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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Upaya yang dapat dilakukan dalam membangun sistem perekonomian di 

Indonesia salah satunya dapat dilakukan melalui perusahaan. Semakin banyak 

perusahaan yang berkembang, dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

perekonomian di Indonesia. Untuk itu diperlukan perusahaan yang memiliki 

kinerja yang baik agar dapat meningkatkan nilai perusahaan, hal tersebut dapat 

dilakukan melalui keputusan keuangan perusahaan. Dimana keputusan keuangan 

tersebut meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

(Sumantri dan Candraningrat, 2013). 

Semakin ketatnya persaingan perekonomian di Indonesia membuat 

perusahaan-perusahaan di Indonesia harus lebih selektif dalam pengambilan 

keputusan investasi. Hal ini berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup 

suatu perusahaan, sehingga manajemen perusahaan harus bekerja keras dalam 

mempertahankan stabilitas perusaahaan, terutama untuk perusahaan yang go 

public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Arifin dan Asyik, 2015).  

Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan yang terdaftar jumlahnya 

semakin bertambah, sehingga banyak transaksi saham yang terjadi. Para Investor 

banyak yang menginginkan adanya tingkat pengembalian yang lebih tinggi 

dibandingkan pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan investasi  

tersebut. Oleh sebab itu, untuk mencari tingkat pengembalian investasi (return), 



 

2 
 

dividen menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modal di suatu 

perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengharapkan pertumbuhan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, yang menjadi 

salah satu pertimbangan yang cukup sulit bagi perusahaan adalah keputusan 

pembagian dividen, karena pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan 

bergantung pada keputusan pembagian dividen tersebut (Wahyuni, 2015). 

Pada era globalisasi sekarang ini, bisnis berkembang pesat dan banyaknya 

terjadi persaingan antar bisnis. Setiap perusahaan harus dapat mempertahankan 

perusahaannya serta mengembangkan usahanya agar memperoleh laba. 

Perusahaan akan mempertimbangkan mengenai laba yang diperolehnya, apakah 

akan ditahan atau diberikan langsung kepada pemegang sahamnya. Keputusan 

yang dipertimbangkan mengenai laba tersebut dinamakan kebijakan dividen. 

Investor dalam melakukan investasi memiliki harapan agar mendapatkan tingkat 

pengembalian berupa return (pendapatan) baik berupa dividend yield (pendapatan 

dividen) ataupun capital gain (pendapatan selisih harga jual terhadap harga beli) 

(Arifin dan Asyik, 2015). 

Manajemen bertindak sebagai agen sedangkan pemegang saham bertindak 

sebagai prinsipal. Konflik antara pemegang saham dan manajemen menimbulkan 

agency cost yang dapat diminimalisir dengan alat kontrol yang tepat, yakni 

kebijakan dividen. Kebijakan dividen membatasi jumlah kas yang dipegang oleh 

manajemen karena kas merupakan aset yang paling likuid, yang diyakini dapat 

mendorong pihak manajemen menggunakan kas untuk kepentingan pribadinya 

(Sari dan Muliartha, 2017). 



 

3 
 

Kebijakan dividen menjadi perhatian banyak pihak seperti pemegang 

saham, kreditor maupun pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan dari 

informasi yang dikeluarkan perusahaan. Menurut Brigham dan Houston dalam 

Larasati (2011) melalui kebijakan ini perusahaan memberikan sebagian dari 

keuntungan bersih kepada pemegang saham secara tunai. Keputusan tersebut 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, 

khususnya pemegang saham yang berinvestasi dalam jangka panjang. Oleh karena 

itu, perusahaan berusaha meningkatkan pembayaran dividen dari tahun ke tahun. 

Dividen adalah pembagian laba yang diperoleh perusahaan kepada para 

pemegang saham yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Dividen 

ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan jenis 

pembayarannya tergantung pada kebijakan dividen perusahaan. Kebijakan dividen 

merupakan keputusan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menentukan seberapa besar uang yang akan dibagikan sebagai imbal hasil dari 

hak atas sahamnya berupa dividen (Sari dan Budiasih, 2016). Pemegang saham 

dapat memperoleh dua hal jenis dividen, yaitu dividen kas dan dividen non kas. 

Dividen kas adalah dividen yang dibayar oleh perusahaan dalam bentuk uang 

tunai. Dividen non kas adalah dividen yang dibayarkan perusahaan kepada 

pemegang saham dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu (Putri dan 

Andayani, 2017). 

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2019 diperoleh 

perusahaan manufaktur yang mengalami laba tetapi tidak membagikan dividen 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Perusahaan Yang Laba Tetapi Tidak Membagikan Dividen Tahun 2012-2019 

No. Laporan keuangan yang berakhir tahun Jumlah 

1. 2012 7 

2. 2013 1 

3. 2014 4 

4. 2015 2 

5. 2016 3 

6. 2017 2 

7. 2018 2 

8. 2019 5 

Jumlah 26 

Sumber : Bursa Efek Indonesia yang diolah peneliti (2022) 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2019 yang 

mengalami laba tetapi tidak membagikan dividen kepada pemegang saham selama 

8 tahun termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan dari hasil olah data sekunder 

yang dihitung setiap tahunnya, dimana jika dijumlah terdapat 26 perusahaan yang 

mengalami laba tetapi tidak membagikan dividen dan sedikit perusahaan yang 

membagikan dividen secara rutin setiap tahun dari tahun 2012-2019. Tidak 

dibagikannya dividen menjadikan suatu perhatian bagi penelitian ini, dimana akan 

muncul faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan apakah 

akan membagikan dividen kepada pemegang saham atau tidak. Contoh beberapa 

perusahaan yang mengalami laba tetapi tidak membagikan dividen diantaranya 

ALMI (Alumindo Light Metal Industry Tbk), LION (Lion Metal Works Tbk), 

PICO (Pelangi Indah Canindo Tbk), dan SRSN (Indo Acidatama Tbk). 
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih terdapat 

beberapa perbedaan dari hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Irawati (2019) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan effective tax rate tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen, likuiditas tidak memoderasi hubungan antara 

kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen sedangkan likuiditas berhasil 

memoderasi hubungan antara effective tax rate terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Muliati (2019) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen tunai dan investment 

opportunity set berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen tunai, likuiditas 

mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

tunai, likuiditas mampu memoderasi hubungan antara investment opportunity set 

terhadap kebijakan dividen tunai. 

Gunawan dan Harjanto (2019) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hantono dkk (2019) menyatakan bahwa return on 

assets tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, debt to equity ratio tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen, pertumbuhan penjualan tidak 
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berpengaruh terhadap kebijakan dividen sedangkan free cash flow berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Putri dan Irawati (2019) namun ada penambahan variabel independen, yaitu 

profitabilitas dan investment opportunity set. Penambahan variabel profitabilitas 

dikarenakan laba perusahaan kemungkinan berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen karena jika laba perusahaan bertambah maka dividen yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham maupun dividen yang ditahan akan ikut bertambah 

seperti dalam penelitian Devi dan Muliati (2019) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen tunai. Penambahan 

variabel investment opportunity set dikarenakan kesempatan investasi dimasa 

yang akan datang kemungkinan berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena 

manajer perusahaan memiliki kebijakan dividen untuk menahan dividen untuk 

diinvestasikan dimasa yang akan datang, jika dividen yang ditahan tinggi maka 

kesempatan investasi dimasa yang akan datang pun ikut semakin tinggi seperti 

dalam penelitian Devi dan Muliati (2019) yang menyatakan bahwa investment 

opportunity set berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen tunai. Kedua, 

tahun penelitian yang semula Putri dan Irawati (2019) melakukan penelitian 5 

tahun berturut-turut yaitu tahun 2012-2016 diperpanjang menjadi 8 tahun 

berturut-turut yaitu tahun 2012-2019. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH PROFITABILITAS, INVESTMENT OPPORTUNITY SET, 

KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN EFFECTIVE TAX RATE 
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TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-

2019” 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ruang lingkup dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas, investment opportunity set, kepemilikan manajerial dan 

effective tax rate. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kebijakan 

dividen. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

likuiditas yang nantinya akan memperkuat atau memperlemah variabel 

lainnya. 

2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2012-2019. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, mengenai perusahaan di Indonesia yang masih 

mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan investor, karena hal 

ini berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan, sehingga 

manajemen perusahaan harus bekerja keras dalam mempertahankan stabilitas 

perusahaan. Begitupun para investor banyak yang menginginkan adanya tingkat 
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pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan pengorbanan yang telah 

dikeluarkan untuk mendapatkan investasi tersebut. 

Kebijakan dividen menjadi perhatian banyak pihak yang memiliki 

kepentingan dari informasi yang dikeluarkan perusahaan. Melalui kebijakan ini 

perusahaan memberikan sebagian dari keuntungan bersih kepada pemegang 

saham. Keputusan tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan berusaha 

meningkatkan pembayaran dividen dari tahun ke tahun. Namun salah satu 

perusahaan di BEI yaitu PICO (Pelangi Indah Canindo Tbk) yang tidak 

membagikan dividen karena laba digunakan untuk operasional perusahaan. 

Investor tidak mendapatkan pengembalian berupa dividen karena manajemen 

perusahaan lebih mementingkan kepentingan perusahaan daripada kepentingan 

investor. Dengan demikian terjadilah kesenjangan antara manajemen dan investor 

karena manajemen lebih cenderung mementingkan kepentingan perusahaan. 

Rumusan permasalahannya adalah pengaruh profitabilitas, investment 

opportunity set, kepemilikan menajerial, dan effective tax rate terhadap kebijakan 

dividen dengan likuiditas sebagai variabel moderating. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah 

menguji faktor yang memberikan pengaruh dan faktor yang memperkuat atau 

memperlemah terhadap kebijakan dividen dengan pendekatan teori keagenan dan 

teori sinyal. Faktor tersebut antara lain profitabilitas, investment opportunity set, 
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kepemilikan manajerial dan effective tax rate dengan likuiditas sebagai variabel 

moderating. 

Teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham 

dan manajer, sedangan teori sinyal memberikan gambaran berupa sinyal atau 

isyarat dari manajemen tentang prospek perusahaan. Kedua teori inilah yang 

digunakan sebagai dasar dalam menguji faktor-faktor yang memberikan pengaruh 

atau faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah kebijakan dividen. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak 

yang berkepentingan. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masukan bagi : 

1. Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan referensi untuk 

mengetahui variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur, serta dapat memberikan manfaat dalam 

perkembangan ilmu khususnya di bidang akuntansi. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak 

yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan dividen. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi pihak yang menggunakan informasi penelitian ini seperti: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan maupun pertimbangan 

manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sebagai bahan 

pertimbangan investor dalam melakukan investasi di pasar modal. 

  


