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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, pasar modal Indonesia telah mengalami 

perkembangan yang begitu pesat dan memegang peranan penting dalam 

memobilisasi dana dari investor yang ingin berinvestasi di pasar modal. Pasar 

modal merupakan media yang sangat efektif untuk dapat menyalurkan dan 

menginvestasikan dana yang berdampak produktif dan menguntungkan 

investor. Pasar modal Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dan memegang peranan penting dalam penggunaan dana dari 

investor yang akan berinvestasi di pasar modal. Para investor yang 

menanamkan modalnya perlu memperhatikan dua hal yaitu keuntungan yang 

diharapkan dan resiko yang mungkin akan terjadi. Semakin tinggi resiko yang 

dihadapi maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh, dan semakin 

rendah resiko yang dihadapi maka semakin kecil pula return yang didapatkan.  

Pada umumnya investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

kesejahteraan, yaitu dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk 

dividen maupun capital gain. Dilain pihak perusahaan juga mengharapkan 

pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya yang juga harus memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada 

pemegang sahamnya.kebijakan dividen tergambar pada dividend payout ratio, 

yaitu persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai, artinya besar 

kecilnya  dividend payout ratio akan mempengaruhi keputusan investasi 
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pemegang saham dan disisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan 

perusahaan. Perusahaan yang memilih untuk membagikan laba sebagai 

dividen akan mengurangi total sumber dana internal. Sedangkan dengan 

perusahaan yang memilih untuk menahan laba yang diperoleh akan 

mengakibatkan kemampuan pembentukan dana internal yang semakin besar 

(Sartono,2010:281). 

Kebijakan dividen sangat besar pengaruhnya baik terhadap investor 

maupun perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang menguntungkan adalah 

perusahaan yang mampu membayarkan dividennya (Sari,2008). Besar 

kecilnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tergantung kepada 

kebijakan dividen dari perusahaan tersebut, sehingga pertimbangan yang 

dilakukan pihak manajemen sangatlah penting bagi investor untuk 

menanamkan modal saham pada suatu perusahaan.  

 Kebijakan dividen sangat penting untuk memenuhi harapan para 

pemegang saham terhadap dividen, dan disatu sisi juga tidak harus 

menghambat pertumbuhan perusahaan. Dividen yang diterima pada saat ini 

akan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada capital gain yang akan 

diterima dimasa yang akan datang, sehingga investor yang tidak bersedia 

berspekulasi akan lebih menyukai dividen daripada capital gain. Salah satu 

tujuan suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau 

memaksimalkam kekayaan perusahaan (shareholder) melalui peningkatan 

nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika 

perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai keuntungan yang ditargetkan. 
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Melalui keuntungan yang ditargetkan tersebut, perusahaan akan mampu 

memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan. Dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. (Sulistiyowati, 

2010). Pembagian dividen sebagian di pengaruhi oleh perilaku investor yang 

lebih memilih dividen tinggi yang mengakibatkan saldo laba menjadi rendah. 

Profitabilitas merupakan faktor utama bagi perusahaan dalam 

membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini disebabkan karena 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit, 

dan profit inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan pembagian dividen 

(Sari,2008). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka dividend 

payout ratio nya juga semakin tinggi.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh AL-Kuwari (2009) serta 

Yudhando dan Aisjah (2012) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Tetapi hasil penelitian 

berbeda dikemukankan oleh Islam et al(2012) profitabilitas berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian Islam 

tersebut menunjukkan bahwa pihak manajemen perusahaan lebih memilih 

menahan laba perusahaan guna pembiayaan investasi dimasa mendatang dari 

pada membagikan membagikan dividen kepada pemegang saham.  

Para manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali 

tindakannya bukan memaksimumkan kemakmuran shareholder, melainkan 

lebih mementingkan untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.Kondisi ini 

akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara para pemegang 
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saham di luar perusahaan dengan manajemen. Konflik yang disebabkan oleh 

pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan inilah yang disebut 

dengan konflik keagenan atau agency conflict. 

Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer termotivasi 

untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial 

yang jumlah lebih besar mempunyai kinerja investasi yang lebih baik dari 

pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial kecil. Kepemilikan 

manajerial yang besar merupakan sinyal yang baik bagi pemegang saham. 

Modal, dan inflasi berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan. Dalam 

hasil penelitiannya Dewi (2008) dan Gustiana (2009) menemukan bahwa 

adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Afza (2010) menyatakan bahwa struktur 

kepemilikan yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap pembayaran dividen.  

Hal ini menjelaskan bahwa struktur kepemilikan atas saham 

perusahaan memberikan pilihan keputusan yang lain untuk melakukan 

kegiatan perusahaan dimasa sekarang dan masa depan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Mulyono (2009) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

atas kepemilikan manjerial terhadap divident payout ratio. Dalam 

penelitiannya Marlene (2012) mengatakan bahwa terdapat hubungan positif 

antara struktur kepemilikan dan kebijakan dividen. Penelitian ini mengatakan 

bahwa apabila saham yang dimiliki oleh direksi dan komisaris semakin 
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banyak, maka manajemen cendrung membayar dividen yang lebih besar, 

dengan anggapan bahwa dividen yang diterima akan digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian oleh Marlene  

dengan menambahkan variabel lain yaitu profitabilitas mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pembayaran dividen. 

Menurut Hadiwidjaya, (2007) pajak merupakan faktor yang perlu 

diperhatikan dalam menetukan kebijakan dividen. Karena investor juga 

membayar pajak penghasilan, maka investor sudah berada dalam tax bracked 

yang tinggi (di Indonesia tax bracked  tertinggi adalah 10 % bagi Wajib Pajak 

pribadi dan bersifat final) mungkin akan lebih menyukai untuk tidak 

menerima dividen (karena harus membayar pajak) dan lebih memilih 

menikmati capital gains. Jika sebagian besar pemegang saham merupakan 

investor yang mempunyai tax brakcet tinggi, pembagian dividen akan 

cendrung tidak terlalu besar.  

Dengan adanya pajak, maka penghasilan investor dari dividen dan dari 

capital gain (kenaikan harga saham) akan dikenai pajak. Seandainya tingkat 

pajak untuk dividen dan capital gain adalah sama, investor cendrung lebih 

suka menerima capital gain dari pada dividen karena pajak pada capital gain 

baru dibayar saat saham dijual dan keuntungan diakui / dinikamati. Dengan 

kata lain investor lebih untung karena dapat menunda pembayaran pajak. 

Investor lebih suka bila perusahaan menetapkan dividend payout ratio lebih 
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rendah, mengivestasikan kembali keuntungan dan menaikkan nilai perusahaan 

atau harga saham (Atmaja,2008). 

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. Penelitian yang dilakukan oleh Hadiwijaya (2007) mengatakan 

bahwa tax rate memiliki pengaruh negatif dan secara parsial signifikan 

terhadap divident payout ratio,  Filipus (2016) juga mengatakan bahwa pajak 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Seperti yang telah dibicarakan diatas,setiap perusahaan selalu 

menginginkan adanya pertumbuhan 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 menghambat tingkat pertumbuhan (rate of 

growth). Jika perusahaan ingin menahan sebagian besar dari pendapatannya 

tetap didalam perusahaan berarti, bagian dari pendapatan yang tersedia untuk 

pembayaran dividen adalah semakin kecil.  
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Keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang sering 

dihadapi oleh perusahaan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk 

memutuskan apakah akan membagikan dividennya atau akan menahan laba 

untuk diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek yang menguntungkan 

guna meningkatkan pertumbuhan (growth) perusahaan. Permasalahan nya 

adalah pembayaran dividen tidak akan menimbulkan masalah sepanjang tidak 

mempengaruhi kebijakan pendanaan dan investasi perusahaan. Hal ini 

dikarenakan dividen akan mempengaruhi kebijakan pendanaan perusahaan, 

karena akan mengurangi kas dan mendorong perusahaan untuk mengeluarkan 

sekuritas baru. Permasalahnnya pada pembayaran dividen yang cendrung 

menurun, contohnya pada perusahaan di bidang pertambangan, yaitu pada PT 

Timah (Persero) Tbk, pada tahun 2012 perusahaan tersebut membagikan 

dividen sebesar 42,87 % sedangkan di tahun 2014 perusahaan tersebut hanya 

membagikan dividen sebesar 25,70 %.  Begitu juga pada perusahaan industri 

barang konsumsi, pembayaran dividennya cendrung menurun yaitu pata PT 

Unilever Tbk, pada tahun 2012 perusahaan tersebut membayarkan dividennya 

sebesar 6,34 % sedangkan di tahun 2012 perusahaan hanya membayarkan  

dividen sebesar 3,36 % .  
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Dilihat dari gambar di atas, profitabilitas PT Timah (Persero) Tbk dan 

PT Unilever Tbk di tahun 2012 dan 2014 meningkat, tetapi dividen yang 

mereka bagikan menurun pada tahun 2014. 

 Tingkat pertumbuhan perusaahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen Sulistiyowati (2010). Semakin cepat tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana yang 

diperlukan untuk membiayai pertumbuhan tersebut. Semakin besar kebutuhan 

dana untuk waktu mendatang, maka perusahaan lebih senang untuk menahan 

labanya sebagai retained earning dari pada membayarkan sebagai dividen 

kepada pemegang saham. Munthe (2009) menyatakan bahwa growth 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap divident payout ratio.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jhon (2010), juga menemukan hal yang 

sama yaitu terdapat hubungan yang negatif antara growth dan divident payout 

ratio. Puspita (2009) juga menyebutkan bahwa growth memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap  divident payout ratio. Semakin besar 

pertumbuhan, semakin kecil kebijakan dividen dan sebaliknya.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka penulis ingin 

menguji tentang PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, PAJAK, 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS  TERHADAP 

PEMBAYARAN DIVIDEN YANG MENGGUNAKAN PROKSI 

DIVIDENT PAYOUT RATIO.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran 

dividen ? 

2. Apakah pajak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen ? 

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pembayaran dividen ? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

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

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap pembayaran dividen  

2. Mengetahui pengaruh pajak terhadap pembayaran dividen  

3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap  pembayaran 

dividen  

4. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran dividen 
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1.4 Manfaat 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  

Dalam penulisan skripsi  ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima 

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN  

 Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat adanya penelitian dan sistematika penulisan  

BAB II  KAJIAN TEORI  

 Dalam bab ini penulis membahas teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar penulisan proposal mengenai struktur kepemilikan, 

pajak, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan kebijakan 

dividen  

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi, meliputi : populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis 

dan sumber data, definisi dan operasional variabel, serta metode 

analisis.  
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BAB IV  PEMBAHASAN  

 Bab ini membahas analisa pengaruh struktur kepemilikan, pajak 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas terhadap pembayaran 

dividen pada perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil keseluruhan 

penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran 

bagi penelitian selanjutnya. 

 


