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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sepanjang tahun 2015 kinerja BEI (Bursa Efek Indonesia) di bidang 

ekonomi dan pasar modal tidak begitu baik. Hal ini karena dipengaruhi oleh 

kondisi dan ketidakstabilan kondisi ekonomi global. Ekonomi dan pasar modal 

pada 2015 memang kurang baik karena pengaruh ekonomi global. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dipengaruhi perlambatan ekonomi negara berkembang seperti 

China, kemudian adanya spekulasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau 

The Fed serta penurunan harga  komoditas. BEI (Bursa Efek Indonesia) optimistis 

pada tahun depan kinerja ekonomi dan pasar modal di Indonesia lebih baik jika 

dibandingkan kinerja pada tahun ini. 

Meski demikian, BEI mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh 

pemerintah dengan mengeluarkan tujuh kebijakan ekonomi. Adanya paket-paket 

ini diharapkan mampu mendorong kinerja ekonomi dan investasi Indonesia di 

tahun depan. Sementara itu dari internal BEI, terus melakukan sosialisasi pada 

para emiten dan calon emiten agar terus berinvestasi dan bertransaksi di pasar 

modal Indonesia. Dengan demikian diharapkan mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi pada tahun depan. (Sumber: Liputan6.com). 

Dari fenomena yang telah dijabarkan di atas menunjukan bahwa perlu 

adanya sebuah kebijakan untuk merubah kondisi ekonomi dan pasar modal di BEI 

seperti yang sudah direncanakan untuk tahun berikutnya. Salah satu kebijakan 
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yang menurut peneliti perlu diperhatikan adalah kebijakan dividend. Di dalam 

kebijakan tersebut banyak faktor-faktor  yang dapat mendukung dan menjadi 

bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah kebijakan di suatu perusahaan. 

Menurut Brigham (2009) dalam Juliana (2015) Dividend merupakan balas 

jasa atas dana yang dihimpun oleh emiten dalam bentuk kepemilikan saham para 

pemegangnya. Dalam membayarkan dividend, perusahaan dapat menerapkan 

salah satu dari keempat jenis kebijakan dividend yang terdiri dari: (1) kebijakan 

dividend yang stabil, (2) kebijakan dividend dengan penetapan jumlah minimal 

dan ekstra dividend, (3) kebijakan dividend dengan penetapan rasio pembayaran 

dividend yang konstan, dan (4) kebijakan dividend yang fleksibel. Dalam 

hubungannya dengan dividend, para investor lebih menginginkan pembagian 

dividend yang relatif stabil, karena dengan adanya stabilitas pembagian dividend 

dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan mengurangi 

ketidakpastian investor dalam menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. 

Sedangkan pada sisi lain, perusahaan yang akan membagikan dividend 

dihadapkan pada beberapa pertimbangan seperti perlunya menahan sebagian laba 

untuk reinvestasi yang mungkin lebih menguntungkan, kebutuhan dana 

perusahaan, likuiditas perusahaan, sifat pemegang saham, target tertentu yang 

berhubungan dengan rasio pembayaran dividend dan faktor lain yang 

berhubungan dengan kebijakan dividend. 

Secara umum, para pemegang saham menginginkan dividend yang lebih 

royal (banyak), sedangkan manajemen lebih suka menahan laba dalam perusahaan 

demi “memperkuat perusahaan”. Bila keputusan yang diambil oleh manajemen 
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merugikan salah satu pihak atau keduanya maka akan terjadi masalah keagenan. 

Masalah keagenan merupakan konflik antara manajemen dan pemegang saham. 

Penyebab konflik yaitu pembuatan keputusan yang berkaitan dengan keputusan 

pencarian dana dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana 

yang diperoleh tersebut diinvestasikan. Konflik kepentingan tersebut dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan 

kepentingan tersebut. Mekanisme pengawasan yang dilakukan tersebut akan 

menimbulkan cost yang disebut dengan agency cost. Beberapa alternatif untuk 

mengurangi agency cost yaitu: pertama meningkatkan kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajemen. 

Banyaknya aktivitas investasi yang terjadi di pasar modal, memcerminkan 

aktifnya transaksi pembagian dividend di pasar modal. Hal ini berkaitan dengan 

adanya kebijakan dividend yang dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan dividend 

adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividend atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan 

guna pembiayaan investasi di masa datang. Kebijakan dividend merupakan 

kebijakan yang sulit dilakukan karena pihak manajemen perlu menentukan apakah 

laba yang diperoleh badan usaha akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividend atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Namun manajemen sering 

mengalami kesulitan untuk memutuskan akan membagi dividend atau akan 

menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek yang 

menguntungkan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dengan 
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demikian perlu bagi pihak manajemen untuk mempertimbangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividend. 

Menurut Suharli (2008) dalam Juliana (2015) Rasio profitabilitas adalah 

ukuran kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

aset dan modal saham tertentu. Pihak manajemen akan membayarkan dividend 

untuk memberi sinyal mengenai keberhasilan perusahaan dengan membukukan 

profit. Menurut Juliana (2015) mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividend. Hasil tersebut sama dengan 

hasil Penelitian yang dilakukan Nurfauziah (2007) yang menjelaskan bahwa 

profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividend. Lain dengan hasil penelitian Lopolusi (2013) yang mengemukakan 

bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel kebijakan 

dividend. Senada dengan Indah (2014) yang  menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividend. 

Menurut Haryetti dan Ekayanti (2012) Investment Opportunity Set (IOS) 

merupakan nilai kesempatan investasi dan merupakan pilihan untuk membuat 

investasi dimasa yang akan datang. Investment Opportunity Set (IOS) ini 

berkaitan dengan peluang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. 

Pertumbuhan perusahaan seperti adanya kesempatan untuk melakukan investasi di 

masa yang akan datang. Menurut Haryetti dan Ekayanti (2012) yang menyatakan 

investment opportunity set (IOS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kebijakan dividend. Hasil diatas sama dengan hasil penelitian yang di lakukan 

Purnami dan Artini (2016) yang menyatakan bahwa  investmen opportunity set 
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(IOS) tidak berpengaruh  terhadap kebijakan dividend. Berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2010) yang menyatakan bahwa investment 

opportunity set berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividend. Begitu juga 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri (2013) yang menyatakan bahwa 

investment opportunity set berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividend. 

Menurut Mahadwartha dan Hartono (2002) dalam Juliana (2015) 

Kepemilikan Manajerial (manajerial ownership) adalah suatu kondisi dimana 

manajemen mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata 

lain manajemen perusahaan tersebut berperan ganda sebagai manajemen sekaligus 

pemegang saham diperusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen 

dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan 

pemegang saham yang notabennya adalah mereka sendiri. Menurut Juliana (2015) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividend. Lain halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Devi dan Erawati (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh pada kebijakan dividend.  

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau 

kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Jadi ukuran perusahaan 

dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai 

besar atau kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka nilai 

perusahaan semakin tinggi (Astriani, 2014). Menurut Lopolusi (2013) yang 

menyatakan dengan semakin besar ukuran perusahaan maka pendapatan yang 

dihasilkan juga semakin tinggi dan menyebabkan laba yang dihasilkan untuk 
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pembagian dividend juga tinggi. Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividend juga dilakukan oleh Kardianah (2013) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap 

kebijakan dividend. Sedangkan penelitian menurut Sari (2010) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividend.   

Penelitian ini mengacu pada penelitian Devi dan Erawati (2014) yang 

meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, leverage, dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividend pada perusahaan manufaktur. Alasan peneliti 

mengacu pada penelitian Devi dan Erawati adalah untuk mengembangkan hasil 

dari penelitian tersebut terkait masih kurangnya informasi yang disampaikan pada 

penelitian Devi dan Erawati. Selain itu variabel pada penelitian Devi dan Erawati 

masih menghasilkan bahwa variabel yang diteliti tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividend. Hal tersebut ditunjukan pada penyataan yang tertera pada  

kesimpulan yang disampaikan di penelitian Devi dan Erawati. 

Perbedaan peneilitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

objek penelitian yang menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2015, sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2010-2012. Alasan mengganti objek penelitian dan menambahkan periode tahun  

pada penelitian adalah untuk memudahkan peneliti menemukan data variabel yang 

diteliti agar hasil yang diperoleh dapat membuktikan bahwa variabel pada 

penelitian ini berpengaruh terhadap kebijakan dividend. Hal tersebut juga 

ditunjukan pada pernyataan yang disampaikan pada penelitian Devi dan Erawati. 
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Dalam penelitian ini juga mengganti variabel leverage dengan variabel 

investment opportunity set dan menambahkan variabel Profitabilitas. Alasan 

peneliti mengganti variabel leverage dengan variabel investment opportunity set 

dikarenakan hasil penelitian dari Devi dan Erawati (2014) yang menghasilkan 

leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividend, sehingga peneliti tertarik 

untuk mengganti dan menggembangkan dengan variabel investment opportunity 

set dengan harapan dapat menghasilkan hasil berbeda dan dapat membuktikan 

bahwa varibel investment opportunity set berpengaruh terhadap kebijakan 

dividend. Sedangkan alasan menambah variabel profitabilitas dikarenakan 

beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel  profitabilitas 

menunjukkan adanya inkonsistensi hasil penelitian. 

Perusahaan sektor industri barang konsumsi dipilih sebagai objek 

penelitian karena kebanyakan penelitian sebelumnya hanya terfokus pada semua 

sektor perusahaan manufaktur sedangkan untuk penelitian yang lebih terfokus 

pada satu sektor saja terutama sektor industri barang konsumsi masih sangat 

jarang di lakukan. Selain itu adanya persaingan yang ketat di dalam industri 

tersebut yang ditimbulkan karena seringnya masyarakat menggunakan dan 

mengkonsumsi produk dari perusahaan sektor barang konsumsi menimbulkan 

opini masyarakat yang beragam. Masyarakat sering membeda-bedakan produk 

sesuai dengan harga dan keunggulan kualitas merk tertentu. 

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan membandingkan 

antara data yang dihasilkan dari penelitian dengan fakta yang terjadi di 

perusahaan. Kemudian data dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat 

Pengaruh Profitabilitas, Investment Opportunity Set  …, Rizki Ridho Aditia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2016



8 

 

pemecahkan masalah dan diharapkan dapat memeberikan jawaban atau solusi 

yang tepat bagi perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan ketika terjadi 

permasalahan di perusahaan. Pemilihan kebijakan yang tepat dapat memberikan 

efek positif terhadap kinerja perusahaan, baik pada kinerja manajemen maupun 

kondisi finnancial nya. Semakin baik kinerja dan meningkatnya kondisi finnancial 

maka semakin mudah bagi perusahaaan untuk mencapai laba pada tingkat yang 

diharapkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividend? 

2. Apakah investment opportunity set berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividend? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividend? 

4. Apakah ukuran perusahaaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividend?  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi masalah yang di teliti, maka peneliti membatasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang telah dipublikasikan periode 2012-2015. 
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2. Sebagai kontrol juga di pilih perusahaan yang sehat dengan indikasi selama 2 

tahun periode mengalami peningkatan laba.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif profitabilitas terhadap 

kebijakan dividend. 

2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif investment opportunity set 

terhadap kebijakan dividend. 

3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan dividend. 

4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif ukuran perusahaaan 

terhadap kebijakan dividend. 

 

1.5 Manfaaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kebijakan dividend.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi dan pembanding untuk penelitian dengan jenis yang sama di 

masa mendatang. 
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3. Bagi Akademisi 

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai kebijakan dividend dan faktor-

faktornya yang dapat mempengaruhi kebijakan tersebut. 
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