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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan global dalam dunia usaha yang berlangsung saat ini menuntut 

suatu perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Setiap 

perusahaan harus mampu bertahan dan juga mengembangkan usahanya agar tetap 

memperoleh keuntungan atau laba. Dengan demikian perusahaan dapat 

menambah modal melalui laba ditahan guna membiayai pertumbuhan perusahaan. 

Namun bagi perusahaan yang memiliki modal melalui penjualan saham, maka 

perusahaan tersebut harus mempertimbangkan apakah laba yang diperoleh akan 

ditahan atau dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Keputusan perusahaan 

mengenai laba yang diperoleh apakah akan ditahan atau dibagikan kepada para 

pemegang sahamnya disebut dengan kebijakan dividen. 

Pada umumnya, tujuan utama investor dalam menanamkan modalnya adalah 

untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian investasi (return) yang salah 

satunya berupa dividen (Purwanti dan Sawitri,  2011). Adanya penurunan jumlah 

dividen yang dibayarkan dianggap sebagai gejala penurunan tingkat kesehatan 

perusahaan (Siswanto, 2007). Bagi perusahaan, pembayaran dividen dapat 

digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam mencari tambahan dana di 

pasar modal (Subkhan dan Wardani, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa dividen 

penting bagi investor dan perusahaan.  
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Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya tentu sangat 

membutuhkan informasi yang relevan dengan perkembangan transaksi yang 

terjadi di bursa, hal ini sangat penting untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyusun strategi dan pengembalian keputusan investasi di pasar modal. Investor 

dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk menyalurkan dana yang 

menganggur atau berinvestasi guna memperoleh keuntungan atau return yang 

berupa gain dan dividend. Menurut Prihadi (2013:2), gain merupakan selisih yang 

terjadi apabila harga saham sekarang lebih tinggi dari harga saham sebelumnya 

atau apabila terdapat dua titik waktu maka terdapat selisih harga saham. 

Sedangkan dividen menurut Ardiyos (2013:161) adalah suatu distribusi laba 

kepada para pemegang saham perseroan terbatas yang sebanding dengan lembar 

saham yang dimiliki. 

Manajemen dalam mengelola perusahaannya perlu memperhatikan 

kebijakan dividen sebagai salah satu faktornya. Hal ini karena kebijakan dividen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik perusahaan yang 

dikelola sendiri maupun pihak lain seperti pemegang saham dan kreditur. Bagi 

perusahaan, pembagian dividen akan mengurangi kas perusahaan sehingga dana 

yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasi maupun investasi akan 

berkurang. Bagi pemegang saham, dividen merupakan satu bentuk pengembalian 

atas investasi mereka. Sedangkan bagi kreditur, pembagian dividen merupakan 

salah satu signal positif bahwa perusahaan mempunyai kemampuan untuk 

membayar bunga dan pokok pinjaman. Masyarakat umum juga memandang 
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bahwa perusahaan yang mampu membayar dividen sebagai perusahaan yang 

memiliki kredibilitas. 

Pada umumnya perusahaan melakukan aktivitasnya dengan motif 

mendapatkan laba, dan ketika mencapai laba bersih, perusahaan dapat memiliki 

acuan untuk memberikan laba tersebut ke pemegang saham dalam bentuk dividen 

atau menahan laba tersebut dengan dasar keperluan ekspansi perusahaan. Menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 

suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau 

penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal. Sedangkan pengertian laba menurut Badriawan 

(2004:29) dalam Fadhli (2013) yaitu kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal 

dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari badan usaha dan 

dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama 

satu periode kecuali yang termasuk dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh 

pemilik. Maka dapat disimpulkan bahwa laba berasal dari semua transaksi atau 

kejadian yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi kegiatan 

perusahaan pada periode tertentu dan laba didapat dari selisih antara pendapatan 

dan beban, apabila pendapatan lebih besar daripada beban maka perusahaan akan 

mendapatkan laba sedangkan apabila pendapatan lebih kecil daripada beban maka 

perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan begitu, laba bersih yang dapat 

dicapai akan menjadi ukuran sukses bagi sebuah perusahaan.  

Selain laba, ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi para investor untuk menanamkan modalnya atau membeli saham 
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di sebuah perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atas kontribusi 

yang telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan adalah 

cerminan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran besar 

akan lebih mudah memasuki pasar modal sehingga dengan kesempatan ini 

perusahaan dapat membayar dividen yang lebih besar kepada para pemegang 

sahamnya. Semakin besar perusahaan dengan akses pasar yang baik, semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang 

sahamnya. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, banyak perusahaan di Indonesia yang 

mengalami peningkatan laba bersih namun dividen kas tidak diberikan dan 

sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat pada www.tempo.co tentang kasus Bank 

Artha Graha Internasional Tbk yang memutuskan untuk tidak membagikan 

dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2013, meskipun pada tahun 

lalu laba perseroan naik. Tahun lalu Artha Graha membukukan laba Rp 225,9 

miliar atau naik 69,47 persen dari Rp 133,3 miliar pada 2012. Adapun aset yang 

dimiliki Arta Graha senilai Rp 21,2 triliun atau naik sebesar 2,91 persen dari Rp 

20,6 triliun pada 2012. Sekretaris Perusahaan Artha Graha, Antonius Soegijanto, 

mengatakan perolehan laba tahun lalu ditahan untuk pengembangan usaha. Dan 

menurut beliau, Artha Graha akan mendorong kenaikan aktiva produktif melalui 

pemberian kredit, jika ada perbaikan pemberian kredit dari sisi aktiva, maka laba 

akan naik. Selain itu terdapat perusahaan yang mengalami penurunan laba bersih 

tetapi dividen kas tetap diberikan, hal tersebut dapat dilihat dalam 

www.wartaekonomi.co.id yang terjadi pada perusahaan Holcim Indonesia Tbk 

http://www.tempo.co/
http://www.wartaekonomi.co.id/
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(SMCB) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan 

untuk membagikan dividen sebesar Rp 90 per saham kepada para pemegang 

saham. Presiden Direktur SMCB Eamon Ginley mengatakan pemegang saham 

menyetujui pembayaran dividen final sebesar Rp 53 per saham. Sebelumnya, 

Holcim telah membayarkan dividen sementara (interim) sebesar Rp 37 per saham 

pada tahun 2013 lalu. Jadi, total dividen tahun 2013 sebesar Rp 90 per saham. 

Tercatat, sepanjang tahun 2013 perseroan berhasil membukukan laba bersih 

sebesar Rp 952,1 miliar atau turun sebesar 29,4% dibandingkan dengan tahun 

2012 yang sebesar Rp 1,35 triliun. Namun, perseroan mengalami pertumbuhan 

penjualan sekitar 7,49% dari Rp 9,01 triliun di 2012 menjadi Rp 9,68 triliun pada 

tahun 2013. Beban pokok penjualan naik 10,56% menjadi Rp 6,33 triliun dari 

sebelumnya Rp 5,72 triliun. Hal itu menyebabkan laba bruto perusahaan hanya 

naik tipis 2,1% dari Rp 3,28 menjadi Rp 3,35 triliun. Laba usaha Holcim tertekan 

9,32% menjadi Rp 1,84 triliun dari sebelumnya Rp 2,03 triliun. Di perusahaan 

manufaktur khususnya di bagian consumer goods, terdapat tiga perusahaan yang 

memiliki kondisi yang sama dengan PT. Holcim yakni PT. Ultrajaya Milk 

Industry and Trading Company Tbk, PT. Merck Tbk dan PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk yang membagikan dividen kepada pemegang saham meskipun laba 

yang didapatkan perusahaan tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi 

karena beberapa alasan yaitu karena kerugian yang disebabkan oleh selisih kurs, 

melemahnya margin usaha dan kondisi pasar yang kurang mendukung.  

Dengan adanya fenomena yang terjadi kepada tiga perusahaan consumer 

goods tersebut, diindikasikan ada sebagian perusahaan manufaktur consumer 
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goods yang mengalami kondisi yang sama dengan perusahaan-perusahaan 

tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena 

cukup penting untuk mengetahui pengaruh laba dan ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen.  

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

oleh Dafid Irawan dan Nurdhiana (2012) mengenai pengaruh laba bersih dan arus 

kas operasi terhadap kebijakan dividen dengan hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa variabel laba bersih memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen.  

Sedangkan variabel arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan  

dividen. Hal ini mengidentifikasikan kebijakan dividen tergantung pada laba 

bersih yang diterima perusahaan. Penelitian lainnya adalah Kartika Nuringsih 

(2005) mengenai analisis pengaruh kepemilikan manajerial, kebijakan utang, 

ROA, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen dengan hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa variabel managerial ownership tidak membuktikan 

pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, variabel kebijakan utang 

membuktikan pengaruh negatif dengan kebijakan dividen, variabel ROA 

membuktikan pengaruh negatif dengan kebijakan utang, variabel ukuran 

perusahaan  (firm size) membuktikan pengaruh positif dengan kebijakan dividen 

tetapi tidak signifikan. Berdasarkan pengelompokan data managerial ownership, 

tingkat kepemilikan rendah ataupun tinggi berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen. 

Berdasarkan uraian fenomena dan penelitian sebelumnya di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dividen dengan judul : 



7 

 

 

“Pengaruh Laba dan Ukuran (Size) Perusahaan Terhadap Kebijakan 

Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Consumer Goods Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis mengidentifikasi 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh laba tahun berjalan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur consumer goods periode 2011-2013.  

2. Bagaimana pengaruh ukuran (size) perusahaan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur consumer goods periode 2011-2013. 

3. Bagaimana pengaruh laba dan ukuran (size) perusahaan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur consumer goods periode 

2011-2013. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh laba tahun berjalan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur consumer goods periode 2011-2013. 

2. Pengaruh ukuran (size) perusahaan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur consumer goods periode 2011-2013. 
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3. Pengaruh laba dan ukuran (size) perusahaan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur consumer goods periode 2011-2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat semua pihak 

yang berkepentingan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menambah 

pengetahuan mengenai pengaruh laba dan ukuran (size) perusahaan 

terhadap kebijakan dividen dan untuk memenuhi syarat dalam menempuh 

Ujian Sidang Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.  

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu atau memberikan 

manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan tentang kebijakan 

dividen agar mampu memaksimalkan nilai perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Setelah mendapatkan hasil dari penelitian ini maka data yang diperoleh 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk bahan penelitian 

selanjutnya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur consumer goods yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana data-datanya diambil dari website 

Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan Bursa Efek Indonesia Jl. Veteran 

No.10 Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 

2014 sampai dengan Desember 2014. 

 

http://www.idx.co.id/

