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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Proses dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan 

membutuhkan dana baik dari kreditur maupun investor. Keberadaan 

pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam 

pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan 

perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk 

menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya 

(Ishomuddin, 2010). 

Salah satu produk investasi yang ada di pasar modal adalah investasi  

saham.Investor dalam menginvestasikan dananya ke suatu perusahaan 

(saham) akan dihadapkan pada return investasi dalam bentuk dividen. 

Dividen merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada 

para pemegang saham setiap tahun. Dengan begitu, investor akan 

memperoleh dividen jika perusahaan berhasil membukukan laba. 

Sebaliknya jika perusahaan tidak mendapatkan keuntungan di tahun 

sebelumnya maka investor tidak akan memperoleh dividen. Namun, tidak 

setiap perusahaan yang mengalami keuntungan selalu membagi dividen.  

Hubungannya dengan pendapatan dividen, para investor umumnya 

menginginkan  pembagian  dividen yang relatif stabil, karena dengan 

stabilitas dividen dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan, sehingga mengurangi ketidakpastian investor dalam 
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menanamkan dananya kedalam perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang 

akan membagikan dividen dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan 

antara lain; perlunya menahan sebagian laba untuk re-investasi yang 

mungkin lebih menguntungkan, kebutuhan dana perusahaan, likuiditas 

perusahaan, sifat pemegang saham, target tertentu yang berhubungan 

dengan rasio pembayaran dividen dan faktor lain yang berhubungan dengan 

kebijakan dividen. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa 

banyak dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham. 

Kebijakan ini bermula dari bagaimana perlakuan manajemen terhadap 

keuntungan yang diperoleh perusahaan yang pada umumnya sebagian dari 

penghasilan bersih setelah pajak (EAT) dibagikan kepada para investor 

dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali ke 

perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Persentase dari pendapatan yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash dividend (laba yang 

dibagikan) disebut dividend payout ratio (Riyanto, 2010:266). 

Dividend Payout Ratio adalah  perbandingan antara dividen  per 

lembar  saham  (Dividend Per Share)  dengan  laba per lembar saham 

(Earning Per Share). Semakin besar dividen  yang dibagikan oleh 

perusahaan maka akan semakin menarik bagi calon investor. Namun bagi 

pihak  perusahaan akan memperlemah  internal financial, karena 

memperkecil laba ditahan. Dan sebaliknya, dividend payout ratio semakin 



3 
 

kecil maka akan merugikan para pemegang saham (investor) namun 

internal financial perusahaan semakin kuat (Parica dkk, 2013). 

Di Indonesia, tidak semua perusahaan yang memperoleh laba 

melakukan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Hal ini 

dikarenakan belum ada peraturan atau Undang–Undang (UU) yang 

menegaskan keharusan membayar dividen setiap tahunnya. UU Perseroan 

terbatas pasal 7 (2) No. 40/2007 hanya mengatur pembagian atas laba yang 

diperoleh perusahaan jika perusahaan memperoleh laba dan ditentukan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Belum adanya aturan yang 

menegaskan untuk menentukan besarnya dividen yang harus dibagikan 

membuat perusahaan memiliki kebijakan masing-masing. Persentase 

perusahaan yang tidak membayar dividen lebih banyak jika dibandingkan 

dengan perusahaan yang membayar dividen. 

Fenomena  yang  terjadi  adalah  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa 

Efek Indonesia tidak semuanya membagikan dividen kepada para pemegang 

sahamnya, baik itu dalam dividen tunai maupun dividen saham. Hanya 

industri tertentu yang dapat membayar dividennya secara konsisten, 

walaupun dividen yang  dibayarkan  kepada  pemegang  saham  mengalami  

perubahan  setiap tahunnya (fluktuasi), padahal pihak investor lebih senang 

memperoleh kembalian investasi berupa dividen yang stabil. Hal tersebut 

disebabkan karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dalam 

membuat keputusan kebijakan dan pembayaran dividen dalam setiap 

perusahaan. 
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Perusahaan LQ-45 merupakan perusahaan yang dikenal dengan 

likuiditasnya yang tinggi, selain itu juga memiliki kinerja keuangan yang 

baik dan selalu membagi cash dividend untuk setiap tahunmya. Adapun 

Perusahaan  yang  bertahan  sebagai  perusahaan LQ-45 yang listing di 

BEI dari tahun 2014-2017 berjumlah 45 perusahaan dan perusahaan yang 

membagikan dividen tunai  berturut-turut dari tahun 2014-2017 berjumlah 

26 perusahaan (Sumber: www.idx.co.id). Selain itu perusahaan yang masih 

bertahan  sebagai  perusahaan LQ-45 di BEI dari tahun 2014-2017 yang 

tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham di sebabkan 

karena kinerja keuangan perseroan masih mengalami kerugian atau 

perusahaan tersebut banyak yang menahan laba yang diperolehnya. 

Berikut ini adalah perusahaan LQ-45di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang berturut-turut membagikan dividen dari tahun 2014-2017 dapat dilihat 

pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 : Dividend Payout Ratio Perusahaan LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2017 

No Kode Nama Perusahaan 
Dividend Payout Ratio (DPR)% 

2014 2015 2016 2017 

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 19,54 20,08 29,64 71,49  

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 43,72 49,89 30,16 10,85 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 62,80 45,74 47,39 67,98 

4 ASII Astra Internasional Tbk. 45,59 49,54 44,87   23,80 

5 BMTR Global Mediacom Tbk. 50,35 21,20 34,82 19,71 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 6,90 4,09 4,72 4,52 

7 GGRM Gudang Garam Tbk. 28,67 77,73 74,92 91,36 

8 HMSP HM SampoernaTbk. 86,45 99,89 196,32 207,04 

9 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 49,71 49,75 24,94 42,92 

10 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 49,72 49,70 49,79 64,95 

11 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 94,29 35,07 88,36 379,21 

12 JSMR Jasa Marga (Persero)Tbk. 38,10 20,24 29,99 58,55 

http://www.idx.co.id/
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No Kode Nama Perusahaan 
Dividend Payout Ratio (DPR)% 

2014 2015 2016 2017 

13 KLBF Kalbe Farma Tbk. 43,14 44,44 44,48 84,79 

14 LPPF Matahari Departement Store Tbk. 60,00 70,01 70,01 74,10 

15 LSIP PP London Sumatera Tbk. 39,45 40,50 40,21 51,97 

16 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 
37,09 32,79 32,79 38,23 

17 PWON Pakuwon Jati Tbk. 8,34 15,47 12,17 22,26 

18 SCMA Surya Citra Media Tbk. 70,41 79,66 71,11 31,38 

19 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 40,00 40,00 40,00 70,87 

20 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 70,51 61,59 90,82 113,21 

21 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk. 17,97 6,84 6,99 23,62 

22 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 30,00 -641,50 30,01 74,26 

23 UNTR United Tractors Tbk. 64,95 66,89 10,66 14,21 

24 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 44,67 99,88 44,77 86,32 

25 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 16,40 17,80 26,48 24,97 

26 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk. 19,89 20,00 28,35 44,94 

Sumber: www.idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pembayaran dividen  

pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014  

sampai 2017 cenderung mengalami  perubahan setiap tahunnya. Seperti 

yang dialami oleh Astra Internasional Tbk., mengalami penurunan dividen 

yang cukup signifikan  mulai dari tahun 2014 sampai 2017. Pada  tahun 

2014  Astra Otoparts Tbk membagikan dividend payout ratio sebesar 

45,59%, tahun 2015 sebesar 49,54%, tahun  2016  sebesar 44,87%  dan  

tahun 2017  sebesar  23,80%. Penuranan  pembagian  dividen  pada  

perusahaan  LQ-45 di Bursa Efek Indonesia diindikasikan karena 

perusahaan ingin meningkatkan kemampuan pembentukan dana internalnya. 

Mereka menurunkan pembagian dividen untuk mengurangi ketergantungan 

perusahaan terhadap dana eksternal sekaligus memperkecil risiko 

perusahaan. 

http://www.idx.co.id/
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Dengan demikian perubahan dividen menjadi hal yang penting untuk 

dijadikan suatu tolak ukur bagi para investor dalam menanamkan modalnya 

di suatu perusahaan. Karena investor menginginkan pembagian dividen 

yang tinggi. Hal ini sesuai dengan Bird-in-the Hand Theory yang 

menyatakan bahwa investor menyukai pendapatan  dividen  yang tinggi  

karena pendapatan  dividen  yang diterima seperti burung ditangan (bird in 

the hand) yang mempunyai nilai lebih tinggi dan risiko yang kecil daripada 

pendapatan modal (bird in the bush), sebab dividen lebih pasti dari 

pendapatan  modal.  Teori  ini  juga  berpendapat  bahwa  investor  

menyukai  dividen karena  kas  ditangan  lebih  bernilai  dari  pada  

kekayaan  dalam  bentuk  lain (Brigham dan Houston, 2014:212).  

Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk memfokuskan 

masalah  pada masih  rendahnya  pembayaran  dividen secara  stabil  

sehubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Menurut Rodoni dan Ali (2010:123) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembayaran dividen adalah likuiditas, leverage, dan 

profitabilitas, stabilitas pendapatan, dan pembatasan-pembatasan. Penelitian 

ini akan mengidentifikasi beberapa variabel–variabel yang diduga 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen yaitu profitabilitas, likuiditas dan 

leverage, growth,  firm size (ukuran perusahaan) dan free cash flow.  

Profitability Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2008). Rasio ini sangat diperhatikan 
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oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan 

harga saham serta dividen yang akan diterima. Dalam penelitian ini untuk 

mengukur tingkat profitabilitas digunakan Return On Equity (ROE), karena 

ROE mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia 

bagi pemegang saham perusahaan dalam bentuk penyertaan modal sendiri 

yang ditanamkan oleh pemegang saham. Oleh karena itu dividen diambil 

dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka keuntungan 

tersebut akan mempengaruhi besarnya dividend payout ratio. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen. 

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sehingga tinggi 

rendahnya likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dividen 

suatu perusahaan (Kasmir, 2009:129). Salah satu proksi dari rasio likuiditas 

adalah current ratio, dimana rasio ini dihitung dengan membagi aktiva 

lancar (current asset) dengan utang lancar (current liability). Current ratio 

dapat dijadikan referensi bagi investor mengenai kemampuan perusahaan 

membayar dividen yang dijanjikan, dimana kebijakan deviden tidak dilihat 

dari rasio likuiditasnya tetapi lebih didasari oleh kebijakan manajemen 

dalam mempertimbangkan likuiditas dalam kebijakan dividen.  

Dalam dunia bisnis sekarang hampir tidak ada lagi perusahaan yang 

semata- mata dibiayai dari modal sendiri tetapi didukung dari modal utang, 

sehingga  leverage  menggambarkan seberapa banyak aset  perusahaan  
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yang didanai oleh hutang. Menurut Kasmir (2009:151) rasio solvabilitas 

atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Indikator leverage yang 

digunakan adalah Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan rasio yang 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi 

rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi perusahaan dan 

kemungkinan pembayaran dividen rendah. 

Growth merupakan aktiva atau aset yang digunakan dalam aktivitas 

operasional perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

(Marietta & Sampurno, 2013). Indikator yang digunakan dalam growth 

yaitu asset to growth atau total aset yang menunjukkan pertumbuhan aset. 

Karena aset merupakan kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas 

bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem 

pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi 

menjadi satuan uang kas. Semakin besar asset diharapkan semakin besar 

hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi peningkatan atau 

pertumbuhan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin 

menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan.  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang perlu dijadikan 

pertimbangan dalam kebijakan dividen. Size merupakan simbol ukuran 

perusahaan. Proksi ini dapat ditentukan melalui log natural dari total assets 

tiap tahun. Faktor ini menjelaskan bahwa perusahaan besar  dapat lebih 

mudah mengakses pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil. 
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Semakin besar ukuran perusahaan semakin mudah untuk mendapatkan 

modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar terutama dari hutang 

(Sudarsi, 2002). Perusahaan besar dengan akses pasar yang lebih baik 

seharusnya membayar dividen yang tinggi kepada pemegang sahamnya, 

sehingga antara ukuran perusahaan dan pembayaran dividen memiliki 

hubungan yang positif. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan 

menggunakan size sebagai alat ukurnya, kerena perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian ini merupakan perusahaan yang memiliki keuangan dan 

pertumbuhan yang baik, termasuk dalam 60 perusahaan yang memiliki 

market capitalization tertinggi dalam 12 bulan terakhir dan memiliki nilai 

transaksi di pasar reguler dalam 12 bulan terakhir. 

Pembayaran dividen khususnya cash dividend kepada para pemegang 

saham sangat tergantung pada posisi kas yang tersedia, posisi kas yang benar- 

benar tersedia bagi para pemegang saham akan tergambar pada Free Cash 

Flow yang dimiliki oleh perusahaan. Definisi dari Brigham (2012:65) Free 

Cash Flow adalah arus kas yang benar-benar  tersedia  untuk  dibayarkan  

kepada  investor  (pemegang saham dan pemilik utang) setelah perusahaan 

melakukan investasi dalam aset tetap, produk baru, dan modal kerja yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Apabila 

tidak dibagikan sebagai dividen, dana bebas ini dapat digunakan sebagai 

penambah modal untuk aktivitas perusahaan seperti ekspansi, akuisisi, 

pembayaran utang, dan aktivitas yang berorientasi pada pertumbuhan 

perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin besar aliran dana bebas atau Free 
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Cash Flow suatu perusahaan maka menunjukan bahwa keuangan 

perusahaan tersebut semakin bagus, karena perusahaan memiliki dana untuk 

pertumbuhan perusahaan, pembayaran utang, dan dividen.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengambil judul : “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, 

Growth, Ukuran Perusahaan (firm size) dan Free Cash Flow Terhadap 

Kebijakan Dividen Pada Perusahaan LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

rumusan masalah yaitu:  

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 

2017? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017? 

3. Apakah leverage berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017? 

4. Apakah Growth berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial kebijakan dividen 

pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017? 
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6. Apakah free cash flow berpengaruh secara parsial kebijakan dividen pada 

perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017? 

7. Apakah profitabilitas, likuiditas, leverage, growth, ukuran perusahaan 

dan free cash flow berpengaruh secara simultan kebijakan dividen pada 

perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh growth terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014–2017. 

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 

2017. 

6. Untuk mengetahui pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017. 
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7. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, growth, ukuran 

perusahaan dan free cash flow terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas akademik 

dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan untuk mengetahui, 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan 

sebagai pembanding antara teori perkuliahan dengan fakta terjadi di 

lapangan, serta menambah pengetahuan di bidang keuangan. 

2. Bagi Universitas, dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini lebih lanjut dengan 

variabel dan metode-metode yang berbeda guna pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

3. Bagi perusahaan, dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam menerapkan kebijakan dividen yang baik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang 

berkaitan dengan judul diatas maka rencana sistematika penulisan bagi 

penulis ada enam bab, yaitu sebagai berikut :  
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan.  

BAB II  : TELAAH  PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendasari 

penelitian ini yang meliputi teori signal dividen, teori 

dalam Islam, pengertian dividen dan kebijakan dividen, 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan 

model penelitian. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini memberikan penjelasan mengenai rangkaian 

metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri 

dari lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, konsep operasional 

variabel penelitan dan analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Bursa Efek 

Indonesia yang terdiri dari sejarah singkat dan perusahaan 

LQ-45 yang terdaftar di BEI serta struktur organisasi 

perusahaan. 
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BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang pengaruh variabel independen terhadap  kebijakan 

dividen pada perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 

BAB VI  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisikan 

kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil dari 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


