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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin 

bertambah jumlahnya. Hal ini menunjukkan semakin banyak pula 

transaksi saham yang terjadi di BEI. Investor pasti menginginkan adanya 

tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan pengorbanan yang 

telah dikeluarkan untuk mendapatkan investasi tersebut. Oleh karena itu, 

dividen menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan 

modalnya di suatu perusahaan untuk mencari tingkat pengembalian 

investasi (return). Di lain pihak, perusahaan juga mengharapkan 

pertumbuhan untuk kelangsungan hidup perusahaan (Halim, 2013). 

Ada banyak sektor perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia, salah satunya adalah sektor Property dan Real Estate. 

Perkembangan industri Property dan Real Estate begitu pesat saat ini dan 

akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh 

semakin meningkatnya jumlah penduduk sedangkan supply tanah bersifat 

tetap. Mengingat perusahaan yang bergerak pada sektor Property dan Real 

Estate tersebut adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut 

perekonomian, maka seiring perkembangannya sektor Property dan Real 

Estate dianggap menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari 

kondisi ekonomi secara makro di Indonesia. Sehingga pada saat itu indeks 
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saham sektor Property dan Real Estate sangat menarik perhatian bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya guna untuk memperoleh 

keuntungan dalam bentuk dividen sesuai dengan harapan para investor.  

Kebijakan pembayaran dividen mempunyai dampak yang sangat 

penting bagi investor maupun bagi perusahaan yang membayarkan 

dividen. Penetapan pembagian deviden menjadi masalah menarik karena 

akan memenuhi harapan investor, disisi lain kebijakan tersebut jangan 

sampai menghambat pertumbuhan apalagi mengancam kelangsungan 

hidup perusahaan. Besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh 

perusahaan tergantung pada kebijakan dividen dari masing-masing 

perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat diperlukan. 

Dengan demikian perlu bagi pihak manajemen untuk mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan deviden yang ditetapkan oleh 

perusahaan (Suherman, 2015). 

Fluktuasi tingkat pembayaran dividen sektor Property dan Real 

Estate tahun 2015 hingga 2017 menjadi suatu masalah yang menarik untuk 

diteliti. Kebijakan dalam menentukan tingkat pembayaran dividen akan 

mengabulkan ekspektasi investor terhadap dividen namun tidak harus 

memperlambat perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

sebaiknya melakukan penetapan tingkat pembayaran dividen dengan 

mempertimbangkan dividen yang akan dibayar saat ini sehingga 

perusahaan dapat memaksimalkan harga saham guna meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan itu sendiri (Aristantina dan Putra, 2015). 
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Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan yang sulit bagi 

pihak manajemen perusahaan. Pembagian dividen di satu sisi akan 

memenuhi harapan investor untuk mendapatkan return sebagai hasil dari 

investasinya, sedangkan di satu sisi pembagian dividen diharapkan tidak 

mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen perusahaan 

sebaiknya dapat membuat suatu kebijakan dividen yang optimal berarti 

kebijakan tersebut harus menghasilkan semacam keseimbangan antara 

kepentingan pemegang saham melalui dividen dan kepentingan 

perusahaan dalam hal pertumbuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut, 

keputusan pembagian dividen menjadi salah satu pertimbangan yang 

cukup sulit bagi perusahaan, karena dapat menghambat pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup perusahaan (Halim, 2013). 

Ada juga pemberian dividen dikarenakan untuk memenuhi 

keinginan investor yang sangat bervariasi, misalkan dana pensiun yang 

sangat menginginkan dividen dikarenakan tidak dikenakan pajak bila 

mendapat dividen. Masyarakat yang berpendapatan rendah menginginkan 

dividen dikarenakan untuk menambah pendapatan dalam rangka 

memenuhi kehidupan sehari-hari. Sementara masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi menginginkan dividen yang rendah untuk 

mendapatkan kapital gain yang tinggi. 

Teori baru yang berkembang saat ini tentang dividen dikemukakan 

oleh Baker dan Wurgler (2004a) dikenal dengan nama teori catering 

dividen (catering theory of dividens). Teori catering dividen mengusulkan 
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bahwa kebijakan dividen perusahaan didorong oleh permintaan investor 

atas pembayaran dividen dan manajer akan melayani investor dengan 

membayar dividen ketika dividen premium tinggi. Baker dan Wurgler 

(2004a) menyatakan argumennya bahwa manajer akan secara oportunis 

memodifikasi kebijakan pembayaran (payout) ketika sentimen investor 

mendukung pembayaran dividen. Pada makalah selanjutnya, Baker dan 

Wurgler (2004b) memberikan penjelasan catering terhadap penurunan 

persentase pembayaran dividen yang tidak diharapkan pada perusahaan-

perusahaan di Amerika. 

Teori catering berbeda dengan pandangan umum tentang pengaruh 

permintaan investor terhadap kebijakan dividen. Pandangan umum 

menekankan bahwa kebijakan dividen tidak relevan terhadap harga saham 

bahkan ketika beberapa kelompok investor mempunyai pilihan rasional 

atas dividen. Teori catering menekankan pada permintaan investor akan 

dividen dipengaruhi oleh sentimen pasar, oleh karena itu prediksi utama 

teori ini adalah kecenderungan untuk membayar dividen tergantung pada 

dividen premium yang dapat terukur dari harga saham. Teori catering ini 

merupakan hal baru yang diusulkan oleh Baker dan Wurgler (2004a) 

sebagai pengembangan asumsi teori dividen relevan Miller dan Modigliani 

(1961). 

Teori catering telah dirujuk oleh para peneliti diberbagai negara 

antara lain Rafique dan Javaid, 2017 yang telah diuji dibanyak negara 

maju seperti Amerika Serukat dan Kanada yang mengajukan bukti terkait 
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palistan atau mengembangkan ekonomi. Semata-mata ketika Pakistan 

mengembangkan ekonomi dan lebih dari 50% populasi hidup dibawah 

garis kemiskinan, diharapkan mendapatkan keuntungan. Keempat manajer 

dapat membuat pasar pemicu untuk memaksimalkan nilai pasar dengan 

keputusan pembayaran dividen. Jadi secara singkat tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk menguji efek dari insentif catering dan untuk 

memvalidasi teori dividen yang paling baru dikembangkan sehubungan 

dengan sampel data Pakistan yaitu teori catering dan teori siklus hidup 

(Rafique dan Javaid, 2017). 

Pembayaran dividen khususnya dividen tunai sangat tergantung 

pada posisi kas yang tersedia. Free cash flow yang dimiliki perusahaan 

menunjukkan kas yang tersedia bagi investor (Aristantia dan Putra, 2015). 

Aliran kas bebas (free cash flow) sebagai kas yang tersedia setelah seluruh 

proyek yang menghasilkan net present value (NPV) positif dilakukan. 

Pembayaran dividen mengurangi aliran kas bebas yang tersedia bagi 

manajer untuk melakukan investasi. Perusahaan dengan tingkat aliran kas 

yang tinggi seharusnya membayar dividen yang tinggi pula. Free cash 

flow inilah yang sering menjadi pemicu timbulnya perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham dan manajer.  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan 

mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. Semakin 

besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar 
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kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Namun muncul 

permasalahan, apakah keuntungan yang diperoleh tersebut akan ditahan 

sebagai sumber dana internal perusahaan atau dibagikan sebagai dividen. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, 2017 dapat 

disimpulkan bahwa teori Catering tidak berpengaruh dalam keputusan 

pembayaran dividen ditandai oleh permintaan investor tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembayaran dividen perusahaan. Free cash 

flow tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembayaran 

dividen perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembayaran dividen perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Prasetyo dan Suryono, 2016 dapat disimpulkan bahwa Free 

cash flow berpengaruh signifikan dan positif terhadap dividend payout 

ratio, Profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap dividend 

payout ratio. Ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu membuat 

peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Teori Catering dan 

Karakteristik Keuangan dalam perusahaan sektor Property dan Real Estate 

di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara 

perilaku catering dividen yaitu permintaan investor dalam keputusan 

pembayaran dividen, bagaimana pengaruh free cash flow dalam keputusan 

pembayaran dividen, dan pengaruh profitabilitas terhadap keputusan 

pembayaran dividen. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu pada sektor perusahaan dan pada tahun 

periode penelitian. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dicari 

jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah permintaan investor berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembayaran dividen pada perusahaan sektor Property dan Real Estate 

di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah free cash flow berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembayaran dividen pada perusahaan sektor Property dan Real Estate 

di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembayaran dividen pada perusahaan sektor Property dan Real Estate 

di Bursa Efek Indonesia? 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang pengaruh 

variabel independen perilaku catering dividen yaitu permintaan investor 

(X1), free cash flow (X2), dan profitabilitas (X3) terhadap keputusan 

pembayaran dividen (Y) sebagai variabel dependen. 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah hanya dilakukan 

pada perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2014-2017. Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebanyak 60 perusahaan. 
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D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. TUJUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisa dan memperoleh hasil yang empiris mengenai 

pengaruh permintaan investor terhadap keputusan pembayaran 

dividen pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Menganalisa dan memperoleh hasil yang empiris mengenai 

pengaruh free cash flow terhadap keputusan pembayaran dividen 

pada perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Menganalisa dan memperoleh hasil yang empiris mengenai 

pengaruh profitabilitas terhadap keputusan pembayaran dividen 

perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. MANFAAT 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

tambahan informasi mengenai faktor – faktor dalam keputusan 

pembayaran dividen, serta diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

penelitian – penelitian selanjutnya. 
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b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

gambaran dan bukti empiris mengenai prediksi teori catering 

dividen terhadap keputusan pembayaran dividen pada perusahaan 

sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia, pengaruh 

free cash flow terhadap keputusan pembayaran dividen pada 

perusahaan sektor property dan real estate di Bursa Efek 

Indonesia, dan pengaruh profitabilitas terhadap keputusan 

pembayaran dividen perusahaan sektor property dan real estate di 

Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperoleh solusi masalah 

yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat bermanfaat 

dalam dunia kerja. 

c. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan keputusan pembayaran dividen. 

d. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan petunjuk bagi investor 

mengenai sinyal yang disampaikan oleh perusahaan melalui 

karakteristik keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 
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