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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu alat untuk mengukur perekembangan perekonomian di

Indonesia yaitu dengan mengetahui tingkat perkembangan investasi di pasar

modal. Ada banyak alternatif yang bisa dijadikan pilihan untuk berinvestasi di pasar

modal salah satunya bisa melalui pembelian saham-saham. Investasi yang

dilakukan dengan membeli saham perusahaan bisa memberikan keuntungan

kepada pembeli saham (investor) berupa dividen atas laba yang dihasilkan oleh

perusahaan sesuai dengan porsi saham yang dimilikinya (Prawira, 2014).

Kebijakan dividen merupakan keputusan yang sangat penting yang harus

dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan karena terkait kesejahteraan

investor dan pertumbuhan perusahaan kedepannya. Oleh karena itu

pengalokasian laba yang baik harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan

seksama agar dapat menguntungkan kedua belah pihak baik investor maupun

perusahaan. Menurut Purnami (2016), Kebijakan dividen menyangkut keputusan

apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan kepada pemegang

saham dalam bentuk kas dividen dan pembelian kembali saham atau laba tersebut

sebaiknya ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembelanjaan investasi di

masa datang.

Menurut Chasanah (2008) Berdasarkan teori keagenan, diketahui bahwa

kepentingan manajer selaku pengelola perusahaan akan dapat berbeda dengan

kepentingan para pemegang saham, sehingga akan dapat menimbulkan biaya
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agensi. Masalah keagenan yang terjadi disebabkan adanya kemungkinan

manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan principal, karena manajemen

berkeinginan untuk meningkatkan kemakmurannya. Selain itu manajemen juga

dapat memilih struktur modal perusahaan, struktur kepemilikan dan kebijakan

dividen yang dapat menurunkan biaya keagenan (agency cost) yang terjadi dalam

konflik kepentingan tersebut. Sehingga seringkali pembahasan mengenai dividen

mengacu pada kerangka teori keagenan.

Dalam pembagian dividen kas sering mengalami masalah yang

ditimbulkan akibat dari pembagian proporsi antara laba yang harus dibagikan

kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dan laba yang harus ditahan

untuk menunjang pertumbuhan perusahaan. Dilema seperti inilah yang sering

dialami oleh perusahaan perusahaan yang menerbitkan saham, salah satunya

sektor perbankan. Sektor perbankan adalah salah satu sektor di bursa efek

Indonesia yang konsisten dalam memberikan dividen kepada pemegang saham.

Sektor perbankan juga merupakan sektor yang sangat penting bagi

perkembangan perekonomian Indonesia, peran tersebut diwujudkan dalam fungsi

utamanya yaitu sebagai lembaga intermediasi bagi kreditur dan debitur.

Namun keputusan dalam mengalokasikan laba dan besarnya dividen yang

diberikan pada tahun-tahun sebelumnya masih menjadi permasalahan tersendiri,

pada tahun 2015 rasio pembayaran dividen antara 20-30 %, hal ini bagi perbankan

masih terlalu besar karena perbankan selain membagikan laba kepada pemegang

saham juga harus memperhatikan laba ditahannya untuk perkembangan

perbankan itu sendiri, ditambah lagi pada tahun 2016 ini sudah diberlakukan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dimana persaingan di berbagai sektor akan

semakin pesat.
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Oleh karena itu keputusan dalam pengalokasian laba harus benar benar

diperhatikan dan dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan. Dalam penelitian

ini Dividend Payout ratio (DPR) dipilih sebagai indikator kebijakan deviden karena

Dividend Payout Ratio merupakan rasio yang paling banyak digunakan oleh

investor untuk mengetahui hasil investasi di perusahaannya.

Tabel 1.1 Daftar 10 Bank di Indonesia yang Memiliki Aset Terbesar pada

tahun 2014 dan Dividend Payout Ratio tahun 2014

No Nama Bank Total Asset 2014 DPR 2014

1 Mandiri Rp 798,19 triliun 30%

2 BRI Rp 705,29 triliun 30%

3 BCA Rp 537,21 triliun 22,1%

4 BNI Rp 408,05 triliun 25%

5 Bank Cimb Niaga Rp 227,73 triliun Tidak membagikan

dividen

6 Bank Danamon Rp 194,37 triliun 30%

7 Bank Permata Rp 185,37 triliun Tidak membagikan

dividen

8 Bank Panin Rp 172,65 triliun Tidak membagikan

dividen

9 Bank

International

Indonesia (BII)

Rp 144,37 triliun Tidak membagikan

dividen

10 BTN Rp 142,43 triliun. 30%

Sumber : Kompas.com 2014 (diolah)
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Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 4 bank yang

rasio pembayaran dividennya sebesar 30%, yaitu Mandiri, BRI, Danamon, dan

BTN. Namun ada juga bank yang tidak membagikan dividen seperti bank Cimb

Niaga. Pada tahun tersebut Cimb Niaga tidak membagikan dividen karena

mengalokasikan semua laba yang mereka dapatkan sebagai laba ditahan untuk

menambah modal guna meningkat produktivitas usahanya.

Menurut Sinuraya dalam Muhammadinah & Jamil (2015) menyatakan

bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah peraturan

hukum, posisi likuiditas, perlunya kembali membayar pinjaman, keterbatasn

karena kontrak pinjaman, tingkat perluasan harta, tingkat keuntungan, stabilitas

keuntungan, pintu pasaran modal dan laba yang diperoleh. Kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan faktor utama yang perlu

diperhatikan karena laba yang dihasilkan terkait dengan besarnya dividen yang

akan dibayarkan.

Return on Asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang memiliki

pengaruh positif terhadap Dividend payout Ratio seperti penelitian yang dilakukan

Marietta (2013) dimana Return On Asset, firm size dan Debt to equity ratio memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio. Namun

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2014) dimana hasil

penelitiannya menyatakan bahwa Return On Asset dan Leverage berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan current ratio, return

on equity dan size tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen.

Selain aset, modal juga merupakan faktor penentu dalam menentukan

besarnya dividen yang akan dibagikan kepada investor. Karena modal dapat

diguanakan untuk menghasilkan laba yang mana laba tersebut merupakan faktor

penentu apakah laba yang dimiliki perusahaan akan dibagikan sebagai dividen
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kepada investor ataukah disimpan kembali untuk menunjang pertumbuhan

perusahaan.

Debt to equity ratio (DER) merupakan ratio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewjibannya dari modal

yang dimilikinya, semakin tinggi niali DER maka nilai dividend payout ratio (DPR)

akan semakin turun karena laba yang dimiliki perusahaan akan digunakan untuk

memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dibandingkan untuk dibagikan kepada

investor, sehingga DER akan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kebijakan dividen.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari,dkk (2016) dimana hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kebijakan dividen. Namun berbeda dengan penelitian yang

dilakukan Prawira (2014), Sunaryo (2014) dan Muhammadinah & Jamil (2015)

yang menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap

dividend payout ratio.

Variabel lain yang berpengaruh terhadap dividend payout ratio adalah

Asset growth dan investment opportunity set. Seperti penelitian yang dilakukan

oleh Harismansyah (2016) yang menyatakan bahwa investment opportunity set

berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio , namun berbeda

dengan penelitian yang dilakukan Purnami (2016) yang menyatakan bahwa

investment opportunity set, dan growth memiliki pengaruh yang negatif dan tidak

signifikan terhadap dividend payout ratio. Berbeda lagi dengan penelitian yang

dilakukan Swastyastu,dkk (2014) dimana hasil penelitiannya menunjukkan growth

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian yang

dilakukan oleh Anggit Satria Pribadi (2012) yang menganalisis Pengaruh Cash

Position, Firm Size, Growth Opportunity, Ownership, Dan Return On Asset
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Terhadap Dividend Payout Ratio (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang

terdaftar di BEI Tahun 2008-2011). Dan penelitian yang dilakukan oleh

Muhammadinah, Mahmud Alfan Jamil (2015) yang menguji tentang Pengaruh

current Ratio, Debt to equity Ratio, Total Asset Turn over, dan return On Asset

terhadap dividen payout ratio sektor industry barang konsumsi yang terdafatar di

Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014.

Namun yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulunya

adalah penambahan variabel yang digunakan, rentang waktu yang lebih panjang

dan sektor yang diteliti pada penelitian ini adalah sektor perbankan. Dimana

penelitian ini menguji pengaruh Kinerja Keuangan yang diukur  melalui return on

asset, dan debt to equity ratio serta karakteristik perusahaan yang diukur melalui

Asset growth dan investment opportunity set terhadap kebijakan dividen yang

diukur dengan dividend payout ratio sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada periode 2005-2015

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Kinerja keuangan yang diukur melalui

Return On Asset, dan Debt to Equity Ratio, Serta karakterisitk Perusahaan yang

diukur melalui Asset Growth dan investment opportunity set terhadap kebijakan

dividen yang diukur dengan dividend payout ratio sektor perbankan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2005 – 2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan yang diukur

melalui Return On Asset, dan Debt to Equity Ratio serta karakteristik perusahaan

yang diukur melalui Asset Growth dan Investment Opportunity Set terhadap
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Kebijakan Dividen yang diukur dengan Dividend Payout Ratio sektor perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2005 – 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya sebagai

berikut:

a. Bagi manajemen perusahaan penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan

oleh manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan pembayaran

dividend dan besarnya dividen yang akan dibayarkan keepada pemegang

saham dalam bentuk dividen kas

b. Bagi akademisi, penelitian ini bisa memberikan bukti empiris mengenai

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sehingga

dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mandalam serta

sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Bagi investor bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk

mengambil keputusan investasi di pasar modal khususnya instrument

saham.


