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1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Investor memiliki tujuan utama dalam berinvestasi yaitu untuk memperoleh 

hasil investasi yang dapat berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari 

selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain) (Handayani, 2010). 

Dividen adalah distribusi pendapatan perusahaan yang merupakan hak pemegang 

saham yang dapat berbentuk kas, aktiva atau bentuk lain. Kebijakan dividen 

adalah kebijakan untuk membagi keuntungan kepada pemegang saham yang akan 

dibagikan dalam bentuk dividen dan besaran laba ditahan untuk kebutuhan 

perkembangan usaha (Gitosudarmo dan Basri 2008). 

Proporsi yang dibayarkan kepada pemegang saham bergantung pada 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan kebijakan dividen yang 

diterapkan oleh perusahaan. Persentase laba yang dibayarkan dalam bentuk 

dividen kepada pemegang saham disebut dividend payout ratio(DPR). Sebagai 

gambaran tingkat DPR perusahaan terbuka yang termasuk dalam daftar LQ45 

Bursa Efek Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2006 sampai 2012 

mencapai tingkat tertnggi di tahun 2007 sebesar 43.20%, hanya di tahun 2008 

tingkat DPR sangat rendah menjadi hanya sebesar 8.35% yang bertepatan pada 

tahun tersebut terjadi krisis ekonomi Amerika.  

Kebijakan pembayaran dividen merupakan keputusan yang sangat penting 

dalam perusahaan, terutama perusahaan go public. Para investor memiliki 

ekspektasi bahwa investasi mereka akan memberikan hasil sebesar-besarnya. 

Investor bersedia menyediakan modal untuk bisnis hanya karena mereka memiliki 

ekspektasi yang wajar atas imbal hasil dan akhirnya menerima pembayaran dari 

perusahaan dalam suatu bentuk dividen atau dalam bentuk lain. 

Keputusan memberikan dividen kepada pemegang saham dari sudut 

pandang perusahaan meliputi berbagai pertimbangan. Direksi perusahaan harus 

memutuskan berapa banyak uang tunai, jika ada, yang digunakan untuk 

membayar pemegang saham dan apakah pembayaran harus dalam bentuk dividen 

atau pembelian kembali saham. Jumlah uang yang terlibat dalam pembayaran 

menunjukkan keputusan payout adalah masalah yang signifikan dalam banyak 

perusahaan. Keputusan tentang kebijakan pembayaran perusahaan harus konsisten 

dengan tujuan keuangan secara keseluruhan, yaitu memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham.Keputusan mengenai berapa besar bagian laba yang akan 

dibagikan sebagai dividen dan beberapa jumlah yang akan ditahan sebagai laba 

ditahan disebut kebijakan dividen atau dividend policy(Brigham dan Houston 

2006). 

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen telah dilakukan oleh para ahli keuangan sejak dulu. Namun belum 

terdapat penjelasan yang dapat diterima secara umum atas perillaku pemberian 

dividen pada perusahaan yang telah diobservasi. Black (1976) menyatakan bahwa 

“The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with 

pieces that don’t fit together”, yang mengibaratkan dalam menganalisis kebijakan 

dividen semakin dalam meneliti dividen, semakin tampakseperti puzzledengan 
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potongan-potongan yang tidak cocok satu sama lain. Kebijakan dividen telah 

menjadi banyak objek penelitian sejak Miller dan Modigliani (1961) 

menggambarkan bahwa di bawah asumsi tertentu, dividen tidak relevan dan tidak 

mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Salah satu penelitian tentang 

dividen oleh Partington (1989a) mengidentifikasikan bahwa ada beberapa faktor 

yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan dividen antara lain: preferensi 

investor terhadap dividen, pengaruh pajak, pengaruh informasi pengumuman 

dividen, dan stabilitas dividen. Preferensi investor antara lain tercermin dalam 

pembayaran dividen di mana dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen 

tunai (cash dividend) maupun dalam bentuk dividen saham (stock dividend). 

Partington (1989b) dalam penelitiannya menunjukkan beberapa variabel yang 

mempengaruhi penentuan dividen yaitu profitabilitas, stabilitas dividen dan 

earning, likuiditas dan cash flow, investasi, dan pembiayaan. Variabel-variabel ini 

dapat direpresentasikan oleh rasio-rasio keuangan perusahaan. 

Keputusan pembagian dividen tentunya mempunyai konsekuensi terhadap 

kewajiban pembayaran atas pajak dividen. Perlakuan pajak yang berbeda dari 

pendapatan dividen dapat mendukung ataupun menghambat pembayaran dividen. 

Setiap keuntungan atau pendapatan dari berbagai jenis investasi akan selalu 

dibebani oleh pajak. Demikian pula dengan investasi saham, penghasilan berupa 

dividen yang diterima oleh investor akan selalu dikenai pajak.Pajak atas dividen 

yang dibayar dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 oleh 

perusahaan terbuka yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia mengalami 

kenaikan seperti yang ditampilkan pada Gambar 1. 

 

 
Sumber: Modul Penerimaan Negara Direktorat Jenderal Pajak 

Gambar 1Pajak penghasilan dividen perusahaan terbuka 

 

Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen yang diterima ataudiperoleh 

orang pribadi di Indonesia mengalami perubahan-perubahan seiring 

perkembangan pasar modal.Sebelumnya tarif PPh atas dividen ditetapkan 15% 

dan tidak finalsebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Artinya, padasaat 

seorang wajib pajak mendapatkan dividen, wajib pajak tersebut akan dibebani 
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pajak dividen sebesar 15 persen secara langsung pada saat dividen itu 

diterimanya. Penerima dividenakanditagih pajak lagi pada saat menghitung 

penghasilan totalnya (termasukpenghasilan dari sumber lain) lalu wajib pajak 

akan dikenai tarif PPh umum. Pajak atas dividen yang dipotong tersebut akan 

dikreditkan pada perhitungan PPhakhir tahunnya. 

Sejak berlakunya Undang Undang (UU) No.36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2009 diatur 

ketentuan baru mengenai pemajakan dividen yang diterima atau diperoleh orang 

pribadi. Berdasarkan peraturan ini, atas penghasilan dividen yang diterima atau 

diperolehorang pribadi, dikenakan PPh final sebesar 10%. Pengenaan bersifat 

final memiliki pengertian bahwa pajak yang dipotong korporasi tadi tidak dapat 

dijadikan sebagai kredit oleh pemegang saham dan dividen tersebut tidak perlu 

lagi digabungpada saat pemegang saham wajib pajak orang pribadi (WPOP) 

tersebut menghitung pajak penghasilan terutangnya di akhir tahun (no 

combination of income, no tax credit).   

Penurunan tarif atas pemajakan dividen di atas, diharapkan akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya daya saing negara Indonesia untuk menarik 

investasi baik dari penanaman modal domestik maupun asing.Penurunan tarif 

pajak atas dividen dan perlakuannya sebagai objek pajak yang dikenakan pajak 

penghasilan secara final diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak 

melalui semakin meningkatnya besaran dividen yang dibagikan serta meluasnya 

basis pembagian dividen melalui peran inisiasi dari perusahaan yang sebelumnya 

tidak membagikan dividen.  

 Penelitian di Indonesia mengenai faktor-faktor rasio keuangan yang 

mempengaruhi kebijakan DPR telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut 

umumnya meneliti keterkaitan rasio keuangan terhadap DPR namun belum 

meneliti dampak perubahan pajak dividen. Penelitian dengan mengikutsertakan 

varibel perubahan kebijakan pajak dividen dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi penerapan kebijakan maupun pertimbangan perusahaan dalam keputusan 

pembayaran dividen.Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan studi-studi 

yang telah dilakukan sebelumnya di Indonesia adalah dengan mengikutsertakan 

variabel perubahan kebijakan berupa penurunan tarif pajak dividen sebagai 

variabel yang diduga mempengaruhi dividend payout ratio.  

   

 

Rumusan Masalah 

 

Keputusan pembagian dividen yang dipengaruhi oleh banyak variabel yang 

dapat direpresentasikan oleh rasio-rasio keuangan perusahaan serta pengaruh 

diterapkannya penurunan tarif pajak dividen di Indonesia terhadap kebijakan 

dividen mendorong diperlukannya suatu penelitian.Penelitian ini menganalisis 

pengaruh penurunan tarif pajak dividen terhadap dividend payout ratio perusahan-

perusahaan yang terdaftar dalam daftar LQ 45 dan pengaruh rasio-rasio keuangan 

terhadap dividend payout ratio perusahan-perusahaan tersebut. Penelitian 

dilaksanakan berdasarkan tujuh variabel independen yang mempengaruhi 

kebijakan pemberian dividen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Dividend Payout Ratio(DPR). Variabel independenyang diteliti yaitu kebijakan 
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hutang (rasio keuangan hutang/DER), profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan 

(firm size), pertumbuhan pendapatan (growth of sales), Earning per Share(EPS), 

rasio kelancaran keuangan perusahaan (Current Ratio) serta variabel pajak atas 

dividen yang mengalami penurunan tarif pajak mulai tahun pajak 2009.  

Pemilihan variabel independen berupa kebijakan hutang (rasio keuangan 

hutang/DER)didasarkan pada penelitian Jensenet al. (1992), Mahmoud 

et.al(1995), Sujasno (2004) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif 

antara hutang dan dividen. Perusahaan yang banyak mempunyai hutang 

cenderung memberikan dividen yang rendah untuk melunasi hutang-hutangnya. 

Variabel independen ukuran profitabilitas (ROA)juga telah diteliti oleh para 

peneliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kebijakan dividen. Penelitian 

Baker(1985) menemukan bahwa faktor penentu utama pembayaran dividen adalah 

pendapatan perusahaan di masa mendatang sehingga ukuran profitabilitas 

mempunyai pengaruh positif terhadap pemberian dividen. Sedangkan penelitian 

Jensenet al. (1992) yang mempertimbangkan adanya insider holdingmenyatakan 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung tidak memberikan 

dividen dengan harapan memiliki sumber dana internal yang lebih baik. 

Penelitian Chang dan Rhee (1990),Holderet al.(1998)menyatakan variabel 

ukuran perusahaan (firm size) berpengaruh positif terhadap kebijakan pemberian 

dividen kepada pemegang saham. Penelitian Rahmawati (1999)menyatakan 

variabelgrowth of sales dan EPS mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kebijakan pemberian dividen. Penelitian Sunarto dan Kartika 

(2003),Poerwadi (2002)menyatakan bahwa ukuran kelancaran keuangan 

perusahaan (current ratio) tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap 

kebijakan dividen.  

Variabel terakhir penelitian ini merujuk pada penelitian Dharmapala (2009) 

yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif variable insentif pajak berupa 

penurunan tarif pajak dividen terhadap kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan.“Teori Perbedaan Pajak” yang diajukan oleh Litzenberger dan 

Ramaswamy (1979) menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap dividen dan 

capital gain, investor lebih menyukai capital gain karena pajak atas capital gain 

baru dibayar setelah saham dijual, sementara pajak atas dividen harus dibayar 

setiap tahun setelah pembayaran dividen. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan berusaha 

menguji pengaruh pemahaman tersebut dengan ini menguji pengaruh DER, ROA, 

size, current ratio, growth of sales, EPS serta penurunan tarif pajak dividen di 

Indonesia terhadap kebijakan dividen. Analisisdampak rasio-rasio keuangan dan 

perubahan tarif dividen terhadap dividend payout ratio perusahaan-perusahaan 

(terutama perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar LQ 45 Bursa Efek 

Indonesia)diharapkan akanmemberikan gambaran dalam penentuan strategi 

perusahaan-perusahaan tersebut terutama dalam hal dividend policyserta evaluasi 

kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah.Berdasarkan uraian diatas, masalah 

pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap dividend payout 

ratio perusahaan-perusahaan?  

2. Apakah perubahan tarif pajak atas dividen memberikan pengaruh terhadap 

dividend payout ratio perusahaan-perusahaan? 
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Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap dividend payout ratio 

perusahaan-perusahaan. 

2. Menganalisispengaruh perubahan tarif pajak atas dividenterhadap dividend 

payout ratio perusahaan-perusahaan. 

 

 

Hipotesis 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi dividend payout ratio maka hipotesis dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

H1 : Return on Assets(ROA) berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio 

H2 : Debt Equity Ratio(DER) berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio 

H3 : Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio 

H4 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio 

H5 : Current Ratio(CR) berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio 

H6 : Growth of Sales(Growth) berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio 

H7 : Perubahan kebijakan penurunan tarif pajak (Tax) berpengaruh positif 

terhadap dividend payout ratio 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh 

rasio-rasio keuangan dan penurunan tarif pajak atas dividen terhadap dividend 

payout ratio perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar LQ45 Bursa 

Efek Indonesia. Gambaran tersebut diharapkan dapat memberikan saran-saran 

bagi perusahaan dan pemerintah dalam menyikapi masalah pembagian dividen. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dikhususkan pada analisis pembayaran dividen yang tercermin 

pada data laporan keuangan perusahaan-perusahaan go public yang termasuk 

dalam daftar LQ45 Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan 2012 

dengan perubahan tarif pajak atas dividen pada tahun 2009.  

 

 

 

 

 




