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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Tujuan utama investor melakukan investasi dipasar modal adalah 

memperoleh pengembalian atau return yang seoptimal mungkin. 

Pengembalian yang diperoleh investor dengan berinvestasi saham diperoleh 

dari kenaikan harga saham dan adanya dividen yang dibagikan oleh para 

emiten. The bird in the hand theory (Gordon dan Lintner, 1963) menjelaskan 

bahwa sebenarnya investor lebih menyukai imbal hasil yang lebih pasti dari 

investasinya, kepastian imbal hasil tersebut akan didapatkan investor dari 

dividen yang rutin dibagikan emiten tiap tahunnya. Dividen merupakan 

besarnya jumlah laba bersih yang dibagikan pada investor jika berinvestasi 

pada instrumen saham (Brigham dan Houston, 2004). Kenaikan harga saham 

dianggap bukan sebuah imbal hasil yang pasti karena besarnya kenaikan yang 

seringkali berubah atau tidak konsisten, bahkan meskipun kinerja perusahaan 

sangat bagus tidak menjamin adanya kenaikan harga saham yang sepadan, 

oleh karena itu investor akan lebih senang jika perusahaan membagikan 

dividen. 

  Perusahaan yang rutin membagikan dividen dianggap memiliki kinerja 

yang baik karena mampu menjaga laba dan likuiditas perusahaan (Nursandari, 

2015). Selain itu, perusahaan yang membagi dividen menunjukan apresiasi 



2 
 

 

atau penghargaan mereka pada para investor yang telah percaya pada 

perusahaan dan menunjukan perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang 

baik (Suharli, 2007). Besarnya nilai pembagian dividen  yang ditentukan oleh 

perusahaan dipengaruhi banyak faktor misalnya profitabilitas, struktur modal 

(Leverage), jumlah kebutuhan belanja perusahaan, dan faktor likuiditas 

perusahaan itu sendiri.  

 Keterkaitan variabel profitabilitas dan kebijakan dividen yaitu 

perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi diharapkan mampu membagi 

dividen dalam jumlah yang lebih besar (Puspitaningtyas dkk, 2019). Dividen 

merupakan bagian laba bersih yang dibagikan pada investor sehingga saat 

perusahaan memperoleh banyak laba investor akan menuntut keadilan dengan 

meminta dividen dalam jumlah yang lebih besar pada perusahaan atas 

investasi yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan kenaikan jumlah 

dividen yang diperoleh investor setara dengan jumlah kenaikan laba 

perusahaan. 

 Hubungan antara leverage dan kebijakan dividen dapat dijelaskan 

sebagai berikut,  Leverage atau tingkat hutang menjadi salah satu 

pertimbangan perusahaan dalam membayar dividen pada investor (Shavira 

dkk, 2019), hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kewajiban untuk 

melunasi semua tagihannya terlebih dahulu baru sisanya digunakan untuk 

kebutuhan lainnya termasuk membayar dividen. Jadi ketika perusahaan 

mempunyai banyak hutang maka mereka akan menanggung beban bunga yang 

besar, pembayaran biaya hutang tersebut akan membuat laba perusahaan 
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menjadi lebih sedikit dan kas yang dimiliki berkurang sehingga jumlah hutang 

yang tinggi akan menguras banyak kas perusahaan dan menyebabkan mereka 

sulit untuk membayar dividen dalam jumlah yang besar. 

 Capital Expenditure merupakan pembelian bersih atas aset tetap 

perusahaan.  Keterkaitan Capital Expenditure dengan kebijakan dividen dapat 

dijelaskan sebagai berikut, yaitu perusahaan yang ekspansif banyak 

membutuhkan pembelian aset tetap (Mworia, 2016) akibatnya karena kas 

perusahaan banyak terserap untuk pembelian aset tetap sehingga perusahaan 

harus menunda pembayaran dividen demi kegiatan ekspansif tersebut. 

Perusahaan yang banyak membeli aset tetap (memiliki CAPEX yang besar) 

diharapkan dalam jangka panjang memiliki kinerja yang semakin baik 

sehingga di masa mendatang dividen yang dibagikannya juga akan semakin 

besar. Akan tetapi, dalam jangka pendek pembelian aset tetap yang besar akan 

menurunkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen akibat jumlah 

kas yang terbatas. 

 Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi semua 

kewajiban jangka pendeknya (Brigham dan Houston, 2004) sekaligus 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran 

dividen. Perusahaan dengan likuiditas yang kuat diperkirakan akan mampu 

membayar dividen dalam jumlah yang besar (Suharli, 2007). Likuiditas akan 

menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen (Haq dan Silvy, 2014) 

karena perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tentu uang kasnya akan 

habis untuk memenuhi kegiatan operasionalnya dan akan memilih menahan 
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semua laba yang dimilikinya dalam bentuk laba ditahan.  Tingkat likuiditas 

yang tinggi juga mencerminkan risiko kebangkrutan yang rendah, karena 

dalam jangka pendek kas yang dimilikinya mampu untuk memenuhi semua 

kewajibannya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan mampu 

membayar dividen dalam jumlah besar dan jumlah pembayaran dividen akan 

bisa semakin besar jika memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena kas 

yang dimiliki  berlebihan sehingga  dapat digunakan untuk membayar dividen 

dalam jumlah yang lebih besar, selain itu  perusahaan yang memiliki banyak 

leverage (hutang) dan banyak melakukan pembelian aset tetap (Capital 

Expenditure)  maka jumlah kas yang dimilikinya banyak berkurang tetapi jika 

likuiditas yang dimiliki perusahaan tinggi maka mereka akan tetap mampu 

membayar dividen kepada investor meskipun banyak mengeluarkan kas untuk 

membayar hutang dan melakukan pembelian aset tetap.  

  Keterkaitan masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan 

sebagai berikut, Perusahaan dalam beroperasi memiliki tujuan utama 

menghasilkan laba, dalam menghasilkan profitabilitas tersebut perusahaan 

membutuhkan pembelian aset tetap (Capital Expenditure) untuk mendukung 

kinerja operasionalnya seperti pembelian gedung untuk kantor, pabrik, mesin 

dan aset tetap lainnya. Pembelian aset tetap yang ekspansif diharapkan 

membuat perusahaan memiliki pendapatan yang semakin besar, tetapi dalam 

pembelian aset tetap tersebut perusahaan terkadang kekurangan dana sehingga 

harus meminjam uang atau berhutang yang akan meningkatkan leverage 

perusahaan karena aset tetap sebenarnya juga mudah untuk dijadikan jaminan 
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hutang (Brigham dan Houston, 2004). Saat perusahaan harus banyak 

berhutang maka timbul beban bunga atau biaya hutang yang jika terlalu besar 

akan menyebabkan penurunan laba bersih atau profitabilitas bagi perusahaan, 

sehingga likuiditas perlu menjadi perhatian perusahaan karena kas yang 

dimiliki perusahaan harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan operasional 

bisnis, membayar biaya operasional dan membayar biaya hutang. Perusahaan 

yang likuiditasnya rendah rentan mengalami kesulitan keuangan sehingga 

mereka akan menunda pembayaran dividen atau hanya membayar dividen 

dalam jumlah yang kecil. 

 Banyak penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen, namun terdapat inkonsistensi hasil 

penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen tersebut. 

Penelitian Nursandari (2015), Nerviana (2016), Puspitaningtyas dkk (2019),  

Kusuma dan Samuel (2019) menunjukan profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen namun penelitian Martazela dkk (2011) 

dan Yulfanis dan Masrifa (2015) menunjukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Penelitian Haq dan 

Silvy (2014), Ahmed (2015) dan Ulfa (2016) justru menunjukan profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan  terhadap kebijakan dividen. 

 Penelitian Ahmed (2015) menunjukan Leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen, namun penelitian Mworia (2016), 

Nerviana (2016) dan Kusuma dan Samuel (2019) menunjukan Leverage 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Penelitian Putri dan Nasir 
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(2006), Martazela dkk (2011) dan Jhafari (2013) justru menunjukan Leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 Penelitian Ahmed (2015) dan Mworia (2016) menunjukan Capital 

Expenditure (CAPEX) berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen, namun penelitian Nasir (2006), dan Saed (2014) menunjukan 

pertumbuhan CAPEX berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian Suharli (2007) dan Yulfanis dan Masrifa (2016) justru menunjukan 

pertumbuhan CAPEX tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Adanya ketidaksesuaian hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan Capital Expenditure  membuat diperlukannya 

penelitian ulang terkait pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kebijakan 

dividen. 

 Adanya research gap membuat diperlukannya penelitian ulang 

terkait pengaruh profitabilitas, Leverage, dan CAPEX terhadap kebijakan 

dividen.  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penggunaan variabel moderasi Likuiditas yang diperkirakan akan mampu 

memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada 

jurnal acuan terdahulu yaitu milik Mworia (2016) belum menggunakan 

variabel pemoderasi apapun dan penelitian dilakukan dengan sampel 

perusahaan di Pakistan sedangkan pada penelitian ini digunakan IDX 30 pada 

tahun 2014-2019 sehingga menggunakan data paling relevan dan terupdate. 

Penggunaan likuiditas sebagai variabel moderasi didasarkan atas hasil 

penelitian terdahulu yang belum konsisten dan faktor likuiditas menjadi salah 
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satu faktor penentu dalam keputusan pembayaran dividen karena tanpa 

likuiditas yang cukup perusahaan tidak akan mengambil keputusan membayar 

dividen dalam jumlah besar,  selain itu sampel yang digunakan akan lebih 

relevan karena menggunakan data terbaru. Kebijakan dividen sendiri dapat 

diukur dengan menggunakan Dividend payout ratio (Foster, 1986) yang 

dihitung dengan pembagian jumlah dividen kas yang dibayarkan per lembar 

saham dengan laba bersih per saham (EPS) sehingga sampel penelitian 

merupakan perusahaan yang melakukan pembayaran dividen pada tahun 

pengamatan. Penelitian ini akan menggunakan sampel dari perusahaan non 

keuangan yang masuk dalam Indeks IDX 30 pada periode 2014-2019. Indeks 

IDX 30 merupakan salah satu indeks yang diluncurkan oleh BEI pada tahun 

2012 berisi 30 perusahaan yang dasar penentuannya berdasarkan kinerja 

fundamental perusahaan yang baik, memiliki laba yang positif serta memiliki 

likuiditas baik karena ratio free float minimal 10% dan kapitalisasi pasar yang 

besar. Pada pengamatan sejak tahun 2014-2019 dengan total 180 observasi 

perusahaan, diketahui hanya 10 observasi  yang tidak membayarkan dividen  

(disajikan detail dalam tabel 3.1) sehingga dapat disimpulkan perusahaan 

dalam IDX 30 ini sebagian besar rutin membayarkan dividen sehingga sesuai 

untuk sampel penelitian terkait dividen  Penggunaan data terbaru membuat 

penelitian ini menjadi semakin relevan dengan kondisi terkini, Indeks IDX 30 

sendiri baru diluncurkan oleh BEI pada April 2012 sehingga  sampel yg bisa 

diambil mulai tahun 2014 karena pada 2013 merupakan tahun penyesuaian 

bagi IDX 30 untuk menyempurnakan kriteria yang ditentukan BEI, selain data 
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yang terlalu lama atau usang banyak yang sudah tidak tersedia mengingat web 

di BEI hanya menyimpan data 4 tahun terakhir sehingga ketidaktersediaan 

data yang terlalu lama tersebut membuat diperlukannya penelitian dengan data 

yang relevan, update dan terbarukan 

 Perusahaan yang mampu membayar dividen umumnya adalah 

perusahaan yang memperoleh laba positif (Suharli, 2007) sehingga 

penggunaan saham yang masuk dalam Indeks IDX 30 ini dipandang sesuai 

untuk dijadikan sampel penelitian. Selain itu, dari segi kapitalisasi pasar pada 

tahun 2019 menurut BEI memiliki kapitalisasi pasar  saham dalam IDX 30 

lebih 3.800 triliun rupiah sehingga cukup mewakili kapitalisasi pasar IHSG 

yang sekitar 6.000 triliun rupiah. Cukup mewakili dalam hal ini artinya cukup 

mampu merepresentasikan saham-saham unggulan di BEI karena kapitalisasi 

pasarnya sudah lebih dari 60% kapitalisasi pasar IHSG sehingga dari segi 

pergerakan saham akan cenderung searah dengan IHSG. Selain itu, terkait 

pembayaran dividen karena perusahaan dalam Indeks IDX 30 ini punya laba 

yang positif, aset dan kapitalisasi pasar yang besar maka mereka cukup 

memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran dividen terbukti dari 30 

perusahaan yang masuk dalam indeks ini sebagian besar membayar dividen 

pada periode pengamatan , artinya penggunaan Indeks IDX 30 ini sebagai 

sampel penelitian sangat sesuai kaitannya dengan pembayaran dividen karena 

sampel penelitian haruslah perusahaan yang memiliki laba positif dan 

membayarkan dividen pada tahun pengamatan nantinya. Dari kinerja harga 

saham dan return juga indeks IDX 30 relatif lebih mirip IHSG namun masih 
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lebih baik daripada Indeks LQ 45. Gambar berikut merupakan ringkasan dari 

kinerja pengembalian indeks IDX30 dibandingkan dengan dua indeks utama 

lainnya di BEI yaitu IHSG dan LQ 45 yang diambil dari IDX Yearly statistics 

yang diterbitkan BEI tahun 2019. 

 

Gambar 1. 1  

Perbandingan Kinerja IHSG, IDX30 dan LQ45 

 

                 Sumber: IDX Yearly statistic 2019 

Dari gambar 1.1 terlihat return indeks IDX30 cukup searah dengan 

pergerakan IHSG dan LQ-45  namun lebih unggul dalam hal 

pengembalian daripada indeks LQ45 karena pada 2019. Nilai kapitalisasi 
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pasarnya juga cukup besar karena sudah mewakili lebih dari 60% 

kapitalisasi pasar di BEI meskipun hanya terdiri dari 30 perusahaan saja. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis 

memutuskan membuat skripsi dengan judul: 

“ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, 

DAN CAPITAL EXPENDITURE TERHADAP KEBIJAKAN 

DIVIDEN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL 

PEMODERASI” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen? 

2. Apakah Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

dividen? 

3. Apakah CAPEX berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan 

dividen? 

4. Apakah likuiditas memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen? 

5. Apakah likuiditas memoderasi pengaruh Leverage terhadap kebijakan 

dividen? 

6. Apakah likuiditas memoderasi pengaruh CAPEX  terhadap kebijakan 

dividen? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa dan memberikan bukti empiris bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen 

2. Menganalisa dan memberikan bukti empiris bahwa Leverage berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kebijakan dividen 

3. Menganalisa dan memberikan bukti empiris bahwa CAPEX berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kebijakan dividen 

4. Menganalisa dan memberikan bukti empiris bahwa likuiditas mampu 

memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen 

5. Menganalisa dan memberikan bukti empiris bahwa likuiditas mampu 

memoderasi pengaruh Leverage terhadap kebijakan dividen 

6. Menganalisa dan memberikan bukti empiris bahwa likuiditas mampu 

memoderasi pengaruh CAPEX terhadap kebijakan dividen 

 

1.4  Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat teori 

Penelitian ini menggunakan Teori keagenan, Teori Trade off, dan The bird 

in the hand theory sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan 

semakin menguatkan teori yang telah digunakan. 
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2. Manfaat Praktik 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa lain yang 

membutuhkan rujukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen, selain itu penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi 

investor yang mengutamakan pembayaran dividen sebagai kriterianya 

karena dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan 

dividen 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan perlu memberikan pengembalian yang optimal atas 

investasi yang telah dilakukan investor, salah satu caranya adalah dengan 

melakukan pembayaran dividen karena menurut the bird in the hand 

theory investor lebih menyukai imbal hasil yang pasti yaitu dari 

pembagian dividen. Kebijakan pembagian dividen merupakan keputusan 

untuk menentukan seberapa besar laba bersih perusahaan akan dibagikan 

pada investor. Dalam menentukan besarnya rasio dividen yang dibagikan 

ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi misalnya profitabilitas, 

Leverage dan CAPEX. 

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi diharapkan mampu 

memberi pengembalian melalui dividen dalam jumlah yang lebih besar, 

sehingga tercipta keadilan antara perusahaan dan investor karena saat 

perusahaan memiliki kinerja yang bagus sudah selayaknya investor juga 

menikmati imbal hasil yang lebih baik dari perusahaan, sehingga 
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profitabilitas yang tinggi akan membuat tingkat pembayaran dividen yang 

lebih besar juga agar perusahaan semakin diapresiasi oleh para investor. 

Leverage menjadi hal yang turut mempengaruhi kebijakan dividen 

Karena hutang harus lebih diutamakan daripada kebijakan dividen. 

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman merupakan kewajiban yang harus 

dilunasi perusahaan, sehingga saat perusahaan menanggung banyak hutang 

dan gagal dalam mengelolanya akan membuat kas perusahaan habis untuk 

membayar kewajibannya sehingga perusahaan akan membayar sedikit 

dividen atau bahkan tidak membayar dividen. Leverage yang tinggi akan 

membuat rasio pembayaran dividen semakin rendah. 

Perusahaan membutuhkan Capital Expenditure atau pembelian aset 

tetap untuk semakin memajukan bisnisnya. Saat perusahaan ekspansif 

maka banyak kas perusahaan akan digunakan untuk membiayai pembelian 

aset tetap sehingga investor perlu lebih bersabar untuk menikmati 

pembayaran dividen karena dividen yang besar mungkin baru akan 

dinikmati pada tahun-tahun mendatang. Pada saat perusahaan memiliki 

CAPEX yang besar maka akan membuat rasio pembayaran dividen yang 

semakin rendah pada tahun tersebut. 

Salah satu syarat utama agar perusahaan bisa membayarkan 

dividen adalah dengan memiliki likuiditas yang kuat, saat perusahaan 

banyak berhasil meraih profitabilitas tinggi yang didukung dengan 

likuiditas yang kuat maka perusahaan akan mampu membayar dividen 

dalam jumlah yang lebih besar. Perusahaan yang memiliki Leverage yang 
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tinggi umumnya membayar dividen dalam jumlah yang lebih rendah, 

namun jika perusahaan memiliki likuiditas yang kuat besar kemungkinan 

dividen yang dibayarkan akan tetap stabil dan besar karena kas yang 

perusahaan miliki cukup kuat untuk membayar hutang sekaligus 

membayarkan dividen. Perusahaan dengan CAPEX yang besar akan 

mereduksi kas yang dimiliki sehingga rasio pembayaran dividen pada 

tahun tersebut kemungkinan akan menurun, namun saat perusahaan 

memiliki likuiditas yang tinggi tentu pembayaran dividen telah 

direncanakan dengan matang sehingga  meskipun banyak membeli aset 

tetap perusahaan dengan likuiditas tinggi akan mampu konsisten dalam 

pembayaran dividennya. 

Gambar 1. 2  

Kerangka Pemikiran Teoritis 
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1.6 Sistematika penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama yang masing-masing 

memiliki sub bab tersendiri yaitu  

BAB I. PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah berkaitan dengan riset gap penelitian 

terdahulu tentang kebijakan dividen dan alasan mengenai pemilihan 

kebijakan dividen sebagai topic yang dipilih, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian yang berkaitan dengan manfaat teori, riset, dan manfaat 

praktiknya, kerangka pemikiran yang menyajikan model penelitian, dan 

sistematika penulisan  

BAB II. LANDASAN TEORI  

Berisi landasan teori yang digunakan dan pengembangan hipotesis 

penelitian. Teori yang digunakan ada teori agensi, teori trade off dan teori 

bird in the hand theory, lalu dalam penyusunan hipotesis digunakan penelitian 

terdahulu dan logika pemikiran hingga ada 6 hipotesis yang telah dijabarkan  

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi sampel dan populasi penelitian, definisi operasional dan 

pengukurannya dari tiap variabel yang digunakan, dan metode analisis. 

Sampel penelitian ini berkaitan dengan perusahaan non keuangan IDX 30 

yang membagi dividen, dan dijelaskan pula mekanisme pemilihan sampel 

serta metode regresi berganda dan MRA 
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisis statistic deskripstif yang menyajikan gambaran variabel 

penelitian ROA,DER,CR,DPR, dan CAPEX, pengujian asumsi klasik, 

pengujian hipotesis model pertama dan kedua dan pembahasan. 

 BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian 

mendatang. 

 

 

 

 

  


