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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Aktivitas investasi di Indonesia pada saat ini terus menunjukkan 

kemajuan, hal ini ditunjukan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang 

terdaftar di BEI. Sepanjang tahun 2019 tercatat 55 perusahaan yang terdaftar 

sebagai saham baru, dan merupakan pencatatan saham baru (IPO saham) 

tertinggi di antara bursa-bursa di kawasan Asia Tenggara (Press Release IDX, 

2019). Antusias masyarakat dalam melakukan investasi juga menunjukkan 

peningkatan, hal ini tercermin dari peningkatan jumlah investor saham 

sebesar 30 persen menjadi 1,1 juta investor saham berdasarkan Single 

Investor Identification (SID) (Press Release IDX, 2019). 

Investasi merupakan kegiatan penanaman dana pada suatu perusahaan 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Finingsih 

et al., 2019). Dalam memilih perusahaan untuk investasi, investor 

mengharapkan return yang tinggi, baik dalam bentuk kenaikan harga saham 

(capital gain) maupun dividen. Dividen adalah sejumlah bagian laba 

perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham, berdasarkan 

banyaknya saham yang dimiliki (Ramandini et al., 2019). Pembagian dividen 

ditentukan berdasarkan keputusan kebijakan dividen. 

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang mengatur atau memutuskan 

laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada 

pemegang saham atau menahan laba dalam bentuk saldo laba (Tjhoa, 2020). 
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Jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham juga diatur 

dalam kebijakan ini (Hantono et al., 2019), dalam keputusan ini ditunjukan 

bagaimana pengolahan hasil keuntungan setelah pajak digunakan. Umumnya 

keuntungan setelah pajak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen dan sebagian lagi ditahan dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan 

digunakan untuk membiayai investasi dimasa yang akan datang (Ramandini 

et al., 2019). Keputusan mengenai kebijakan dividen yang dibuat oleh 

perusahaan merupakan keputusan penting, dan harus dipikirkan dengan 

matang, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan investor dan 

juga keberlangsungan investasi perusahaan. 

 Topik kebijakan dividen dalam penelitian ini diambil dengan alasan 

untuk mengetahui faktor yang benar-benar mempengaruhi kebijakan dividen, 

dalam hal ini perubahan pembagian jumlah dividen kas pada perusahaan 

manufaktur setiap tahunnya. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan 

industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi (Sahamok, 2020). Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) di kelompokan dalam 3 sektor yaitu sektor industri dasar dan 

kimia, sektor industri barang konsumsi, dan sektor aneka industri (Sahamok, 

2020). 

Perusahaan manufaktur dipilih sebagai subyek penelitian karena 

perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang banyak diminati untuk 

dijadikan investasi oleh investor, perusahaan manufaktur juga lebih banyak 

membagikan dividen dibandingkan dengan sektor lain. Perusahaan dari sektor 
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manufaktur yang secara rutin membagikan dividen pada periode 2016-2019 

dapat memperlihatkan perubahan kebijakan dividen setiap tahunnya, 

kebijakan dividen di proksikan dengan dividen payout ratio. Berikut disajikan 

presentase dividen payout ratio pada sebagian kecil perusahaan manufaktur di 

BEI yang secara berturut-turut membagikan dividen setiap tahunnya. 

Tabel 1.1 

Presentase Perusahaan Manufaktur di BEI yang Membagikan 

Dividen Secara Berturut-turut pada Periode 2016-2019 

No Kode Emiten 
Dividend Payout Ratio % 

2016 2017 2018 2019 

1 ICBP 41,11 50,69 55,07 29,81 

2 CINT 38,80 16,86 59,02 45,70 

3 INDF 28,01 40,10 53,44 25,44 

4 ULTJ 1,15 10,55 16,47 13,38 

5 MYOR 19,32 28,79 34,29 31,79 

6 ROTI 19,19 51,33 28,31 25,25 

7 SKLT 20,07 13,53 13,62 12,45 

8 GGRM 74,97 64,51 64,19 45,98 

9 DVLA 25,68 68,78 59,51 53,93 

10 SIDO 76,69 72,49 98,65 79,24 

   Rata-Rata 34,50 41,47 48,26 36,30 

Sumber: Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di BEI periode  

           2016- 2019 

 
Fenomena yang tertera pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa 

kebijakan dividen yang diukur menggunakan dividend payout ratio (DPR) 

pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia mengalami perubahan 

pada setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 1.1 nilai rata-rata dari 10 

perusahaan manufaktur, dividend payout ratio mengalami penurunan, dari 

48,26% pada tahun 2018 menjadi 36,30% pada tahun 2019. Perubahan nilai 

dari kebijakan dividen yang tergambar pada presentase dividend payout ratio 
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dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya profitabilitas, ukuran 

perusahaan, arus kas bebas dan pertumbuhan perusahaan (Tjhoa, 2020). 

Profitabilitas adalah salah satu indikator yang berperan penting dalam 

mengukur keefektifan manajemen secara keseluruhan, hal ini terlihat dari 

besar kecilnya laba yang diperoleh dalam kegiatan investasi ataupun 

penjualan. Semakin baik rasio profitabilitas menunjukkan semakin tinggi 

keuntungan yang diraih perusahaan (Emida & Budiarti, 2019).  

Nilai profitabilitas dapat ditentukan dari tingkat perolehan laba suatu 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Keuntungan yang 

selanjutnya akan dibagikan kepada pemegang saham merupakan jumlah 

keuntungan yang telah dikurangi bunga dan pajak. Apabila tingkat 

keuntungan yang diperoleh tinggi maka akan semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen (Emida & Budiarti, 2019). 

 Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui melalui 

indikator rasio return on equity (ROE) (Mutia & Nurhalis, 2019). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mnune & Purbawangsa, (2019); Sari & 

Suryantini (2019); Agustino & Dewi (2019); Kusuma & Semuel (2019); 

Abrar et al. (2017); Jaara et al. (2018); Nurchaqiqi & Suryarini (2018); Milah 

& Vestari (2019); Finingsih et al. (2019); Ginting (2018); Krisdiana & 

Subardjo (2019); Emida & Budiarti (2019); Pradnyavita & Suryanawa 

(2020), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen, hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari 

Bawamenewi & Afriyeni (2019); Anisah & Fitria (2019); yang menyatakan 
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bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen.  

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting yang dapat menjadi 

pertimbangan perusahaan dalam pembagian dividen, ukuran perusahaan juga 

merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk 

melakukan investasi. Ukuran perusahaan adalah gambaran dari keberhasilan 

perusahaan dalam memaksimalkan profitabilitas perusahaan, hal ini tercermin 

dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Prasetya & Jalil, 2020). 

 Ukuran perusahaan merupakan tingkat kegiatan operasional 

perusahaan dimana perusahaan besar memiliki lebih besar kesempatan untuk 

membayar dividen dari pada perusahaan kecil (Agustino & Dewi, 2019). 

Perusahaan dengan ukuran lebih besar akan menghasilkan laba yang lebih 

besar pula, dan akan lebih baik dalam perihal pembayaran dividen kepada 

pemegang saham, karena memiliki akses yang lebih mudah ke pendanaan 

(Milah & Vestari, 2019). Jaara et al. (2018) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan merupakan penentu kebijakan dividen perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki lebih banyak 

keunggulan dibanding dengan perusahaan dengan ukuran kecil, untuk 

mengetahui tingkat ukuran perusahaan suatu perusahaan, indikator yang dapat 

digunakan adalah total aktiva (Mnune & Purbawangsa, 2019). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et al. (2019); Agustino 

& Dewi (2019); Jaara et al. (2018); Milah & Vestari (2019); Muslih & Husin 

(2019); Mutia & Nurhalis (2019); Permata (2019); Sudiartana & Yudantara 
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(2020); Dewi & Sedana (2018); Pradnyavita & Suryanawa (2020), 

menyatakan bahwa, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian dari 

Tumiwa & Mamuaya (2019); Nurfatma & Purwohandoko (2020); yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan 

dan negatif terhadap kebijakan dividen.  

Arus kas bebas atau free cash flow merupakan faktor ketiga yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen. Arus kas bebas menggambarkan posisi kas 

yang tersedia bagi pemegang saham. Arus kas bebas adalah sisa arus kas 

perusahaaan yang dapat dipergunakan guna pelunasan hutang, investasi atau 

membeli saham perusahaan sendiri (Kieso et al., 2013:233), Perusahaan 

dengan free cash flow tinggi menandakan bahwa manajemen memiliki 

fleksibilitas dalam penggunaan sisa kas tersebut (Prasetya & Jalil, 2020). Sisa 

kas ini dapat dipergunakan salah satunya untuk membayar dividen, untuk 

mengetahui tingkat arus kas bebas suatu perusahaan, indikator yang dapat 

digunakan adalah rasio free cash flow.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Milah & Vestari (2019); Mutia & 

Nurhalis (2019); Tjhoa (2020); Krisdiana & Subardjo (2019); Hasna & Fitria 

(2020); Ifafah & Suryono (2020); Pradnyavita & Suryanawa (2020); 

Suhartono (2015); Paramitha & Arfan (2017), yang menyatakan bahwa arus 

kas bebas memiliki pengaruh positif dan signifkikan terhadap kebijakan 

dividen. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Anisah & Fitria (2019); Prasetya & Jalil (2020); Nurfatma & 
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Purwohandoko (2020); Permata (2019) yang menyatakan bahwa arus kas 

bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan faktor ke empat yang dapat 

memepengaruhi kebijakan dividen, hal ini dikarenakan semakin pesat 

pertumbuhan perusahaan, maka akan semakin besar pula dana perusahaan 

digunakan untuk investasi, sehingga hal ini mempengaruhi pembagian 

dividen kepada pemegang saham menjadi lebih kecil (Tjhoa, 2020). Indikator 

yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan perusahaan 

adalah growth (Finingsih et al., 2019). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Suryantini (2019); Milah & 

Vestari (2019); Tjhoa (2020); Mutia & Nurhalis (2019); Ramandini et al. 

(2019); Dewi & Sedana (2018); Ratnasari & Purnawati (2019), menyatakan 

bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspitaningtyas (2019); Finingsih et al. (2019); yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan (growth) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari Pradnyavita & 

Suryanawa (2020), perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Pradnyavita & Suryanawa (2020), terletak pada penambahan variabel 

independen pertumbuhan perusahaan. Alasan penambahan variabel tersebut 

diarenakan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh penting terhadap 

pengambilan keputusan kebijakan dividen (Mutia & Nurhalis, 2019). 
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Variabel dependen ini merupakan alasan penting yang menjadi pertimbangan 

investor dalam mengambil keputusan investasi, selain itu jika dilihat dari 

penelitian yang dilakukan Sari & Suryantini (2019); Milah & Vestari (2019); 

Tjhoa (2020); Mutia & Nurhalis (2019); Ramandini et al. (2019); Dewi & 

Sedana (2018); Ratnasari & Purnawati (2019), dapat diketahui bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terdahap kebijakan dividen.  

Berdasarkan dari ulasan latar belakang masalah dan adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Arus Kas Bebas 

Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2019” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

3. Apakah arus kas bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen? 
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi oleh objek penelitian pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Variabel yang 

digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, arus kas bebas dan 

pertumbuhan perusahaan sebagai variabel independen (X), dan kebijakan 

dividen sebagai variabel dependen (Y). Penelitian ini menggunakan data 

laporan keuangan yang bersumber dari idx.co.id. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan yang dikemukakan dalam rumusan masalah 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen. 

b. Mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen. 

c. Mengetahui Pengaruh Arus Kas Bebas Terhadap Kebijakan Dividen. 

d. Mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan 

Dividen. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Manajemen Perusahaan  

Hasil dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan besarnya 

dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Perhitungan kuantitatif yang 

dilakukan diharapkan dapat menunjukkan pengaruh profitabilitas, ukuran 
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perusahaan, arus kas bebas dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan 

dividen. 

b. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para 

investor dalam mengambil keputusan investasi dipasar modal, khususnya 

dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan diharapkan investor 

dapat melakukan prediksi pendapatan dividen yang akan diperoleh pemegang 

saham. 

c. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai pengaruh 

dari profitabilitas, ukuran perusahaan, arus kas bebas dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap kebijakan dividen, sehingga dapat menjadi wawasan dan 

dasar penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. 
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