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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya kedalam 

perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian investasi 

(return) baik berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun pendapatan 

dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain). Investor 

umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil, sehingga 

mengurangi ketidakpastian investor dalam menanamkan dananya kedalam 

perusahaan. 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, target tertentu yang berhubungan dengan rasio 

pembayaran dividen dan faktor lain yang berhubungan dengan kebijakan 

dividen.

Permasalahan yang sering timbul dalam pembagian dividen wajib 

diperhatikan oleh para investor maupun perusahaan yang akan membayarkan 

dividennya. Jika investor mengharapkan pembagian dividen guna meningkatkan 

kesejahteraannya, maka perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan 

kesejahteraan pula kepada para pemegang sahamnya. Hal tersebut menarik untuk 

dibahas ketika suatu kebijakan dividen dijadikan sebagai suatu tindakan yang 
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diharapkan mampu untuk memenuhi tujuan para pemegang sahamnya dan disisi 

lain diharapkan juga kebijakan dividen tersebut tidak menghambat laju 

pertumbuhan perusahaan (Lilik dan Kurnia, 2016:2).

Harapan Indonesia untuk mendapatkan dividen dari hasil kinerja PT 

Freeport Indonesia di tahun 2014 bakal kembali pupus. Perusahaan tambang itu 

tidak lagi memberikan bagi hasil dividen kepada para pemegang sahamnya 

lantaran masih fokus untuk investasi tambang bawah tanah (Underground 

Mining).

Dengan demikian, kebijakan untuk tidak memberikan dividen ini 

merupakan tahun ketiga bagi pemerintah menahan dahaga atas bagi hasil dividen 

Freeport. Terakhir, pada tahun 2011, pemerintah masih mengantongi dividen 

sebesar US$ 202 juta atau senilai Rp 1,76 triliun. Daisy Primayanti, juru bicara 

Freeport Indonesia, mengatakan, keputusan tidak lagi memberikan dividen pada 

kinerja 2014 kepada para pemegang saham lantaran pihaknya masih fokus 

menyelesaikan proyek undergrond mining, yang membutuhkan investasi besar 

senilai 15 miliar dollar AS.

Meskipun tidak memberikan dividen, Freeport mengklaim tetap 

memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan 

hasil kinerja operasi pada 2014 lalu. Yakni, berupa pembayaran royalti emas, 

tembaga, dan perak senilai 118 juta dollar AS, serta pembayaran pajak dan non 

pajak senilai 421 juta dollar AS. "Tahun kinerja 2014, Freeport kembali tidak 
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bisa membayar dividen, karena arus kas kami negatif sehingga perlu meminjam 

dana kepada Freeport McMoRan untuk kegiatan tambang dan komitmen 

investasi, " ujar Daisy kepada KONTAN, Rabu (13/5). Komposisi saham di PT 

Freeport Indonesia mayoritas dipegang Freeport McMoRan dengan porsi 90,64 

persen saham. Sementara, Indonesia hanya memiliki saham sebanyak 9,36 

persen.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan Freeport McMoRan 2014, 

Freeport Indonesia memperoleh pendapatan senilai 3,07 miliar dollar AS, atau 

turun 25 persen dari tahun sebelumnya senilai 4,09 miliar dollar AS. Adapun laba 

usaha mencapai 719 juta dollar AS, atau turun dari tahun 2013 senilai 1,4 miliar 

dollar AS.

Namun pada tahun buku 2012, 2013, dan 2014, induk Freeport Indonesia, 

yaitu Freeport McMoran tetap saja membagikan dividen ke pemegang saham. 

Pada 2012 membagikan 1,25 dollar AS per saham, tahun 2013 sebesar 2,25 dollar 

AS per saham, dan tahun 2014 sebesar 1,25 dollar AS per saham. Menteri BUMN 

Rini Soemarno mengatakan, dirinya belum mengetahui keputusan tersebut. Saat 

ini pemerintah masih tetap berupaya agar Freeport tetap memberikan kontribusi 

dividen kepada pemerintah Indonesia. Kementerian BUMN menargetkan 

pemasukan dari dividen Freeport Rp 1 triliun. 

Ketua Working Group Kebijakan Publik Perhimpunan Ahli 

Pertambangan Indonesia (Perhapi) Budi Santoso menyatakan, pemerintah harus 

memiliki cara untuk menekan agar Freeport tetap memberikan dividen. 
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Menurutnya, Freeport tetap tidak akan membagikan dividen hingga tahun 2017 

karena proyek undergroung mining tersebut baru selesai pada tahun 2017. Dia 

meminta, agar pemerintah memberikan catatan buruk itu dalam menentukan 

kepastian kontrak Freeport yang habis pada 2021 nanti. 

Dengan kemampuan BUMN serta tenaga profesional dan segi finansial 

kita mampu, sehingga Budi Santoso mengatakan pemutusan kontrak dengan 

Freeport. Seharusnya pemerintah belajar dari kasus sebelumnya yaitu, kasus 

Inalum. Selama 30 tahun pemerintah tidak mendapat dividen, namun ketika 

Inalum sudah menjadi milik Indonesia, pendapatannya meningkat dan masuk kas 

negara (http://ekonomi.kompas.com).

Pada kasus PT. Freeport Indonesia yang memilih tidak membagikan 

dividen karena memilih menahan labanya untuk investasi proyek underground 

minning, sedangkan pada kasus kedua PT. Vale Indonesia Tbk (INCO) memilih 

tidak membagikan dividen lantaran perusahaan tersebut mengalami penurunan 

laba yang sangat drastis.

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Vale Indonesia Tbk (INCO) memutuskan 

untuk tidak membagikan keuntungan (dividen) kepada pemegang saham untuk 

tahun buku 2016. Pasalnya, keuangan perusahaan memburuk pada periode 

tersebut. Menurut Febriany Eddy, Direktur Keuangan Vale Indonesia 

menjelaskan, pembagian dividen biasanya diukur oleh berbagai faktor seperti 

ketersediaan arus kas dan laba bersih. "Jika dilihat laba bersih kami pada 2016 

http://ekonomi.kompas.com
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sebesar US$1,9 juta, relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya," ungkap Febriany, Senin (27/3).

Selain itu, perusahaan juga perlu menyimpan laba bersih yang didapatkan 

sebagai penambahan kas perusahaan untuk kebutuhan ekspansi. Kemudian, 

harga nikel yang melemah pada tahun 2016 juga menjadi pertimbangan 

perusahaan tidak membagi dividen. Jadi dengan faktor demikian, sulit bagi Vale

untuk membayar dividen.

Laba bersih Vale Indonesia sepanjang 2016 tercatat turun signifikan 

hingga 96,22 persen menjadi US$1,9 juta dari tahun 2015 US$50,5 juta. Hal ini 

disebabkan penurunan pendapatan sebesar 26,03 persen dari US$789,74 juta 

menjadi US$584,14 juta. Karena bisnis Vale sangat terpengaruh dengan harga 

nikel, biaya produksi Vale turun 18 persen. Dan harga nikel turun 19 persen jadi,

laba bersih Valeturun sangat drastis.Mengacu pada London Metal Exchange 

(LME), harga tunai nikel pada awal tahun lalu sebesar US$8.515 per ton dan 

kemudian turun menjadi US$7.700 per ton pada Februari.

Namun kemudian, harga nikel mulai pulih ke level US$9.100 per ton pada 

bulan April dan bertahan di level US$8.500 per ton hingga awal Juni 2016. 

Selanjutnya, harga nikel naik menjadi US$10.300 pada Juli, dan pada akhir tahun 

berada di kisaran US$9.900-US$11.600 per ton. Jadi, rata-rata harga nikel 2016 
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US$9.606 per ton, turun 19 persen dari 2015 yang berada di level US$11.807 per 

ton (https://www.cnnindonesia.com).

Dengan adanya pemberian dividen oleh perusahaan, maka perusahaan 

dianggap telah memenuhi kewajibannya kepada investor. Apabila dividen yang 

diberikan perusahaan tinggi, maka dianggap perusahaan tersebut memiliki 

kinerja yang baik. Kebijakan pembayaran dividen yang dilakukan oleh 

perusahaan, secara tersirat diatur dalam konflik keagenan antara manajemen 

(agent) dan pemegang saham (principal). Kebijakan pembayaran dividen 

merupakan salah satu keputusan penting yang dilakukan oleh perusahaan, karena 

berkaitan dengan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang.

Kebijakan Dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan dividen penting baik dari sisi 

internal maupun eksternal. Sisi internal (perusahaan) yaitu dapat membantu 

dalam keputusan pengalokasian laba secara tepat. Pada sisi eksternal yaitu bagi 

investor yang akan menginvestasikan dananya, apabila kebijakan dividen yang 

dimiliki perusahaan tersebut baik, maka akan berdampak baik untuk investasi 

jangka panjang. Kebijakan dividen menjadi optimal apabila kebijakan tersebut 

mampu menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dengan pertumbuhan 

dimasa mendatang yang dapat memaksimumkan harga saham.

Kebijakan dividen tergambar pada dividend payout ratio, yaitu persentase 
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laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai, artinya besar kecilnya dividend

payout ratio akan mempengaruhi keputusan investasi pemegang saham dan 

disisilain berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaaan. Perusahaan yang 

memilihuntuk membagikan laba sebagai dividen akan mengurangi total sumber 

dana internal dan perusahaan yang memilih untuk menahan laba yang diperoleh 

akanmengakibatkan kemampuan pembentukan dana internal yang semakin 

besar.

Jika perusahaan menaikkan DPR (Divident Payout Ratio), maka harga 

saham perusahaan tersebut akan naik. Hal ini karena kebijakan dividen dapat 

memberikan kesan pada investor bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek 

yang baik di masa yang akan datang. Akan tetapi, adanya kenaikkan DPR akan 

mengakibatkan semakin sedikit dana yang tersedia untuk investasi, sehingga 

tingkat pertumbuhan yang diharapkan akan rendah di masa yang akan datang dan 

berakibat menurunnya harga saham perusahaan.

Struktur kepemilikan (owner structure) dapat menimbulkan konflik 

keagenan yang terjadi di dalam perusahaan. Konflik ini dapat terjadi antara 

pemegang saham dengan manajer, manajer dengan kreditor, perbedaan 

kepentingan manajemen dengan pemilik saham. Perbedaan inilah yang dapat 

menimbulkan konflik dalam suatu perusahaan yang biasa disebut konflik 

keagenan (agency conflict). Perbedaan tersebut terjadi karena manajemen 

mengutamakan kepentingan perusahaan, sebaliknya pemegang saham 

mengutamakan kepentingan pribadi dari manajer, hal ini terjadi karena apa yang 
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dilakukan manajer akan mengurangi pembagian dividen kepada pemegang 

saham karena manajemen akan menahan laba untuk investasi perusahaan di masa 

depan.

Dalam penelitiannya, Shah et al (2010) mengatakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara struktur kepemilikan dan kebijakan dividen. Penelitian 

ini mengatakan bahwa semakin tinggi presentase kepemilikan oleh dewan 

direksi, maka tingkat dividen tunai juga semakin tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial memiliki efek yang signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Hasil penelitian Abdullah (2012) menyebutkan bahwa hubungan 

antara managerial ownership dengan kebijakan dividen secara signifikan 

berhubungan positif.

Iklim investasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh pajak. Salah satu 

lembaga survey di Jepang yakni JETRO (Japan Export Trading Organization) 

memberikan gambaran tentang faktor-faktor penghambat investasi di beberapa 

negara di Asia. Negara Indonesia menjadi negara dengan sistem perpajakan yang 

rumit dan sulit. Masalah perpajakan di Indonesia memiliki prosentase paling 

besar dibandingakan dengan negara lainnya. Perubahan undang-undang 

perpajakan di Indonesia perlu diperbaiki khususnya pada undang-undang pajak 

penghasilan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 1% dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang penurunan tarif pajak 5% bagi wajib 
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pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dan memenuhi 

persyaratan tertentu. Perubahan peraturan perpajakan di Indonesia diharapan 

mampu memperbaiki iklim investasi, meskipun pajak tidak dapat dijadikan 

faktor utama dalam keputusan pendanaan, tetapi pada hakekatnya pajak tidak 

dapat dihindari. Seorang manajemen keuangan memiliki pertimbangan sumber 

dana perusahaan yang dapat diperoleh dari hutang (debt) atau menerbitkan saham 

(equity) sebagai struktur modalnya. Jika sumber dana diperoleh dari hutang maka 

perusahaan juga akan menanggung pembayaran biaya bunga. Biaya bunga dapat 

mengurangi jumlah pajak terutang sehingga penggunaan hutang dapat 

menimbulkan keuntungan pajak (tax shields), namun dalam teori trade off jumlah 

hutang yang besar akan menimbulkan biaya kebangkrutan (finansial distress 

cost) (Lilik dan Kurnia, 2016:3).

Samuel dan Inyada (2010) melakukan studi pengaruh pajak penghasilan 

perusahaan terhadap kebijakan dividen pada lembaga keuangan di Nigeria. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara pajak dan dividen. 

Hubungan positif menunjukkan bahwa dengan meningkatnya dividen, corporate 

tax meningkat. Selain itu ditemukan bahwa hubungan positif antara pajak 

penghasilan perusahaan dan kebijakan dividen signifikan. Hal ini berarti bahwa 

perubahan tarif pajak penghasilan badan secara signifikan akan mempengaruhi 

kebijakan dividen pada lembaga keuangan di Nigeria.

Menurut Sartono (2010:248) pertumbuhan perusahaan menunjukkan 

pertumbuhan aset. Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan 
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bagi perusahaan tersebut disatu pihak dan juga dapat membayarkan dividen 

kepada para pemegang saham di lain pihak, namun kedua tujuan tersebut tidak 

selalu sejalan. Sebab apabila semakin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, 

berarti semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya adalah 

menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatannya. Jika 

perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatannya tetap didalam 

perusahaan, berarti bagian dari pendapatan yang tersedia untuk pembayaran 

dividen adalah semakin kecil.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian ialah arus kas perusahaan. 

Laporan arus kas menyajikan data tentang kemampuan perusahaan membayar 

hutang, menagih piutang, serta investasi dalam bentuk peralatan dan sebagainya. 

Kemungkinan besar perusahaan mampu menghasilkan laba tinggi, namun belum 

tentu perusahaan mampu membayar dividen jika perusahaan tidak dapat 

mengelola arus kas dengan baik. Perusahaan hanya akan membayarkan dividen 

jika laba yang didapatkan tinggi dan kas perusahaan mencukupi (Lilik dan 

Kurnia, 2016:2).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan dengan hasil 

penelitian yang berbeda-beda, sehingga penulis tertarik menuangkannya dalam 

skripsi dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Pajak Penghasilan, 

Pertumbuhan Perusahaan dan Arus Kas Terhadap Kebijakan Dividen Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI (2014-2016)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan

dividen?

2. Apakah pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan

dividen?

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan

dividen?

4. Apakah arus kas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

kebijakan dividen.

2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pajak penghasilan terhadap 

kebijakan dividen.

3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan 

kebijakan dividen.

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh arus kas terhadap kebijakan 

dividen.
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1.4 Manfaat / Kontribusi Utama Dalam Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, khususnya bagi 

peneliti selanjutnya dan dunia akademis adalah penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis.Disini 

penulis menelaah literatur serta penelitian terdahulu kemudian 

membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari 
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yang diteliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan teori-teori yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan 

di Bab I.

DAFTAR PUSTAKA


