
 

 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

  Kegiatan investasi sangat erat kaitannya dengan seorang investor. 

Investor melakukan investasi dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemakmurannya. Tujuan lain investor yaitu menginvestasikan modalnya 

untuk memperoleh return (tingkat pengembalian) baik berupa dividen yang 

merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan untuk 

pemegang saham perusahaan tersebut ataupun berupa capital gain yang 

merupakan pendapatan selisih harga jual saham terhadap harga beli (Pramita 

dan Oetomo, 2014). 

  Kemakmuran investor dapat meningkat apabila investor memperoleh 

bagian laba yang juga meningkat. Bagian laba investor tersebut ditentukan 

oleh besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagi untuk investor dan untuk pengembangan perusahaan 

itu sendiri. Pembagian laba ke investor inilah yang disebut dengan kebijakan 

dividen. Dalam mengurangi kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang akan 

terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi, baik informasi yang 

diperoleh dari kinerja perusahaan maupun informasi lain yang relevan seperti 

kondisi ekonomi dalam suatu negara (Pramita dan Oetomo, 2014). 

  Kebijakan dividen menjadi perhatian banyak pihak seperti emiten, 

pemegang saham, kreditur maupun pihak eksternal lain yang memiliki 
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kepentingan dari informasi yang dikeluarkan perusahaan. Kebijakan dividen 

adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan 

kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 

ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Kebijakan dividen 

dengan membayarkan dividen dalam jumlah besar akan menjadi daya tarik 

bagi para investor, sedangkan keputusan ini berbanding dengan kepentingan 

manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan berkurangnya pengalokasian 

sumber dana bagi operasional serta investasi perusahaan. Apabila laba 

perusahaan yang ditahan dalam jumlah besar, berarti laba yang akan 

dibayarkan sebagai dividen lebih kecil, sebaliknya jika perusahaan lebih 

memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka hal tersebut akan 

mengurangi ukuran laba yang ditahan dan mengurangi sumber pendanaan 

internal perusahaan (Lestari dan Fitria, 2014).  

  Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen beberapa 

diantaranya profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba, suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba yang dapat 

diperoleh. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba 

sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham dan laba 

penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan 

perusahaan. Dividen yang diambil dari keuntungan akan mempengaruhi 

besarnya devidend payout ratio. Dividend payout ratio (DPR) merupakan 
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persentase dari laba yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham 

sebagai dividen kas (Lestari dan Fitria, 2014). 

  Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek yang sudah disesuaikan 

dengan aset lancar atau aliran kas keluar. Artinya, apabila perusahaan ditagih, 

perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang 

sudah jatuh tempo (Kasmir, 2011). Perusahaan yang mampu membayar 

kewajiban jangka pendeknya berarti perusahaan itu juga mampu membayar 

dividen karena dividen juga merupakan aliran kas keluar. Maka semakin 

tinggi likuiditas perusahaan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan 

dalam membayar dividen.  

  Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen yaitu 

growth atau pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah 

gambaran dari perkembangan usaha yang dilakukan pada periode saat ini 

dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Semakin cepat tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan tersebut, semakin besar pula tingkat kebutuhan 

akan dana yang digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan. Tingkat 

kebutuhan di masa yang akan datang membuat alokasi pendapatan perusahaan 

terkuras habis pada bidang ekspansi dan inflasi perusahaan yang lebih 

mengarah kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan (Arifin dan 

Asyik, 2015). Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang untuk menahan 

pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen dengan mengingat 

batasan-batasan biayanya. Apabila perusahaan telah mencapai tingkat 
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pertumbuhan yang mapan, dimana kebutuhan dananya dapat dipenuhi dengan 

dana ekstern lainnya, maka keadaannya adalah berbeda. Dalam hal yang 

demikian perusahaan dapat menetapkan dividend payout ratio yang tinggi. 

  Pembayaran dividen khususnya dividen tunai juga bergantung pada 

posisi kas  yang  tersedia.  Free  cash  flow (aliran kas bebas) yang  dimiliki  

perusahaan  menunjukkan  kas yang  tersedia  bagi  investor atau secara 

sederhana dapat diterjemahkan sebagai kas yang menganggur yaitu arus kas 

yang benar-benar tersedia untuk dibayarkan kepada investor (pemegang 

saham) setelah perusahaan melakukan seluruh investasi dalam aset tetap, 

produk baru dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi 

yang sedang berjalan (Brigham dan Houston, 2010: 109). Berbagai kondisi 

tersebut, perusahaan dapat mempengaruhi nilai free cash flow, apabila 

perusahaan memiliki aliran kas bebas tinggi maka aliran kas bebas ini 

seharusnya didistribusikan kepada pemegang saham, tetapi bila perusahaan 

memiliki aliran kas bebas rendah maka aliran kas bebas ini dapat ditahan  

sementara  dan  bisa  dimanfaatkan  untuk  investasi  pada  periode 

mendatang.  

  Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Afriani, dkk 

(2014) menyatakan hasil penelitiannya bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian Usman dan Mustafa (2014) 

menyatakan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Menurut Lestari dan Fitria (2014) profitabilitas memiliki 
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pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Berbeda dengan penelitian oleh 

Swastyastu, dkk (2014) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. Menurut Sari dan Budiasih (2016) profitabilitas 

memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen dan penelitian oleh Sari 

dan Budiasih (2016) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen. 

  Menurut penelitian Afriyani dkk (2014) menyatakan bahwa likuiditas 

memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian oleh Sari dan 

Sudjarni (2015) menyatakan hasil penelitiannya bahwa likuiditas mempunyai 

pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Namun, terdapat hasil yang 

berbeda seperti penelitian oleh Yasa dan Wirawati (2016) menyatakan bahwa 

Likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Menurut Lestari 

dan Fitria (2014) likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen dan penelitian yang dilakukan oleh Laim, dkk (2015) menyatakan 

hasilnya bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

  Penelitian mengenai growth dinyatakan dalam penelitian Afriyani dkk 

(2014) menyatakan bahwa growth memiliki pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Menurut Pramita dan Oetomo (2013) growth memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen. Berbeda dengan penelitian Swastyastu, 

dkk (2014) yang menyatakan hasil penelitiannya yaitu growth memiliki 

pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Menurut Lestari dan Fitria 

(2014) growth memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 
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Menurut Haryetti dan Ekayanti (2012) growth memiliki pengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen.   

  Penelitian mengenai free cash flow yang diteliti oleh Aristantia dan 

Putra (2015) menyatakan bahwa free cash flow berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Menurut Sari dan Budiasih (2016) free cash flow memiliki 

pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kasmon dkk (2016) menyatakan bahwa free 

cash flow memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Menurut 

Safriansyah dan Anjarwati (2013) free cash flow memiliki pengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen.   

  Dari hasil penelitian sebelumnya masih terdapat ketidakseragaman hasil 

penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Fitria (2014). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan 

Fitria (2014) adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel 

independen yaitu profitabilitas, likuiditas dan growth sedangkan penelitian ini 

menambah satu variabel yaitu free cash flow. Alasan digunakannya variabel 

free cash flow karena free cash flow diperkirakan berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen suatu perusahaan, dimana ketika suatu perusahaan memiliki 

tingkat free cash flow yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki 

kelebihan dana internal yang cukup untuk membayar dividen kepada 

pemegang saham. Perbedaan berikutnya adalah sampel penelitian yaitu pada 

penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan property dan real estate 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

  Alasan menggunakan sektor barang konsumsi sebagai sampel penelitian 

adalah sektor barang konsumsi merupakan sektor yang paling berkembang 

dibandingkan dengan sektor lainnya dan tidak menutup kemungkinan sektor 

barang konsumsi akan terus berkembang untuk kedepannya. Hal tersebut 

dikarenakan sektor barang konsumsi termasuk sektor defensif, dimana sektor 

ini cenderung bertahan ditengah kondisi ekonomi yang menurun karena 

sifatnya yang merupakan kebutuhan pokok. Perusahaan sektor barang 

konsumsi secara tidak langsung berkaitan dan dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat baik kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. 

Selain itu perusahaan tersebut juga memberikan kontribusi berupa perolehan 

tingkat laba yang cukup signifikan terhadap perkembangan pasar modal 

Indonesia. Melihat kondisi tersebut maka secara otomatis akan menarik para 

investor dalam memilih perusahaan sebagai salah satu pilihan industri untuk 

berinvestasi. 

  Penelitian ini penting dilakukan agar dapat menjadi salah satu 

pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Sehingga 

akan berguna bagi perusahaan untuk mempertimbangkan pembayaran dividen, 

bagi investor untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang 

dilakukan. Investor menginginkan pembagian dividen yang besar diakhir 

tahun. Penelitian ini juga bertujuan melakukan kajian empiris terhadap faktor-
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faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan, khususnya 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, 

variabel-variabel tersebut belum memberikan hasil yang konsisten sehingga 

perlu diuji kembali. 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian tersebut yaitu : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak di capai yaitu : 

1. Menguji profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Menguji likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Menguji Growth berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Menguji free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak, 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Akademisi 

Sebagai tambahan kepustakaan sehingga diharapkan berguna 

sebagai bahan referensi dan memberikan landasan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai topik yang sejenis. 
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b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu ekonomi khususnya 

dalam manajemen keuangan dan pasar modal perusahaan  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pemilik perusahaan terkait perkembangan perusahaan di Bursa Saham 

serta diharapkan memberikan kontribusi praktis terhadap perusahaan 

dalam menentukan keputusan dividen serta memotivasi perusahaan 

untuk mengelola keuangan dengan baik sehingga dapat menghasilkan 

kebijakan dividen yang optimal dan mengurangi konflik antar 

kelompok. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan, 

pembanding dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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