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KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN 

PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DI BURSA EFEK INDONESIA 

ABSTRAKSI 

OLEH : 

Fiddi Rofiqoh Nurmaulia 

Kebijakan Dividen merupakan laba yang diperoleh perusahaan pada akhir 

tahun yang dimana akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau 

akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan 

datang. Kebijakan dividen sendiri dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau indicator 

kondisi keuangan perusahaan, apakah perusahaan dalam kondisi profit atau 

sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik perusahaan 

yang dimana mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan Food and Beverage 

di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage pada 

periode 2008-2010, yang berjumlah 18 perusahaan. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Profitabilitas mempunyai 

kontribusi tidak nyata terhadap Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan mempunyai 

kontribusi tidak nyata terhadap Kebijakan Dividen, Leverage mempunyai kontribusi 

tidak nyata terhadap Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Aset mempunyai kontribusi 

tidak nyata terhadap Kebijakan Dividen. 

Kata Kunci : Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Pertumbuhan Aset. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Kebjakan dividen merupakan kebijakan dari manajemen perusahaan 

dalam menentukkan laba yang tersedia bagi pemegang saham dalam bentuk 

laba di tahan guna membiayai investasi di masa mendatang. Penetapan 

kebijakan dividen sangat penting karena berkaitan dengan kesejahteraan 

pemegang saham. Jika manajemen memutuskan untuk membayar dividen 

konsekuensi-nya adalah jumlah laba di tahan berkurang, sehingga sumber 

pendanaan internal juga berkurang. Jika manajemen memutuskan tidak 

membayar dividen, maka akan meningkatkan pendanaan dari sumber dana 

internal. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya pembagian dividen maka 

dikuatirkan para pemegang saham akan beralih ke perusahaan lain yang 

sudah jelas pembagian dividennya. 

   Menurut Brigham & Houston (2001), kebijakan dividen yang optimal 

adalah kebijakan dividen yang bisa menciptakan keseimbangan diantara 

dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang yang bisa 

memaksimumkan harga saham perusahaan.  

   Penggunaan dividen sebagai suatu indikator untuk memperkirakan 

prospek keuntungan perusahaan merupakan suatu hal yang baik, sebab 

kestabilan perusahaan dalam membagikan dividen dapat menarik minat 

investor untuk melakukan investasi. Dengan demikian dapat dimengerti 
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bahwa para pemegang saham lebih percaya pada penggunaan dividen sebagai 

indikator prospek perusahaan. Gordon (1963) dan Bhattacharya (1979) dalam 

Karunia (2007) menjelaskan bahwa investor menyukai dividen yang tinggi 

karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang risikonya lebih 

kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang 

tidak dibagikan. 

   Salah satu keputusan yang penting adalah keputusan mengenai 

pembagian dividen karena kebijakan dividen melibatkan dua pihak yaitu 

manajemen perusahaan dan pihak pemegang saham (investor). Dengan 

adanya kebijakan dividen maka timbul masalah yang nantinya dihadapi oleh 

perusahaan yaitu apakah dengan kebijakan dividen tersebut akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini yang seringkali menjadi pertanyaan 

dalam setiap penelitian terhadap kebijakan dividen di perusahaan. 

   Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya. Pasar modal sebenarnya bertindak sebagai penghubung 

antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui 

perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham.  

   Investor akan lebih memilih perusahaan yang menguntungkan terhadap 

pembagian dividen. Bagi perusahaan yang tidak membagikan dividen 

alasannya karena dua faktor, pertama, keadaan perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan yang serius sehingga  tidak memungkinkan membayar 

dividen. Kedua, adanya kebutuhan dana yang sangat besar karena investasi 
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yang sangat menarik sehingga harus menahan pendapatan untuk membelanjai 

investasi tersebut. Setelah apa yang diuraikan diatas pihak perusahaan harus 

benar-benar menerangkan alasan secara sangat hati-hati kepada investor. 

Besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan 

tergantung pada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan. Para 

investor biasanya lebih senang membayar dengan harga yang lebih tinggi 

bagi saham yang akan dapat memberikan dividen yang tinggi. Sehingga 

pembayaran dividen yang tinggi dapat menarik para investor untuk 

menanamkan modalnya kepada perusahaan. Seringkali pembagian dividen 

yang tidak pasti, dengan angka yang berfluktuasi menyebabkan investor 

berpikir ulang untuk melakukan investasi. Seperti yang terjadi pada 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI, dimana ada 7  

perusahaan yang tidak membagikan dividen dari 18 perusahaan tersebut 

dikarenakan oleh beberapa faktor. Perusahaan Food and beverage tersebut adalah 

PT Delta Djakarta Tbk, PT Fast Food Indonesia Tbk,  PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Multi Bintang Indonesa Tbk, PT 

Sinar Mas Agro Resourches and Technology Tbk (PT SMART) Tbk, PT 

Tunas Baru Lampung Tbk. 

   Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk bisa 

mengetahui atau memprediksi dengan tepat berapa dividen yang akan 

dibagikan di masa yang akan datang. Data dividen perusahaan food and 

beverage yang mengalami bermasalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1 : 

Data Dividen Perusahaan Food And Beverage di BEI 

No Nama Perusahaan 
Tahun 

2008 2009 2010 

1 PT Delta Djakarta Tbk 0 9500 10500 

2 PT Fast Food Indonesia Tbk 57 83 0 

3 PT Indofoof Sukses Makmur Tbk 0 93 133 

4 PT Mayora Indah Tb 50 0 0 

5 PT Multi Bintang Indonesa Tbk 15000 3650 21 

6 PT Sinar Mas Agro Resourches and 
Technology Tbk (PT SMART Tbk) 

180 75 0 

7 PT Tunas Baru Lampung Tbk 0 2 8 
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

 
   Dari data di atas diketahui bahwa ada perusahaan yang tidak 

membagikan dividen  pada perusahaan food and beverage  khususnya 3 tahun 

terakhir yaitu 2008-2010. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan 

perusahaan dalam membagikan dividen, diantaranya profitabilitas, ukuran 

perusahaan, leverage dan investasi (Darminto, 2008) 

   Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba atau profit, sehingga mempunyai pengaruh pada kebijakan dividen. Jika 

perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi, maka mendapatkan 

laba yang tinggi pula dan pada akhirnya laba yang tersedia untuk dibagikan 

kepada para pemegang saham akan semakin besar pula. Semakin besar laba 

yang tersedia bagi pemegang saham maka pembayaran dividen kepada 

pemegang saham unuk laba ditahan akan semakin besar pula. Profitabilitas 

perusahaan adalah salah satu cara untuk meneliti secara tepat tingkat 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 
 

 

pengembalian yang akan didapat dari akivitas investasinya. Hermi (2004) 

mengungkapkan laba diperoleh dari selisih antara harta yang masuk 

(pendapatan dan keuntungan) dan harta yang keluar (beban dan kerugian).  

Laba perusahaan tersebut dapat dibagi (sebagai dividen). Sehingga 

peningkatan laba bersih perusahaan akan meningkatkan tingkat pengembalian 

invetasi berupa pendapatan dividen bagi investor. Menurut Partington (1989) 

dalam Suharli dan Oktorina (2005) dalam Arilaha (2009) rasio Profitabilitas 

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Stabilitas keuntungan adalah penting untuk mengurangi risiko apabila terjadi 

penurunan laba yang memaksa manajemen untuk memotong dividen. 

Perusahaan yang memiliki stabilitas keuntungan dapat menetapkan tingkat 

pembayaran dividen dengan yakin dan mensinyalkan kualitas atas 

keuntungan mereka. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio profitabilitas maka 

semakin besar dividen yang dibagikan kepada investor. 

   Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki 

ukuran besar akan lebih mudah memasuki pasar modal, sehingga dengan 

kesempatan ini perusahaan membayar dividen besar kepada pemegang saham 

Pembagian dividen sangat menarik untuk diteliti. Di satu sisi pembagian 

dividen saham mengindentifikasi bahwa perusahaan sedang mengekspresikan 

kepercayaan diri terhadap pemegang saham, akan tetapi di sisi lain 

perusahaan yang tidak membagikan dividen karena perusahaan sedang 

mengalami kepentingan kas atau perusahaan memperbesar laba ditahan untuk 
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melakukan re-investasi. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

tinggi kebijakan dividennya (Ismu Basuki, 2006) dalam Aditya (2006). 

   Perusahaan yang leverage operasi atau keuangannya tinggi akan 

memberikan dividen yang rendah. Struktur permodalan yang lebih tinggi 

dimiliki oleh utang menyebabkan pihak manajemen akan memprioritaskan 

pelunasan kewajiban terlebih dahulu sebelum membagikan dividen. 

Perusahaan yang memiliki rasio utang lebih besar seharusnya membagikan 

dividen lebih kecil karena laba yang diperoleh digunakan untuk melunasi 

kewajiban (Arilaha, 2009). 

   Dividen merupakan salah satu peningkatan wealth pemegang saham. 

Investor akan senang apabila mendapatkan tingkat pengembalian investasinya 

sangat tinggi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, investor potensial 

memiliki kepentingan untuk mampu memprediksi berapa besar tingkat 

pengembalian investasi yang mereka lakukan. Tingkat pengembalian 

investasi berupa pendapatan dividen tidak mudah diprediksi. Hal tersebut 

disebabkan kebijakan dividen adalah kebijakan yang sulit bagi pihak 

manajemen. Dividen merupakan teka-teki yang menimbulkan tanda Tanya 

besar bagi investor, kreditor (Abdul Kadir, 2010). 

\   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mangambil judul “Karakteristik Perusahaan dan Kebijakan Dividen 

Perusahaan Food And Beverage di Bursa Efek Indonesia (BEI) “.   
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1.2 Perumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang jadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Probabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia ? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan (Firm Size) berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan food and berverage di Bursa Efek 

Indonesia ? 

3. Apakah  Leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia ? 

4. Apakah Investasi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas,  

maka tujuan peneliian ini adalah : 

1. Untuk memberikan dan mengetahui bukti empiris bagaimana pengaruh 

proftabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and 

beverage di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk memberikan dan mengetahui bukti empiris bagaimana pengaruh 

ukuran perusahaan (firm size) terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

food and beverage di Bursa Efek Indonesia. 
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3. Untuk memberikan dan mengetahui bukti empiris bagaimana pengaruh 

leverage terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage di 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk memberikan dan mengetahui bukti empiris bagaimana pengaruh 

investasi terhadap kebijakan dividen pada perusahaan food and beverage 

di Bursa Efek Indonesia. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

   Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademis, dosen, dan mahasiswa 

sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa 

mendatang. 

2. Bagi pihak lain. Memperkaya penelitian-penelitian tentang kebijakan 

dividen yang telah ada dan dapat dijadikan literatur untuk penelitian-

penelitian berikutnya. 

3. Bagi investor. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor 

untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi. 
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