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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pasar modal merupakan tempat bagi para investor untuk melakukan aktivitas 

investasi. Pasar modal juga merupakan tempat bagi perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan dana. Dengan melalui kegiatan pasar modal, perusahaan dapat 

memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasional dan perluasan 

perusahaan. Tujuan investor menanamkan modalnya di perusahaan adalah untuk 

mendapatkan return dari dana yang diinvestasikannya, sedangkan bagi pihak 

manajemen perusahaan lebih menitikberatkan pada peningkatan nilai perusahaan. 

Hal ini mengakibatkan kebijakan dividen suatu perusahaan menjadi hal yang 

kompleks karena melibatkan kepentingan dari banyak pihak yang terkait.  

 Dividen adalah porsi laba bersih yang dibagikan oleh perusahaan kepada para 

pemegang saham. Besarnya jumlah dividen yang dibagikan tergantung pada 

besarnya laba yang diperoleh dan kebijakan dividen yang ditetapkan oleh 

perusahaan, sedangkan capital gain merupakan keuntungan modal yang diperoleh 

dari selisih antara harga beli dan harga jual saham. Pembagian dividen merupakan 

salah satu cara bagi perusahaan untuk mendistribusikan kemakmuran kepada para 

pemegang saham. Selain itu, kebijakan dividen menjadi bagian penting dari 

strategi pendanaan jangka panjang perusahaan (Hussainery, et al 2011). 

 Seorang manajer perusahaan dalam rutinitasnya seringkali dihadapkan pada 

berbagai keputusan yang penting yang berkenaan dengan keuangan dalam 
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perushaan tersebut. Salah satu keputusan penting yang harus diambil seorang 

manajer perusahaan adalah menegenai kebijakan pembayaran dividen. 

Pembayaran dividen perusahaan pada dasarnya tergantung pada kebijakan yang 

ada pada masing-masing perusahaan. 

 Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh oleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang 

(Sartono, 2010). Kebijakan dividen perusahaan tergambar pada dividen payout 

ratio (DPR) perusahaan tersebut, yaitu presentase laba yang dibagikan dalam 

bentuk dividen tunai, artinya besaran DPR akan mempengaruhi keputusan 

investasi para pemegang saham dan disisi lain berpengaruh  pada kondisi 

keuuangan perusahaan. Jika perusahaan menaikkan DPR, maka harga saham 

perusahaan tersebut akan naik. Hal ini dikarenakan 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 (Faramita, 2011). 

 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 
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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). 

 Pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi sinyal, 

apakah perusahaan tersebut sehat ataukah tidak. Hal ini dikarenakan pembayaran 

dividen kepada para investor membutuhkan dana yang tidak sedikit, bahkan 

cenderung sangat mahal. Ketika perusahaan yang membayarkan dividen, maka 

akan mengurangi dana yang akan digunakan untuk investasi kembali. Sedangkan 

bagi pemegang saham, ketika menerima dividen memiliki kewajiban untuk 

membayar pajak atas dividen tersebut. Hal ini menunjukkan hanya perusahaan 

yang benar-benar sehat saja yang dapat melakukan pembayaran dividen dan bagi 

perusahaan yang memiliki keterbatasan dana akan kesulitan dalam membayar 

dividen. Maka, penting bagi pihak manajer keuangan untuk mengetahui faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 

 Masalah dalam kebijakan dan pembayaran dividen mempunyai dampak yang 

sangat penting bagi para investor maupun bagi perusahaan yang akan 

membayarkan dividennya. Pelemahan rupiah diperkirakan bakal menyeret kinerja 

sejumlah sektor industri. Salah satunya adalah sektor telekomunikasi yang saat ini 

sedang jatuh bangun menhadapi penurunan kinerja. Pasalnya, fluktuasi mata uang 

Garuda terhadap dollar Amerika Serikat (AS) mengakibatkan, emiten sektor 

telekomunikasi harus berpikir keras guna melunasi utang dalam denominasi dollar 
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As. Kondisi semakin berat, mengingat pendapatan sektor ini dalam berdenominasi 

rupiah (m.kontan.co.id).  

 Manajer sebagai agen pengelola perusahaan diharapkan mampu 

menghasilkan keuntungan yang akhirnya dapat dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk dividen. Investor umumnya menginginkan pembagian 

dividen yang relatif stabil atau cenderung naik dari waktu ke waktu karena dengan 

stabilitas dividen tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan, 

sehingga mengurangi unsur ketidakpastian dalam investasi. Pembayaran dividen 

dalam bentuk tunai (cash dividend) lebih diinginkan investor daripada dalam 

bentuk lain, karena membantu mengurangi ketidakpastian investor dalam aktivitas 

investasinya ke dalam perusahaan. 

 Mamduh (2012) menyatakan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi 

kebijakan dividen antara lain : kesempatan investasi, profitabilitas dan likuiditas, 

akses ke pasar keuangan, stabilitas pendapatan dan pembatasan. Riyanto (2010) 

menyatakan faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen antara lain : posisi 

likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk membayar hutang, tingkat 

pertumbuhan perusahaan, dan pengawasan perusahaan. Penelitian ini mengambil 

variabel struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas 

sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

 Brigham (2011) menyebutkan 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, 
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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 

dilakukan manajer akan mengurangi pembagian dividen kepada pemegang saham 

karena manajemen akan menahan laba untuk investasi perusahaan di masa depan. 

Pengaruh dari konflik antara pemilik (owners) dan manajer ini akan menyebabkan 

menurunkan nilai perusahaan tersebut, kerugian inilah yang merupakan agency 

cost equity bagi perusahaan. Struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan 

bahwa variabel-variabel yang penting di dalam struktur modal tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah utang dan equity tetapi juga oleh persentase kepemilikan 

oleh manajer dan institusional.  

 Hasil penelitian Resky D.V. Bansaleng, Parengkuan Tommy dan Ivone S. 

Saerang (2014) menyebutkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan deviden. Hasil penelitian Erik Rusli I Gede Mertha Sudiartha 

(2017) dan Anggie Noor Rachmad dan Dul Muid (2013) menyebutkan bahwa 

struktur kepemiikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

deviden. 

 Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kebijakan dividen. Ukuran perusahaan merupakan ukuran skala besar kecilnya 

suatu perusahaan. Berdasarkan political cost hypothesis dalam akuntansi postif, 

perusahaan besar cenderung memiliki biaya politik yang tinggi, yang berarti 
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manajer akan memilih metode yang dapat membuat laba yang dilaporkan pada 

periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya. 

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat 

mengurangi laba periodik disbanding perusahaan kecil. 

 Perusahaan-perusahaan yang lebih besar mampu membagikan dividen yang 

lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil (Al-Shubiri, 2011). 

Jumlah aset yang dimiliki perusahaan dinilai lebih stabil dalam menunjukkan 

ukuran besar kecilnya perusahaan. Perusahaan besar akan membagikan dividen 

yang tinggi, karena perusahaan besar tentu lebih stabil dalam menghasilkan laba, 

serta lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sementara perusahaan kecil akan 

membagikan dividen yang lebih rendah karena laba yang dihasilkan lebih 

cenderung untuk dijadikan laba ditahan untuk menambah aset perusahaan. Laba 

besar yang dihasilkan perusahaan tentunya akan menjadi indikator bagi investor 

untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh dividen yang tinggi. Pada 

penelitian Rilla Gantino dan Fahri Muhammad Iqbal (2017) dan I Putu Pande 

Hary Arjana dan I. D. G. Dharma (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kebajakan dividen. Penelitian Novia Ayu Puspitasari 

dan Darsono (2014) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen. 

 Leverage adalah rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh dana pinjaman (Wiagustini, 2010:77). Penggunaan hutang dalam 

jumlah yang besar akan meningkatkan risiko perusahaan yang menimbulkan biaya 
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dari hutang (Brigham dan Houston, 2011:153). Hutang perusahaan yang tinggi 

maka investor tidak akan tertarik membeli saham perusahaan karena tidak sesuai 

dengan harapan investor yaitu bagaian deviden. Leverage yang tinggi maka 

divedin dibayarkan rendah, berarti ada pengaruh negatif leverage terhadap 

deviden. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur leverage adalah debt to asset 

ratio, debt to equity ratio,long term debt to equity, times interest earned, fixed 

charge coverage (Kamir, 2012:156). Pada penelitian Rilla Gantino dan Fahri 

Muhammad Iqbal (2017) Leverage dinyatakan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan deviden. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Yudiana dan I Ketut 

Yadnyana (2016) berpengaruh negatif pada kebijakan deviden. Hasil penelitian 

Anggie Noor Rchmad dan Dul Muid (2013) nyebutkan leverage memiliki 

pengaruh negatif secara signifikan terhadap kebijakan deviden. 

 Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menganalisis 

keuangan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba atau ukuran keefektifan perusahaan dalam mengelolanya 

(Wiagustini, 2010:76). Rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan perbandingan antara komponen yang ada di laporan keuangan, 

terutama pada laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat 

dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar untuk terlihat 

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau 

kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2011:196). 

Investor jangka panjang sangat berkepentingan dengan dengan analisi 

profitabilitas, misalnya pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-
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benar diterima dalam bentuk deviden (Sartono, 2010:122). Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aset maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas sangat bermanfaat 

bagi kelangsungan perusahaan karena dapat membantu perusahaan untuk 

mengetahui kontribusi keuntungan perusahaan dalam jangka pendek atau jangka 

panjang. Hasil penelitian Ita Lopolusi (2013) menyebutkan profitabilitas 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan deviden. Penelitian 

Anggie Noor Rachmad dan Dul Muid (2013) mengatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan deviden. 

 Penelitian ini bertujuan melakukan kajian empiris terhadap variabel-variabel 

yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, khususnya perusahaan sub 

sektor telekomuniksi yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan di atas, maka judul yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Leverage dan 

Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sub Sektor 

Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas serta 

variabel dependen adalah kebijakan dividen. 
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2. Obyek yang akan diteliti adalah perusahaan sub sektor telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017. 

3. Perusahaan sub sektor telekomunikasi terdiri dari perusahaan Elang 

Mahkota Teknologi Tbk, XL Axiata Tbk, Inti Bangun Sejahtera Tbk, PT 

Tower Bersama Infrastucture Tbk dan Telekomunikasi Indonesia Tbk.  

1.3 Perumusan Masalah 

Masalah dalam kebijakan dan pembayaran dividen mempunyai dampak yang 

sangat penting bagi para investor maupun bagi perusahaan yang akan 

membayarkan dividennya. Pelemahan rupiah diperkirakan bakal menyeret kinerja 

sejumlah sektor industri. Salah satunya adalah sektor telekomunikasi yang saat ini 

sedang jatuh bangun menghadapi penurunan kinerja. Pasalnya, fluktuasi mata 

uang Garuda terhadap dollar Amerika Serikat (AS) mengakibatkan, emiten sektor 

telekomunikasi harus berpikir keras guna melunasi utang dalam denominasi dollar 

As. Kondisi semakin berat, mengingat pendapatan sektor ini dalam berdenominasi 

rupiah.  

Analisis BCA Sekuritas Aditya Eka Prakasa dalam riset mengungkapkan 

pelemahan rupiah bisa meningkatkan rugi kurs pada masing-masing emiten yang 

memiliki utang dalam bentuk the greenblack. Belum lagi akibat pergerakan rupiah 

yang loyo ini. Lebih lanjut, aitya menghitung setiap 1% pelemahan rupiah akan 

berdampak negatif pada berkurangnya pendapatan perusahaan telekomunikasi 

sebesar 0,01%-5,7%. Namun ini dengan asumsi tidak ada pinjaman perbankan 

yang menggunakan lindung nilai atau hedling (m.kontan.co.id). 
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Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap negatif kebijakan dividen 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017? 

5. Apakah struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan deviden perusahaan sub 

sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017 secara berganda? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Menguji struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun  2013-2017. 

2. Menguji ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun  2013-2017. 

3. Menguji leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun  2013-2017. 

4. Menguji profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun  2013-2017. 

5. Menguji struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, leverage dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan sub 

sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  

2013-2017 secara berganda. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk : 

1. Bagi Perusahaan / Emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat menjad masukan bagi perusahaan dalam 

merumuskan pembagian deviden serta tindakan-tindakan yang 

berkaitan dengan perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

Penenlitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi 

investor sebagai pedoman untuk menilai potensi perusahaan yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. 

3. Bagi peneliti  

Penelitian  ini  menjadi  sarana pembelajaran untuk  melakukan 

penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan peneliti. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi 

untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

 

  


