

jauh lebih menghargai pendapatan 

yang diharapkan dari dividen 

dibandingkan capital gains, karena 

pendapatan dividen berisiko lebih 

kecil dibandingkan komponen 

dalam total pengembalian yang 

diharapkan. 

c. Tax Preference Theory (TPT) 

Dasar berpijak teori ini bahwa bagi 

investor, pendapatan yang relevan 

baginya adalah pendapatan bersih 

setelah pajak. Sehingga tingkat 

keuntungan yang diharapkan juga 

adalah pendapatan setelah pajak. 

Karena dividen dikenakan pajak, 

maka tentunya keuntungan akan 

lebih rendah sehingga investor 

lebih suka menahan laba mereka ke 

dalam perusahaan, dapat berupa 

stock dividend. 

2. Kebijakan dividen tidak relevan 

Menurut Modlihani dan Miller (MM), 

rasio pembayaran dividen tidak akan 

mempengaruhi kekayaan pemegang 

saham. Nilai perusahaan hanya 

ditentukan oleh daya laba (earning 

power), atau kebijakan investasi. 

Menurut Sutrisno (2012:267), 

faktor – faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya dividen yang akan 

dibayarkan perusahaan kepada 

pemegang saham antara lain: 

1. Posisi solvabilitas perusahaan 

2. Posisi likuiditas perusahaan 

3. Kebutuhan untuk melunasi hutang 

4. Rencana perluasan 

5. Kesempatan investasi 
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6. Stabilitas pendapatan 

7. Pengawasan terhadap perusahaan 

Deviden 

Menurut Hanafi (2012:362), 

pengertian deviden adalah kompensasi 

yang diterima pemegang saham di 

samping capital gains. Sedangkan menurut 

Irawati (2006:3), deviden merupakan 

bagian dari keuntungan suatu perusahaan 

yang dibayarkan kepada para pemegang 

saham. 

Menurut Stice et al. (2010:787), 

“Dividends are distributions to the 

stockholder of a corporation in proportion 

to the number of shares held by the 

respective owners”. Dividen adalah 

distribusi kepada pemegang saham suatu 

perusahaan secara proporsional dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh masing-

masing pemegang saham. 

Menurut Reeve dkk (2010:275), 

dividen adalah aliran kas yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham. 

Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa deviden merupakan 

keuntungan yang diperoleh pemegang 

saham yang jumlahnya disesuaikan dengan 

proporsi kepemilikan saham pada 

perusahaan tersebut. 

Menurut Baridwan (2006:434), 

terdapat beberapa jenis deviden yang 

dibayarkan kepada pemegang saham, 

yaitu: 

1. Deviden tunai (cash dividend) 

2. Deviden saham (stock dividend) 

3. Deviden aktiva selain kas (property 

dividend) 

4. Deviden utang (script dividend) 

5. Dividen likuidasi (liquidating 

dividend) 

GAMBARAN UMUM SUBJEK 

PENELITIAN 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

adalah perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia sub sektor logam 

dan sejenisnya. Perusahaan ini bergerak di 

bidang usaha manufaktur logam. 

Perusahaan ini didirikan pada 31 Agustus 

1970 dengan modal dasar sebesar 

Rp20.000.000.000.000. Tercatat di Bursa 

Efek Indonesia pada 10 Nopember 2010 

dengan modal ditempatkan dan disetor 

sebesar Rp7.887.500.000.000. 

Informasi Perusahaan 

Alamat Perseroan : Jl. Industri No. 5, 

Cilegon Banten - 

42435 Indonesia 

Alamat Surat : P.O Box 14 Cilegon 

Banten 42435 

Indonesia 

Telepon : +62-254 392159, 

392003 (hunting) 

Fax : +62-254 395178 

Email : corsec@krakatausteel.com 

Laman : www.krakatausteel.co.id 

Pemilik : Republik Indonesia 80% 

  Masyarakat 20% 

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. 

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. adalah perusahaan 

manufaktur yang termasuk dalam sektor 

industry barang konsumsi sub sektor 

makanan dan minuman. PT Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company bergerak di 

bidang usaha industri makanan dan 

minuman. Perusahaan ini didirikan pada 2 

Nopember 1971 dan mulai terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada 2 Juli 1990. 

Perusahaan melakukan awal produksi 

komersil pada Maret 1975 dengan target 

pemasaran 90% domestic dan 10% 

Ekspor. Jumlah karyawan yang dimiliki 

oleh PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. sekitar 1400 

orang. 

Info kontak 
Alamat Perseroan : Jln. Raya Cimareme 

131, Padalarang - 

40552, Kab. Bandung 

Barat 

Alamat Surat : P.O. Box 1230 – 

Bandung 40012 

mailto:corsec@krakatausteel.com
http://www.krakatausteel.co.id/
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Telepon : (022) 86700700 

Hunting 

Fax :  (022) 86700777 

Email :  admin@ultrajaya.co.id 

Laman : www.ultrajaya.co.id 

PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 

Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada Sektor Industri dasar dan 

kimia sub sektor logam dan sejenisnya. PT 

Pelat Timah Nusantara Tbk. didirikan pada 

19 Agustus 1982. Perusahaan ini bergerak 

dibidang manufaktur logam. 

Info Kontak 

Alamat Perseroan : Gedung Krakatau 

Steel 3rd Floor  

  Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 

54, Jakarta Selatan – 12950 

Telepon : (+62 21) 520 9883 (hunting) 

Fax : (+62 21) 521 0079, 521 0081 

Laman : www.latinusa.co.id 

PT Jembo Cable Company Tbk. 

PT Jembo Cable Company Tbk. 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

sektor aneka industri sub sektor kabel. 

Perusahaan yang didirikan pada 17 April 

1973 ini adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang industri kabel. Mulai tercatat di 

Bursa Efek Indonesia pada 18 Nopember 

1992 dengan jumlah saham yang tercatat 

Rp151.200.000. dimana setelah penawaran 

umum, susunan modalnya menjadi: 

- Modal dasar : Rp300.000.000.000 

- Jumlah saham : Rp600.000.000 

- Nominal per saham  : Rp500 

- Modal ditempatkan : Rp75.600.000.000 

Info Kontak 

Alamat : Jl. Pajajaran, Kel. Gandasari – 

Jatiuwung Tangerang 15137 

Indonesia 

Telepon : (021) 591-9442 (Hunting) 

Fax : (021) 556-50466 

Email : info@jembo.com 

Laman : http://www.jembo.com 

PT Argha Karya Prima Industry 

PT Argha Karya Prima Industry 

Tbk. didirikan pada tahun 1980. 

Perusahaan ini terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia sektor industri dasar dan kimia 

sub sektor plastik dan kemasan. 

Perusahaan ini bergerak di bidang usaha 

manufaktur plastik dan kemasan. PT 

Argha Karya Prima Industry Tbk. terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1992. 

Kapasitas produksi PT Argha Karya Prima 

Industri adalah 100.000 ton/tahun. 

Info Kontak 

Alamat Perseroan : Jl. Pahlawan, Karang 

Asem Barat, 

Citeureup 16810 

Bogor, Indonesia 

Telepon : (62-21) 875 2707 

Fax : (62-21) 875 0542) 

Email : marketing@arkaprin.co.id 

Laman :  www.arghakarya.com 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

Perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha manufaktur kertas kemasan 

ini merupakan perusahaan yang terdaftar 

dalam sektor industri dasar dan kimia sub 

sektor pulp dan kertas. Perusahaan ini 

didirikan pada Juni 1987 dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 1994. 

Jumlah karyawan yang dimiliki oleh PT 

Fajar Surya Wisesa Tbk. adalah sebanyak 

2.632 orang. Kapasitas produksi 

perusahaan ini adalah 1.200.000 ton/tahun 

dengan target pemasaran 85% domestik 

dan 15% ekspor. 

Info kontak 

 Alamat Perseroan : Jl. Abdul Muis 30, 

Jakarta Pusat, 10160 

Indonesia 

Telepon : +62 21 344 1316 

Fax : +62 21 345 7643 

Email : ir@fajarpaper.com 

Laman : http://www.fajarpaper.com 

 

PEMBAHASAN 

Analisis Data 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

adalah perusahaan baja terbesar di 

Indonesia. Didirikan pada 31 Agustus 

mailto:admin@ultrajaya.co.id
http://www.ultrajaya.co.id/
http://www.latinusa.co.id/
mailto:info@jembo.com
http://www.jembo.com/
mailto:marketing@arkaprin.co.id
http://www.arghakarya.com/
http://www.fajarpaper.com/
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1970 dengan modal dasar sebesar 

Rp20.0000.000.000.000. PT Krakatau 

Steel (Persero) Tbk. terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada 10 November 2010 

dengan saham ditawarkan sebanyak 

3.155.000.000 lembar saham. 

Tabel 1 

Pembagian Deviden Tunai 

(dalam jutaan) 

 

Kebijakan pembagian dividen yang 

ditetapkan pada PT Krakatau Steel 

(Persero) Tbk. adalah sesuai dengan 

Prospektus Penawaran Umum Saham 

Perdana, perseroan akan berusaha untuk 

membagikan dividen tunai kepada 

pemegang saham setidaknya satu kali 

setahun dengan rasio pembayaran dividen 

terhadap laba bersih sebesar 30%, kecuali 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

menentukan lain. 

Tahun 2011 berdasarkan Akta Berita 

Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. No. 19 

tanggal 6 Juni 2011, perusahaan 

meetapkan penggunaan laba bersih tahun 

buku 2010 sejumlah Rp1.062.683.370.000 

untuk digunakan sebagai pembayaran 

deviden tunai sejumlah Rp94.650.000.000 

atau Rp6 per lembar saham dengan rasio 

8%. Selain pembagian deviden tunai, pada 

tahun 2011 perusahaan juga membagikan 

deviden saham senilai Rp956.493.260.000. 

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang 

Saham kinerja 2011, perusahaan 

meetapkan penggunaan laba bersih tahun 

buku 2011 sejumlah Rp1.022.843.000.000 

untuk digunakan sebagai pembayaran 

deviden tunai pada tahun 2012 sejumlah 

Rp238.991.250.000 atau Rp15 per lembar 

saham dengan rasio 23%. Jumlah tersebut 

akan dibayarkan seluruhnya apabila 

manajemen dan karyawan melaksanakan 

haknya atas saham MESOP. 

Sedangkan untuk tahun 2013, 2014, 

dan 2015 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

tidak membagikan deviden tunai kepada 

pemegang sahamnya. Hal tersebut 

dikarenakan pada tahun buku 

bersangkutan PT Krakatau Steel (Persero) 

Tbk. mengalami kerugian berturut – turut. 

 

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company 

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. adalah perusahaan 

manufaktur yang bergerak di bidang 

makanan dan minuman. Didirikan pada 2 

November 1971. Mulai terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada 2 Juli 1990 dengan 

saham ditawarkan sebanyak 6.000.000 

lembar saham. 

Tabel 2 

Pembagian Deviden Tunai 

(dalam jutaan) 

 

Kebijakan deviden yang dimiliki oleh 

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk. dijelaskan dalam pasal 22 

Anggaran Dasar Perseroan yang 

menyebutkan bahwa: 

a. Laba Bersih Perseroan dalam suatu 

tahun buku seperti tercantum dalam 

neraca dan perhitungan laba rugi yang 

telah disahkan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan 

merupakan saldo laba positif, dibagi 

menurut cara penggunaan yang 

ditentukan dalam RUPS tersebut. 

b. Dividen – dividen ini hanya dibayarkan 

sesuai kemampuan keuangan Perseroan 

berdasarkan keputusan yang diambil 

dalam RUPS, dan di dalam keputusan 

tersebut ditentukan juga mengenai 

waktu dan tata cara pembayaran 

dividen. 

Tahun 2011, 2013, dan 2015 PT 

Ultrajaya Milk Indstry & Trading 

Company Tbk. tidak membagikan dividen 

untuk laba bersih tahun buku 2010, 2012, 

dan 2014. Laba bersih yang diperoleh 

tahun buku bersangkutan digunakan untuk 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

94,650 238,991 - - - 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

- 28,800 - 34,700 - 
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menambah saldo laba yang digunakan 

sebagai cadangan untuk menutup kerugian. 

Tahun 2012 PT Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk. 

membagikan laba bersih tahun buku 2011 

sejumlah Rp128.449.000.000 kepada 

pemegang saham dengan bentuk deviden 

tunai senilai Rp28.800.000.000 atau Rp10 

per lembar saham. Sedangkan tahun 2014 

dengan perolehan laba bersih untuk tahun 

buku 2013 sejumlah Rp325.127.000.000 

membagikan deviden tunai kepada 

pemegang saham senilai 

Rp34.700.000.000 atau senilai Rp12 per 

lembar saham. 

 

PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 

PT Pelat Timah Nusantara Tbk. adalah 

perusahaan manufaktur yang bergerak di 

bidang produksi logam. Didirikan pada 19 

Agustus 1982. PT Pelat Timah Nusantara 

Tbk. mulai terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada 14 Desember 2009 dengan 

saham ditawarkan sebanyak 2.523.350.000 

lembar saham. 

Tabel 3 

Pembagian Deviden Tunai 

(dalam jutaan) 

 

Tahun 2011 pembagian devidennya 

adalah sebesar Rp25.233.500.000 atau 

Rp60 per lembar saham dari total laba 

bersih tahun buku tahun 2010 sesuai 

dengan Risalah Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan Perusahaan yang 

diadakan tanggal 30 Maret 2011. 

Pembagian deviden untuk laba bersih 

tahun buku 2010 disebabkan karena 

stabilitas pendapatan perusahaan yang 

dalam keadaan baik. Maksudnya, pada 

tahun buku 2010 tersebut laba bersih 

perusahaan mengalami kenaikan dari 

tahun buku 2009.  

Tahun 2012, 2013, dan 2015 PT Pelat 

Timah Nusantara Tbk. tidak membagikan 

deviden tunai kepada pemegang 

sahamnya. Hal tersebut dikarenakan 

perusahaan mempertimbangkan kinerja 

perusahaannya yang kurang baik atau 

mengalami kerugian pada tahun buku 

2011, 2012, dan 2014, atau dapat 

dikatakan stabilitas pendapatan PT Pelat 

Timah Nusantara Tbk. dalam keadaan 

tidak bagus. 

Sedangkan untuk tahun 2014, PT Pelat 

Timah Nusantara Tbk. membagikan 

deviden tunai dari laba bersih tahun buku 

2013 sebesar $105.478,5 atau $0,000042 

per lembar saham. Pembagian deviden 

tunai kepada pemegang saham tercatatnya 

dengan rekening dalam mata uang Rupiah. 

Pembagian dengan menggunakan mata 

uang rupiah, deviden yang menggunakan 

mata uang selain Rupiah nantinya 

dicairkan dengan menggunakan kurs 

tengah Bank Indonesia pada tanggal 

pembayaran deviden tunai tersebut. 

 

PT Jembo Cable Company Tbk. 

PT Jembo Cable Company Tbk. 

adalah perusahaan yang memproduksi 

kabel. Didirikan pada 17 April 1973 

dengan modal dasar sebesar 

Rp300.000.000.000. PT jembo Cable 

Company Tbk. mulai terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada 18 November 1992 

dengan saham tercatat sebesar 

600.000.000 lembar saham. 

Tabel 4 

Pembagian Deviden Tunai 

  (dalam jutaan) 

 

Kebijakan deviden yang diatur oleh PT 

Jembo Cable Company Tbk. adalah 

pembagian devidennya ditentukan dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham selama 

tidak bertentangan dengan Anggaran 

Dasar Perseroan. 

Tahun 2011 dan 2014 PT Jembo Cable 

Company Tbk. tidak membagikan deviden 

tunai kepada pemegang sahamnya 

dikarenakan pada tahun buku 2010 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

25,234 - - $  105,478.5 - 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

- 16,632 17,122 - 9,072 
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perusahaan mengalami kerugian. 

Sedangkan untuk tahun 2014, tidak 

membagikan deviden dari laba bersih 

tahun buku 2013 dikarenakan laba bersih 

yang diperoleh perusahaan mengalami 

penurunan dari tahun buku sebelumnya. 

Sedangkan untuk tahun 2012, PT 

Jembo Cable Company Tbk. membagikan 

deviden tunai kepada pemegang sahamnya 

senilai Rp16.632.000.000 atau Rp110 per 

lembar saham dari laba bersih tahun buku 

2011 berdasarkan Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan sebagaimana tercantum 

dalam Akte Risalah Rapat No. 89 tanggal 

30 Mei. 

Tahun 2013 PT Jembo Cable Company 

Tbk. membagikan deviden tunai kepada 

pemegang sahamnya sejumlah 

Rp17.121.832.000 atau Rp120 per lembar 

saham dari total laba bersih tahun buku 

2012 sesuai dengan Rapat Umum 

Pemegang Saham tanggal 18 Juni 2013 

yang tercantum dalam Akta Risalah Rapat 

No.12 tanggal 18 Juni.  

Tahun 2015 PT Jembo Cable Company 

Tbk. membagikan deviden tunai kepada 

pemegang sahamnya sejumlah 

Rp9.072.000.000 atau Rp60 dari total laba 

bersih tahun buku 2014 yang telah 

disetujui dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham tanggal 8 Juni 2015. 

Pembagian deviden oleh PT Jembo 

Cable Company Tbk. disebabkan laba 

bersih yang didapat oleh perusahaan pada 

tahun buku bersangkutan mengalami 

peningkatan. Pembagian deviden tersebut 

dilakukan setelah dilakukan pencadangan 

untuk menutup kerugian perusahaan yang 

terjadi di tahun sebelumnya atau di tahun 

yang mendatang. 

 

PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

adalah perusahaan manufaktur plastik dan 

kemasan. Didirikan pada tahun 1980. PT 

Argha karya Prima Industry Tbk. mulai 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 18 

Desember 1992 dengan saham ditawarkan 

sebanyak 16.000.000 lembar. 

Tabel 5 

Pembagian Deviden Tunai 

 (dalam jutaan) 

 

Kebijakan deviden yang dimiliki oleh 

PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

adalah besarnya deviden yang dibagian 

ditentukan sepenuhnya dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham dengan 

mempertimbangkan beberapa fakor, antara 

lain perolehan laba bersih pada tahun buku 

yang bersangkutan, kondisi arus kas dan 

ekonomi serta rencana investasi di periode 

mendatang. 

Tahun 2011, 2012, dan 2013 PT Argha 

Karya Prima Industry Tbk. tidak 

membagikan laba bersih tahun buku 

bersangkutan dalam bentuk deviden tunai. 

Laba bersih tahun bersangkutan digunakan 

sebagai dana cadangan guna memenuhi 

pasal 70 Undang-Undang Perseroan 

Terbatas nomor 40 Tahun 2007 dan pasal 

25 Anggaran Dasar Perseroan dan sisanya 

digunakan sebagai laba ditahan. 

Selain itu, PT Argha Karya Prima 

Industry Tbk. tidak membagikan deviden 

pada tahun 2011, 2012, dan 2013 untuk 

laba tahun buku bersangkutan disebabkan 

oleh laba bersih yang diperoleh perusahaan 

mengalami penurunan dan adanya 

pembelian (penambahan) aset tetap. 

Sedangkan tahun 2014, sesuai dengan 

hasil keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan PT Argha Karya Prima 

Industry Tbk. membagikan laba bersih 

untuk tahun buku 2013 dalam bentuk 

deviden tunai senilai Rp10.408.216.000 

atau Rp17 per lembar saham dari total laba 

bersih Rp34.660.293.000 kepada 

pemegang sahamnya. Pembagian deviden 

dari laba bersih tahun bersangkutan ini 

disebabkan kanaikan laba bersih yang 

diperoleh oleh perusahaan pada tahun 

buku bersangkutan. 

Laba berish yang diperoleh perusahaan 

pada tahun buku 2014 mengalami 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

- - - 10,408 4,898 
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kenaikan dari tahun sebelumnya, sehingga 

pada tahun 2015, sesuai hasil keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

PT Argha Karya Prima Industry Tbk. juga 

membagikan laba bersih tahun buku 2014 

kepada pemegang sahamnya berupa 

deviden tunai sejumlah Rp4.897.984.000 

atau Rp8 per lembar saham. 

 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. adalah 

perusahaan manufaktur pulp dan kertas. 

Didirikan pada Juni 1987. PT Fajar Surya 

Wisesa Tbk. mulai terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada 1 Desember 1994 dengan 

saham yang ditawarkan sebanyak 

222.000.000 lembar saham. 

Tabel 6 

Pembagian Deviden Tunai 

(dalam jutaan) 

 

Kebijakan deviden yang diterapkan 

dalam PT Fajar Surya Wisesa Tbk. adalah 

apabila laba bersih pada suatu tahun buku 

di bawah atau sama dengan 

Rp60.000.000.000 maka jumlah deviden 

yang dibagikan kepada pemegang saham 

adalah 15% dari laba bersih. Sedangkan 

apabila laba bersih pada suatu tahun buku 

di atas Rp60.000.000.000 maka besarnya 

deviden yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham adalah 20% dari laba 

bersih. 

Tahun 2011 PT Fajar Surya Wisesa 

Tbk. membagikan deviden tunai kepada 

pemegang sahamnya sejumlah 

Rp141.239.660.859 dengan rasio total 

49,9% yang dibagikan dua kali dari laba 

bersih tahun buku 2010. Pada bulan Juni 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. membayar 

Rp111.504.995.415 atau Rp45 per lembar 

saham dengan rasio 39,4% dan pada bulan 

November PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

membayarkan deviden tunai yang kedua 

sebesar Rp29.734.665.444 atau Rp12 per 

lembar saham dengan rasio 10,5%. 

Pembagian laba bersih berupa deviden 

kepada pemegang saham disebabkan 

karena laba besih yang diperoleh 

perusahaan tahun buku 2010 mengalami 

peningkatan dari laba bersih tahun buku 

2009. 

Tahun 2012 PT Fajar Surya Wisesa 

Tbk. tidak membagikan deviden tunai 

kepada pemegang sahamnya karena laba 

bersih untuk tahun buku 2011 

diinvestasikan kembali. Tahun 2013 dan 

2014 juga tidak membagikan deviden tunai 

kepada pemegang sahamnya karena 

mengalami penurunan laba bersih pada 

tahun buku bersangkutan. Bahkan, untuk 

tahun buku 2013 perusahaan mengalami 

kerugian. 

Sedangkan untuk tahun 2015, PT 

Fajar Surya Wisesa Tbk. membagikan 

deviden tunai kepada pemegang sahamnya 

setelah mengalami kerugian di tahun 

sebelumnya sebesar Rp37.168.331.805 

atau Rp15 per lembar saham dengan rasio 

41% dari total laba bersih tahun buku 

2014. 

 

Pembahasan 

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

Kebijakan deviden PT Krakatau Steel 

(Persero) Tbk. telah menetapkan rasio 

pembagian devidennya, yaitu sebesar 30%. 

Meskipun pada pelaksanaannya, 

pembagian deviden oleh PT Krakatau 

Steel (persero) Tbk. tidak selalu memenuhi 

rasio pembagian tersebut. Besar deviden 

yang dibagikan disesuaikan dengan laba 

bersih setelah pajak yang diterima oleh 

perusahaan. Sehingga rasionya juga akan 

menyesuaikan dengan laba bersih setelah 

pajak perusahaan. 

Selain menyesuaikan dengan laba 

bersih setelah pajak yang diterima 

perusahaan, PT Krakatau steel (Persero) 

Tbk. juga memperhatikan kondisi 

pendapatannya. Apabila kondisi 

pendapatan perusahaan mengalami 

penurunan, maka perusahaan tidak akan 

membagikan devidennya. Sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Sutrisno, 

Tahun 

2011 2012 2013 2014 2015 

141,240 - - - 37,168 



 

11 

 

bahwa salah satu faktor yang 

memperngaruhi besar kecilnya pembagian 

deviden adalah stabilitas pendapatan 

perusahaan. seperti yang terjadi pada tahun 

2012, jumlah deviden yang dibagikan 

untuk laba tahun buku tahun 2011 lebih 

kecil daripada deviden yang dibagikan 

pada tahun 2011 untuk laba tahun buku 

2010. Hal tersebut terjadi karena laba 

tahun buku 2011 lebih kecil daripada laba 

tahun buku 2010.  

Jadi, pada PT Krakatau Steel 

(Persero) Tbk. besarnya pembagian 

deviden kepada pemegang saham selain 

disesuaikan dengan kebjakan deviden yang 

telah ditetapkan pada perusahaan tersebut, 

juga disesuaikan dengan keadaan stabilitas 

pendapatan perusahaan pada tahun buku 

bersangkutan. 

 

PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Company 

Kebijakan deviden pada PT Ultrajaya 

Milk Industry & Trading Company Tbk. 

belum menetapkan rasio pembagian 

devidennya. Pembagian besar kecilnya 

deviden yang akan dibagikan disesuaikan 

dengan kemampuan keuangan berdasarkan 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Ketentuan terkait dengan pembagian laba 

perusahaan tersebut dijelaskan dalam pasal 

22 Anggaran Dasar Perseroan. 

Pembagian laba perusahaan dalam 

bentuk deviden tunai kepada pemegang 

saham pada PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. selain 

memperhatikan kebidakan devidennya, 

tetapi juga memperhatikan peluan 

investasi yang ada. PT Ultrajaya akan 

mempertimbangkan kesempatan investasi 

yang ada. Apabila kesempatan investasi 

tersebut menguntungkan bagi perusahaan, 

maka PT Ultrajaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk. akan 

menggunakan laba bersih setelah pajaknya 

untuk melakukan investasi. Seperti yang 

terjadi pada tahun 2011; 2013; dan 2015, 

untuk tahun buku bersangkutan laba 

bersihnya digunakan untuk melakukan 

investasi sehingga perusahaan tidak 

membagikan deviden pada pemegang 

sahamnya. 

Jadi, pada PT Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Company Tbk. melakukan 

pembagian deviden kepada pemegang 

sahamnya menyesuaikan dengan ada atau 

tidaknya kesempatan investasi dan 

besarnya disesuaikan dengan laba bersih 

setelah pajak yang didapat pada tahun 

buku bersangkutan. 

 

PT Pelat Timah Nusantara Tbk. 

Kebijakan deviden pada PT Pelat 

Timah Nusantara Tbk. belum menetapkan 

rasio pembagian devidennya. Pembagian 

deviden dilakukan sesuai dengan Rapat 

Umum Pemegang Saham. Besar deviden 

yang diterima oleh pemegang saham, 

jumlahnya ditetapkan juga dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

PT Pelat Timah Nusantara Tbk. dalam 

pembagian laba bersih setelah pajak 

kepada pemegang saham yang berupa 

deviden tunai terlebih dahulu 

memperhatikan stabilitas pendapatannya 

pada tahun buku bersangkutan. Seperti 

yang terjadi pada tahun 2012; 2013; dan 

2015, perusahaan tidak membagikan 

deviden tunai kepada pemegang saham 

karena pada tahun buku bersangkutan 

perusahaan mengalami kerugian atau 

stabilitas pendapatannya sedang tidak baik. 

Tahun 2014, PT Pelat Timah 

Nusantara membagikan deviden tunai 

dengan mata uang Dollar. Pembagian 

deviden tunai dengan laba bersih setelah 

pajak yang menggunakan mata uang selain 

Rupiah tersebut, akan dicairkan 

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 

yang berlaku pada tanggal pembayaran 

deviden tunai tersebut. Hal tersebut telah 

ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham tahun buku bersangkutan.  

Jadi, pada PT Pelat Timah Nusantara 

Tbk. besarnya pembagian deviden kepada 

pemegang sahamnya disesuaikan dengan 

laba bersih setelah pajak yang diterima 

atau stabilitas pendapatan perusahaan pada 
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tahun buku bersangkutan. Apabila laba 

bersih setelah pajak tahun buku 

bersangkutan besar maka deviden yang 

akan dibagikan juga besar, begitu juga 

sebaliknya. 

 

PT Jembo Cable Company Tbk. 

PT Jembo Cable Company Tbk. 

memiliki kebijakan deviden yang belum 

menetapkan rasio pembagian devidennya. 

Besar deviden tunai yang dibagikan 

kepada pemegang saham di tetapkan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham. PT 

Jembo Cable Company Tbk. 

menyesuaikan pembagian deviden tunai 

dengan kondisi stabilitas pendapatannya. 

Tahun 2011 PT Jembo Cable 

Company Tbk. tidak membagikan deviden 

tunai karena perusahaan mengalami 

kerugian atau kondisi stabilitas 

pendapatannya sedang tidak baik untuk 

tahun buku 2010. Tahun 2014, perusahaan 

tidak membagikan deviden tunai karena 

laba bersih setelah pajak yang diperoleh 

perusahaan mengalami penurunan nilai 

untuk tahun buku 2013 dari tahun buku 

sebelumnya. Penurunan nilai laba bersih 

setelah pajak juga termasuk kondisi 

stabilitas pendapatan dengan kondisi yang 

tidak baik sehingga PT Jembo Cable 

Company Tbk. tidak membagikan 

devidennya. 

Jadi, pada PT Jembo Cable Company 

Tbk. besarnya pembagian deviden kepada 

pemegang saham disesuaikan dengan 

besar laba bersih setelah pajak yang 

diterima perusahaan pada tahun buku 

bersangkutan. Disesuaikan juga dengan 

stabilitas pendapatan perusahaan, apabila 

stabilitas pendapatan perusahaan pada 

keadaan baik maka laba perusahaan dapat 

dibagikan berupa deviden tunai kepada 

pemegang sahamanya. Begitu juga 

sebaliknya. 

 

PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

Kebijakan deviden yang dimiliki PT 

Argha Karya Prima Industry Tbk. masih 

sama dengan kebijakan deviden yang 

dimiliki oleh tiga perusahaan sebelumnya. 

Kebijakan deviden yang dimiliki yaitu 

besarnya deviden tunai yang dibagikan 

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham. Rasio pembagian devidennya juga 

belum ditentukan oleh perusahaan. 

PT Argha Karya Prima Industry Tbk. 

tidak membagikan deviden tunai kepada 

pemegang sahamnya pada tahun 2011, 

2012, dan 2013. Laba bersih setelah pajak 

untuk tahun buku bersangkutan digunakan 

untuk pencadangan pasal 70 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2007 dan digunakan sebagai laba 

ditahan.  Hal tersebut dilakukan untuk 

memperbaiki struktur modal kerja, 

menambah cadangan khusus, dan 

menambah rencana investasi.  

Jadi, pada PT Argha Karya Prima 

Industry Tbk. pembagian deviden 

dilakukan setelah melihat stabilitas 

pendapatan pada perusahaan. Apabila 

stabilitas perusahaan dalam keadaan baik, 

maka perusahaan akan membagikan laba 

bersih berupa deviden kepada pemegang 

sahamnya, begitu sebaliknya. Selain 

dilihat dari stabilitas pendapatannya, PT 

Argha Karya Prima Industry Tbk. juga 

melihat kesempatan investasi yang ada. 

Apabila perusahaan melihat kesempatan 

investasi yang bagus, maka laba yang 

diperoleh perusahaan akan digunakan 

untuk memperoleh kesempatan investasi 

tersebut. 

 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. telah 

menetapkan rasio pembagian devidennya 

pada kebijakan deviden perusahaan. PT 

Fajar Surya Wisesa Tbk. menetapkan rasio 

15% untuk laba bersih kurang dari sama 

dengan Rp60.000.000.000 dan 20% untuk 

laba bersih lebih dari Rp60.000.000.000. 

Perusahaan telah menjalankan kebijakan  

deviden tersebut dengan sangat baik. 

Dibuktikan dengan dibagikannya deviden 

tunai dengan total rasio 49,9% untuk tahun 

2011 dan 41% untuk tahun 2015.  
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Tahun 2012 PT Fajar Surya Wisesa 

Tbk. tidak membagikan deviden tunai 

kepada pemegang sahamnya karena laba 

bersih untuk tahun buku 2011 

diinvestasikan kembali. Tahun 2013 dan 

2014 juga tidak membagikan deviden tunai 

kepada pemegang sahamnya karena 

mengalami penurunan laba bersih pada 

tahun buku bersangkutan. Bahkan, untuk 

tahun buku 2013 perusahaan mengalami 

kerugian. 

Jadi, pada PT Fajar Surya Wisesa 

Tbk. pembagian deviden kepada 

pemegang sahamnya disesuaikan dengan 

keadaan stabilitas pendapatan perusahaan. 

Apabila keadaan stabilitas pendapatannya 

baik, maka laba bersih akan dibagikan 

berupa deviden kepada pemegang saham. 

Sedangkan bila keadaan stabilitas 

pendapatan perusahaan kurang baik, maka 

perusahaan tidak akan membagikan 

deviden kepada pemegang sahamnya. 

Hal tersebut dikarenakan laba yang 

diperoleh saat keadaan stabilitas 

perusahaan sedang tidak baik digunakan 

untuk cadangan kerugian di masa yang 

akan datang. Selain disesuaikan pada 

keadaan stabilitas pendapatan, pembagian 

deviden pada PT Fajar Surya Wisesa Tbk. 

juga disesuaikan dengan kesempatan 

investasi yang ada. Laba yang diperoleh 

tidak akan dibagikan dalam bentuk 

deviden apabila perusahaan memperoleh 

kesempatan untuk investasi. 

 

KESIMPULAN, SARAN, DAN 

IMPLIKASI 

Kesimpulan 

Hasil pembahasan dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan secara singkat yaitu 

kebijakan pembagian deviden pada enam 

perusahaan yang menjadi sample dalam 

penelitian ini sudah ditetapkan dan 

dijalankan sesuai ketentuan yang telah 

disepakati. Pembagian deviden yang 

dilakukan oleh enam sample perusahaan 

tersebut selain disesuaikan dengan 

kebijakan pembagian deviden yang telah 

diatur sebelumnya, juga disesuaikan 

dengan kondisi stabilitas pendapatan 

perusahaan pada tahun buku bersangkutan. 

Apabila pada tahun buku tersebut kondisi 

stabilitas pendapatannya baik sehingga 

menghasilkan laba yang cukup besar, 

maka perusahaan akan membagikan laba 

bersih berupa deviden kepada pemegang 

saham. Tetapi apabila kondisi stabilitas 

pendapatan perusahaan sedang mengalami 

penurunan atau buruk, maka perusahaan 

tidak membagikan laba bersihnya berupa 

deviden kepada pemegang saham 

melainkan melakukan pencadangan untuk 

memperbaiki struktur modal perusahaan. 

Selain dilihat dari kondisi stabilitas 

pendapatan perusahaan, pembagian 

deviden kepada pemegang saham 

disesuaikan juga dari ada atau tidaknya 

kesempatan investasi. Apabila terdapat 

kesempatan investasi yang bagus atau 

diperkirakan dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan ke depannya, 

perusahaan akan memilih menggunakan 

laba bersihnya untuk mengambil 

kesempatan investasi tersebut. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti 

untuk perusahaan setelah melakukan 

penelitian ini adalah perusahaan 

seharusnya berani menentukan rasio 

pembayaran deviden terhadap laba bersih 

setelah pajaknya kepada pemegang saham. 

Penetapan rasio pembagian deviden 

dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan 

bagi calon investor sebelum menanamkan 

dananya. Sehigga diharapkan nilai 

perusahaan juga dapat naik karena 

banyaknya pihak eksternal yang mau 

menanamkan modalnya pada perusahan. 

 

Implikasi Penelitian 

Dampak hasil penelitian terhadap 

perusahaan adalah perusahaan dapat lebih 

berusaha untuk memperoleh laba bersih 

yang bernilai positif sehingga dapat 

membagikan deviden kepada pemegang 

sahamnya sesuai dengan kebijakan yang 

telah diatur oleh perusahaan sebelumnya. 
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Perusahaan juga dapat memperkirakan 

faktor yang mempengaruhi kebijakan 

devidennya, seperti: lebih memperhatikan 

posisi solvabilitas perusahaan, 

memperhatikan posisi likuiditas 

perusahaan, memperhatikan kebutuhan 

untuk melunasi hutang, memperhatikan 

rencana perluasan, memperhatikan 

kesempatan investasi, memperhatikan 

stabilitas pendapatan, dan memperhatikan 

pengawasan terhadap perusahaan. 
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