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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sektor manufaktur (manufacturing industry) hampir 

selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara 

sedang berkembang (NSB). Sektor industri manufaktur dianggap sebagai 

sektor pemimpin (the leading sector) yang mendorong perkembangan sektor 

lainnya, seperti sektor jasa dan pertanian. Pengalaman pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang di negara industri dan negara sedang berkembang 

menunjukkan bahwa sektor industri secara umum tumbuh lebih cepat 

dibandingkan sektor pertanian (Arifin, Zainal. 2012). Spesialisasi industri 

manufaktur terbentuk dari daya saing yang tinggi dan akan menyebabkan 

berkembangnya sektor tersebut. Pertumbuhan spesialisasi menyebabkan 

output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat 

sehingga akan tercipta kesempatan kerja yang semakin luas. Berdasarkan 

kenyataan ini tidak mengherankan jika peranan sektor industri manufaktur 

semakin penting dalam berkembangnya perekonomian suatu negara termasuk 

juga Indonesia 

Manufaktur adalah cabang industri yang menggunakan mesin, 

peralatan, tenaga kerja, dan media proses untuk mengubah bahan mentah 

menjadi produk jadi hingga dapat dijual. Istilah ini biasa digunakan dalam 

aktivitas manusia, mulai dari kerajinan tangan hingga produksi berteknologi 
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tinggi, namun istilah ini lebih umum digunakan dalam dunia industri, di 

mana bahan mentah diubah menjadi produk jadi dalam skala besar. 

Manufaktur ada di semua bidang sistem ekonomi dan biasanya didefinisikan 

sebagai produksi massal untuk dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan 

keuntungan.Keuntungan ini dapat diartikan sebagai keuntungan perusahaan. 

Ketika perusahaan untung, perusahaan akan membagikan dividen kepada 

pemegang saham. Dalam praktiknya, perusahaan harus memperhatikan dan 

mempertimbangkan pembagian dividen sesuai dengan kebijakan dividen. 

Semakin besar laba yang ditahan, semakin kecil laba yang akan dibagikan 

pada para pemegang saham. Dalam pengalokasian laba tersebut timbul 

berbagai masalah yang dihadapi (Ferina, I. S., & Tjandrakirana DP, R. 2015).  

Kebijakan dividen dapat dikatakan pula sebagai keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang 

saham atau ditahan oleh perusahaan dalam bentuk laba ditahan guna 

pembiayaan investasi di masa mendatang.Dividen adalah keputusan penting 

dalam perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan disamping 

keputusan investasi dan struktur modal. dividen merupakan aspek penting 

dalam suatu perusahaan yang bisa mempengaruhi stakeholder, shareholder, 

dan investor untuk bisa menjalin kerjasama dan berinvestasi dengan 

perusahaan. Namun, ternyata, masih banyak hal-hal yang belum dibuktikan 

secara pasti dalam penentuan kebijakan dividen itu sendiri. Dividen juga 

salah satu penyebab timbulnya motivasi investor menanamkan dananya 

dipasar modal bagi perusahaan, pilihan untuk membagikan laba dalam bentuk 
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dividen akan mengurangi sumber dana internalnya. Sebaliknya, apabila 

perusahaan menahan labanya dalam bentuk laba ditahan, maka kemampuan 

pembentukan dana internalnya akan semakin besar sehingga dapat digunakan 

untuk membiayai aktivitas perusahaan (Jayati dan Nur, 2014). 

Perusahaan manufaktur saat ini sangat mencerminkan pertumbuhan 

dan perkembangan ekonomi dan bisnis nasional, di samping itu perusahaan 

manufaktur merupakan sektor yang memiliki kompleksitas bisnis yang 

tinggi. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini lebih 

mengedepankan pembangunan infrastruktur untuk mempermudah 

masyarakat atau organisasi dalam menjalani aktivitasnya, hal ini akan 

berpotensi baik terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur khususnya yang 

berdampak langsung dengan pembangunan. Secara tidak langsung nilai 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh isu yang sedang berkembang saat ini 

utamanya di bidang pembangunan infrastruktur yang akan mengukur 

sejauhmana investor mau menenamkan saham sesuai dengan kebijakan 

perusahaan dan tingkat likuiditas yang dimiliki (Nurmalasari,Y.S, 2020). 

Rasio pembayaran dividen dengan nominal yang cukup besar 

umumnya menjadi salah satu magnet investor untuk berpihak kepada saham-

saham sektor pertambangan. kemunculan tantangan bisnis sejak tahun lalu 

akan menjadi penghambat emiten dalam mempertahankan pembagian 

dividen dalam jumlah besar kepada pemegang saham. Investor cenderung 

lebih memperhatikan faktor besaran dividen emiten sektor tambang, sebelum 

mengoleksi saham-sahamnya. prospek sektor pertambangan, khususnya batu 
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bara, diyakini cukup berat pasca Covid-19. Investor juga harus tetap 

memperhatikan kualitas neraca keuangan setiap emiten untuk menjadi 

pertimbangan sebelum memutuskan keberpihakannya terhadap emiten sektor 

tambang.  Dengan demikian, saham-saham yang memiliki cadangan kas baik 

dan kadar utang rendah seperti ITMG, ADRO, dan PTBA. Sementara itu, 

untuk sektor tambang saham ITMG, INDY, UNTR, PTBA, dan PGAS. 

Adapun fenomena yang lain terkait dengan dividen yaitu yang 

dilansir oleh cnnindonesia.com pada tanggal 27 Mei 2017 yaitu PT Toba 

Bara Sejahtera Tbk (TOBA) memutuskan untuk membagikan dividen final 

sebesar US$838 ribu atau Rp11,14 miliar (kurs Rp13.295 per dollar AS). 

Jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan pertambangan ini setara 

dengan 30 persen dari laba bersih tahun 2016 sebesar US$2,79 juta atau 

sekitar Rp37,09 miliar. Namun, manajemen belum menentukan waktu 

pemberian dividen. Porsi pembagian dividen pada tahun ini memang 

meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 10 persen 

dari total laba bersih 2014. Namun secara nominal, besaran dividen 

mengalami penurunan. Tahun lalu, Toba membagikan dividen sebesar 

US$,13 juta atau sekitas Rp15,02 miliar. Hal ini disebabkan oleh anjloknya 

laba pada tahun lalu sebesar 75,41 persen dari US$11,3 juta atau sekitar 

Rp150 miliar menjadi US$2,79 juta atau sekitar Rp37,09 miliar. Menurut 

fenomena yang terjadi pada penurunan laba PT Bukit Asam yang 

mengakibatkan pembayaran dividen yang semakin menurun dan anjloknya 

laba yang terjadi pada PT Toba Bara yang mengakibatkan penurunan angka 
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pembagian dividen.Dalam hal ini, Beberapa penelitian telah menguji apakah 

faktor-faktor 4 seperti Free Cash Flow, Leverage, Profitabilitas, likuiditas 

dan Kepemilikan Manajerial yang mempengaruhi kebijakan dividen.Pada 

umumnya investor lebih suka berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai 

kebijakan dividen relatif stabil atau cenderung naik, karena hal tersebut 

investor beranggapan jika berinvestasi pada kebijakan dividen yang stabil 

maka akan lebih terjamin pengembaliannya dan akan mengurangi ketidak 

pastian dari hasil yang diharapkan dari investasi yang mereka lakukan. Selain 

itu, pembagian dividen juga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham terhadap perusahaan, sehingga nilai saham juga dapat meningkat 

(Mawarni, L. F. I., & Ratnadi, N. M. D. 2014). 

Dividen digunakan oleh para investor sebagai alat prediksi untuk 

prestasi perusahaan di masa yang akan datang, terutama pada perusahaan go 

public. Tidak semua perusahaan yang menghasilkan laba positif dapat 

membagikan dividen kepada para pemegang saham. Pada kasus Bukit Asam 

(PTBA) dimana saham perusahaan tersebut turun setelah dividen menciut, 

diberitakan bahwa saham emiten BUMN pertambangan batu bara, PT Bukit 

Asam Tbk., melesu setelah perusahaan memutuskan pembagian Dividen 

yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya Ada beberapa alasan 

mendasar yang sering digunakan oleh perusahaan dalam memutuskan untuk 

tidak membagikan Dividen. Pertama, keadaan perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan yang serius sehingga tidak memungkinkan untuk 

membayar Dividen (Bisnis.com, Jakarta. 2021). 
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Pada saat kondisi demikian, perusahaan lebih memprioritaskan untuk 

memenuhi kewajiban (hutang) dari pada membayar dividen. Kedua, adanya 

kebutuhan dana yang sangat besar karena investasi yang sangat menarik, 

sehingga harus menahan seluruh pendapatan untuk berbelanja investasi 

tersebut. Alasan yang kedua ini merupakan asumsi yang mendasari teori 

dividen residu, yakni dividen hanya dibayar jika laba tidak sepenuhnya 

digunakan untuk tujuan investasi, artinya hanya pada saat ada pendapatan 

sisa setelah pendanaan investasi baru.Kedua alasan tersebut sekaligus 

merupakan terjemahan dari tiga faktor yang menjadi fokus perhatian peneliti 

di antara faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi keputusan 

pembagian dividen. Ketiga faktor tersebut adalah kesempatan investasi, 

profitabilitas, dan likuiditas (Sulistyowati dkk, 2014). 

kesempatan investasi atau Investment Opportunity Set merupakan 

kombinasi antara aktiva yang dimiliki (assets in place) danpilihan investasi 

dimasa yang akan datang dengan NPV positif, (Myers, 1977). IOS merupakan 

nilai perusahaan yang besarnyatergantung pada pengeluaran-pengeluaran 

yang ditetapkan manajemendimasa yang akan datang, yang pada saat ini 

merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan 

return yang lebih besar. Oleh karena itu, Investment Opportunity Set adalah 

komponen-komponen dari nilai perusahaan dan merupakan hasil dari pilihan-

pilihan untuk membuat keputusan investasi dimasa yang akan 

datang.Kesempatan investasi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan di mana perusahaan lebih cenderung menggunakan dana yang 
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berasal dari sumber dana internal disebabkan sumber dana internal lebih 

disukai untuk membiayai kegiatan reinvestasi karena dana tersebut memiliki 

risiko dan biaya yang lebih rendah. Peluang atau kesempatan investasi 

perusahaan dapat memengaruhi dividen yang diterima oleh para pemegang 

saham. Sementara itu profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan 

untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu 

(Gaver,1993). 

Ada pula aspek yang dilihat investor dalam suatu perusahaan untuk 

menanamkan modal pada suatu perusahaan yaitu pada kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Prinsip yang dianut seorang investor adalah semakin 

baik prestasi kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, 

maka investor akan menanamkan modal pada perusahaan tersebut dan 

otomatis akan meningkatkan permintaan saham. Sehingga akan ada masanya 

perusahaan akan meningkatkan pula harga saham perusahaan. Pada 

prinsipnya seorang investor akan membeli saham ketika telah mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan, karena pada 

dasarnya semakin baik tingkat kinerja keuangan perusahaan maka akan 

semakin besar juga dividen yang diterima oleh investor tersebut. Untuk 

mengetahui tingkat kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang 

biasanya alat ukur yang sering digunakan oleh investor dan perusahaan 

adalah analisis rasio keuangan, yaitu analisis rasio keuangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas dan rasio likuiditas dalam 

penelitian ini rasio profitabilitas menggunakan return on asset. 
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Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Salah satu ukuran dari rasio 

profitabilitas adalah return on equity. Dapat diartikan pula rasio profitabilitas 

adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba (profit) dari pendapatan (earning) terkait penjualan, aset 

dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Hal tersebut 

mengakibatkan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap rasio 

pembayaran dividen. Jika laba perusahaan semakin banyak maka 

kemungkinan dibagikannya dividen akan semakin banyak. Sebaliknya jika 

laba perusahaan kecil maka kemungkinan dividen dibagikan sangat kecil. 

(Murhadi, 2013). 

Dalam penelitian ini juga menggunakan rasio likuiditas. Likuiditas 

perusahaan menjadi bahan pertimbangan utama dalam melaksanakan 

kebijakan dividen. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya 

atau dapat diartikan pula sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka 

pendeknya. Likuiditas perusahaan diasumsikan dalam penelitian ini mampu 

menjadialat prediksi tingkat pengembalian investasi berupa dividen. Karena 

dividen perusahaan merupakan kas keluar, semakin besar posisi kas maka 

semakin besar kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar dividen 

(Sartono, 2001).  
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Salah satu ukuran dari rasio likuiditas adalah cash ratio. Cash Ratio 

adalah pendekatan lain untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

liabilitas jangka pendek adalah dengan melihat pada rasio kas dan setara kas 

dalam hal ini marketabel securities yang dimiliki perusahaan (Murhadi 

,2013). 

Penelitian terdahulu tentang pengaruh dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel kebijakan Dividen antara 

lain dilakukan oleh Simarmata, H. Y., & Hutajulu, L. (2017) penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa secara empiris bahwa profitabilitas (ROI) yang 

diukur dengan menggunakan Return On Equty berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap Kebijakn Dividen, IOS yang diukur dengan 

menggunakan proksi MTBVE berpengaruh positif tidak signifikan terhdap 

DPR. Proksi MTBVA berpengaruh negatif signifikan terhadap DPR. 

Selanjutnya,Pradana, S. W. L., & Sanjaya, I. P. S. (2017) berjudul “Dampak 

Profitabilitas, Aliran Kas Bebas, Dan kesempatan investasi terhadap 

pembayaran dividen perusahaan perbankan. Jurnal keuangan dan perbankan” 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap dividen  payout ratio. Peneliti menyimpulkan 

bahwa profitabilitas merupakan variabel utama yang masuk dalam 

pertimbangan RUPS untuk menentukan keputusan pembagian Dividen tunai. 

Semakin tinggi profitabilitas (ROA), semakin besar pula probabilitas 

perbankan akan membagikan Dividen tunai. Sedangkan variabel free cash 

flow dan IOS tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Kemudian 
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penelitian yang dilakukan oleh (Ginting.S, 2018) berjudul “Pengaruh 

Likuiditas, Profitabilitas. Dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Pada 

Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2016” Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kebijakan dividen tunai 

dipengaruhi oleh profitabilitas dan kesempatan investasi secara positif dan 

signifikan, selain itu dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh leverage. 

Likuiditas memperkuat pengaruh antara kebijakan dividentunai dengan 

profitabilitas dan memperlemah pengaruh kebijakan dividen tunai dengan 

kesempatan investasi. 

Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai objek 

penelitian adalah disebabkan karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai sub sektor industri, sehingga dapat 

mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan. Perusahaan 

manufaktur juga memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Bursa Efek 

Indonesia. Sementara itu, perusahaan manufaktur juga merupakan 

perusahaan yang memiliki aktivitas produksi yang berkesinambungan, 

sehingga untuk menjaga kesinambungan ini, perusahaan membutuhkan dana 

dalam jumlah yang besar. Hal ini menyebabkan perusahaan manufaktur 

membutuhkan sumber dana yang lebih untuk jangka panjang dalam 

membiayai operasi perusahaan mereka, salah satunya dengan investasi oleh 

para investor, dan akan sangat menarik apabila dikaitkan dengan Dividen 

sebagai bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. 
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 Sehubungan dengan fenomena, teori, dan penelitian terdahulu yang 

diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang dividen. Di samping itu, perusahaan manufaktur mendominasi 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga 

relevansi hasil penelitiannya diharapkan dapat mewakili seluruh industri yang 

ada di Indonesia.Ada begitu banyak perusahaan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Namun dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti perusahaan 

manufaktur sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Alasan memilih sektor pertambangan karena sektor pertambangan sejauh ini 

tetap menjadi salah satu sektor utama yang menggerakan roda perekonomian 

indonesia. Indikasi ini terlihat dari konstribusi penerimaan negara yang setiap 

tahunya meningkat. Bahan tambang akan selalu dibutuhkan oleh manusia. 

Apalagi didukung dengan potensi geologis indonesia yang sangat 

menjanjikan. Bahan tambang memiliki peran penting bagi kehidupan 

manusia dan pembangunan, diantaranya adalah menambah pendapatan 

negara, memperluas lapangan pekerjaan, memajukan bidang transpotasi dan 

komunikasi, memajukan industri dalam negeri, sebagai pemasok bahan 

tambang galian dalam negeri, dan masih banyak lagi. Hal ini sangat menarik 

bagi investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan manufaktur sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah disebutkan, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian berjudul “ Pengaruh Kesempatan Investasi, 
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Profitabilitas, Dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen(Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019) ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat 

diidentifikasikan masalah yaitu: 

1. Perbedaan kepentingan antara manajer perusahaan dan pemegang saham 

dapat menimbulkan permasalahan dalam pembagian dividen. 

2. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan 

membagi dividennya kepada para investor atau akan menahan laba untuk 

diinvestasikan kembali. 

3. Meskipun memiliki kas yang relatif banyak, perusahaan tidak hanya 

mengalokasikan pada pembayaran dividen tetapi juga pada investasi. 

4. Perusahaan yang memiliki likuiditas baik belum tentu mengalokasikan 

sejumlah besar dananya untuk membagikan dividen. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Kesempatan Investasi terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2017-2019? 
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2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2017-2019? 

3. Bagaimana pengaruh Likuiditas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2017-2019? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesempatan Investasi terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Memberi informasi mengenai prediksi pembagian dividen dalam 

perusahaan manufaktur sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan 
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bagi para investor dan calon investor yang akan menanamkan modal 

mereka atau menghentikan penanaman modal mereka ke perusahaan 

melihat dari faktor-faktor yang akan memengaruhi keputusan pembagian 

dividen. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kondisi harga saham 

perusahaan serta untuk membantu perusahaan dalam pengambilan 

keputusan pembagian dividen yang tepat. 

3. Bagi Akademis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesempatan investasi dan 

diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan 

bagi para pembaca, selain itu dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pertimbangan dalam penelitian. 

4. Bagi Pemerintah 

Prediksi harga saham dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan 

dibidang investasi dan kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan antara 

pemerintah dan perusahaan. 

5. Bagi Pelaksana Pasar Modal 

Prediksi akan terjadinya kesulitan keuangan dan kebangkrutan suatu 

perusahaan diperlukan untuk memutuskan dapat atau tidaknya suatu 

perusahaan diberi rekomendasi atau ijin untuk menawarkan sahamnya atau 

surat berharganya di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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