
 

1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Perusahaan biasanya akan membagi keuntungan dalam bentuk dividen 

maupun capital gain kepada pemegang saham yang menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut, namun pihak manajemen perusahaan menginginkan adanya 

pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, dengan demikian diperlukan 

pertimbangan yang baik dalam memutuskan kebijakan dividen yang tepat, sehingga 

dapat memenuhi harapan pemegang saham dan menjaga ketersediaan dana untuk 

pertumbuhan perusahaan (Moniaga 2017). Perusahaan mendapatkan modal melalui 

beberapa cara, salah satunya melalui pasar modal. Pasar modal memiliki peranan 

yang penting bagi perekonomian Indonesia dikarenakan berfungsi sebagai sarana 

pendanaan usaha bagi perusahaan yang diperoleh dari masyarakat atau investor   

(Imelda 2015).  

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan energi juga terus 

bertambah. Sektor pertambangan merupakan sektor yang terdapat di pasar modal 

yang menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi di Indonesia, karena 

perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi 

pertumbuhan perekonomian. Sektor pertambangan juga dinyatakan mampu 

menjadi pendorong bagi pertumbuhan sektor - sektor lainnya. Selama periode 2009 

sampai 2012 sektor pertambangan menyumbangkan sekitar 10.6% sampai 11.9% 

dari Produk Domestik Bruto (Hermawan 2014). Pada tahun 2015, sektor 

pertambangan menyumbang sebesar 9.82 %. 

Sektor pertambangan memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan 

sektor lainnya dimana sektor ini umumnya berjangka panjang dan sangat berisiko 

(Sindonews 2017). Sektor pertambangan cenderung memiliki ketidakpastian yang 

tinggi dalam pendanaan untuk pengembangan perusahaan (Setyandari 201). 

Permasalahan ini menyebabkan adanya ketidakstabilan dalam pendapatan modal 

yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan membuat sektor ini 

mengalami peningkatan hutang yang cukup besar untuk membiayai operasional 

perusahaan yang terus menerus mengalami peningkatan. Permasalahan tersebut 

juga mempengaruhi harga saham yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. 

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertambangan di Indonesia sedang 

mengalami pelemahan yang disebabkan oleh adanya fluktuasi harga batubara, 

minyak mentah, energi dan logam. Pelemahan ini akan menimbulkan masalah 

pendanaan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan (Fatoni et al. 

2013). Pergerakan harga saham yang mengalami penurunan selama periode 2011-

2015 ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Sumber: BEI 2016 (data diolah) 

Gambar 1 Pergerakan harga saham sektor pertambanganselama periode 2011-2015 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan harga saham pada sektor 

pertambangan, hal ini tentu dapat menurunkan performa perusahaan dan 

mengurangi minat investor dalam menanamkan modalnya sehingga perusahaan 

akan mengalami kekurangan dalam ketersediaan dana untuk keberlangsungan 

perusahaan. Pergerakan harga saham yang mengalami fluktuasi memberikan resiko 

terhadap investor dalam melakukan investasi. Dalam aktivitas penanaman modal, 

para investor memiliki harapan dari investasi yang dilakukannya, yaitu berupa 

dividen. Dividen adalah distribusi yang bisa berbentuk kas, aktiva lain, surat atau 

bukti lain yang menyatakan hutang perusahaan kepada investor suatu perusahaan 

sebagai proporsi dari sejumlah saham yang dimiliki oleh investor                          

(Kurniasih et al. 2014). Perusahaan harus memiliki suatu kebijakan untuk 

menentukan pembagian dan penahanan dividen.  

Selama periode 2011 sampai 2015, dividen yang diberikan oleh beberapa 

sektor di Indonesia mengalami fluktuasi. Pergerakan dividend payout ratio (DPR) 

yang mengalami fluktuasi selama periode 2011-2015 ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 
Sumber: BEI 2016 (data diolah) 

Gambar 2 Pergerakan dividend payout ratio beberapa sektor 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pembagian dividen yang 

sangat signifikan terhadap sektor pertambangan dibandingkan sektor industry 

barang konsumsi, keuangan dan pertanian.  Selama periode 2011 sampai 2015, rata-

rata dividen pada sektor pertambangan mengalami tren yang menurun. Banyak 

perusahaan pertambangan yang tidak memberikan dividen secara rutin untuk setiap 
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tahunnya selama periode 2011-2015. Sesuai dengan keputusan perusahan, 

penurunan pembagian dividen dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Menurut 

Berk dan Demarzo (2017) adanya penahanan dividen yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak hanya disebabkan oleh kerugian namun juga beberapa hal yang 

dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menentukan dana yang akan dikeluarkan 

perusahaan seperti investasi di masa depan ataupun ekspansi di bidang lain.  

Sektor pertambangan mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir, 

hal ini disebabkan karena sektor pertambangan masih dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian di China. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat. 

Selain itu, krisis global yang terjadi pada tahun 2008 masih memberikan dampak 

terhadap penurunan harga jual batubara, hal ini disebabkan karena penyelesaian 

masalah ekonomi di Eropa masih belum jelas sehingga berdampak terhadap 

permintaan batu bara (Aryani 2015). Harga batubara yang terus menurun membuat 

perusahaan pertambangan banyak mengalami kerugian. Reaksi pasar ketika melihat 

harga komoditas tambang yang memiliki tren menurun membuat investor perlahan 

mengalihkan investasinya pada sektor lain yang lebih menjanjikan ketimbang 

sektor pertambangan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dapat berasal dari 

internal maupun eksternal perusahaan. Berikut ditunjukkan 10 perusahaan besar 

yang membagikan dividen beserta dividend per share secara berturut-turut pada 

periode 2011-2015. 

 

Tabel 1 Dividend per share perusahaan pertambangan periode 2011-2015 

N

o 

Nama Perusahaan Dividend Per Share (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Adaro Energy Tbk (ADRO) 0.81 0.37 0.24 0.24 0.11 

2 Indo Tambangraya Megah Tbk 

(ITMG) 

41 32 18 14 5,50 

3 Tambang Batubara Bukitasam 

(Persero) Tbk (PTBA) 

7.71 7.40 3.79 2.69 2.02 

4 Timah (persero) Tbk (TINS) 1.04 0.61 0.24 0.31 0.03 

5 Radiant Utama Interinsco Tbk 

(RUIS) 

0.04 0.01 0.06 0.08 0.05 

6 Vale Indonesia Tbk (INCO) 0.86 0.26 0.25 1.07 - 

7 Medco Energy Tbk 

(MEDC) 
0.77 0.11 0.15 0.12 - 

8 Aneka Tambang Tbk 

(ANTM) 
0.99 0.48 0.08 - - 

9 Harum Energy Tbk 

(HRUM) 
4 3 0.9 - - 

10 Bayan Resources Tbk 

(BYAN) 
2.20 - - - - 

Sumber: BEI 2016 (data diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan pada 

sektor pertambangan yang membagikan dividen selama periode 2011-2015 tercatat 

hanya terdapat 7 perusahaan dengan dividend per share (DPS) perusahaan 

pertambangan yang juga mengalami fluktuasi. DPS merupakan besarnya 

pembagian dividen yang akan dibagikan kepada investor setelah dibandingkan 

dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.  Sumber-sumber return 

investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain. Jika kita 
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membeli saham, yield ditunjukkan oleh besarnya dividen yang kita peroleh 

(Tandelilin 2010). 

Setiap perusahaan membagikan dividen dengan jumlah yang berbeda 

tergantung dari keputusan yang sudah dipertimbangkan oleh masing-masing 

perusahaan, hal ini tidak cukup mewakili dari keseluruhan perusahaan 

pertambangan yang tercatat di Bursa efek Indonesia perusahaan dimana total 

keseluruhan perusahaan adalah sebanyak 39 perusahaan pertambangan sedangkan 

total keseluruhan perusahaan pertambangan yang membagikan dividen hanya 

sebanyak 7 perusahaan pertambangan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

pertambangan yang membagikan dividen selama periode 2011-2015 hanya 

mewakili 18% dari keseluruhan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

efek Indonesia. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan dalam menentukan 

besarnya laba yang akan dibagikan dalam bentuk dividen atau dalam bentuk laba 

ditahan untuk investasi yang akan datang. Menurut Allen dan Michaely (1995), 

perusahaan harus menetapkan dividen secara tepat karena hal ini mempengaruhi 

harga saham, harga aset, struktur modal, merger dan akuisisi, serta penganggaran 

modal (Ardestani et al. 2013). Investor akan selalu mengamati keadaan perusahaan 

untuk menjamin kesejahteraan mereka dan menuntut hak berupa dividen yang 

sudah ditetapkan.  

Kebijakan dividen cenderung menjadi salah satu unsur yang paling dapat 

diprediksi dari sebuah perusahaan, dan sebagian besar perusahaan mulai membayar 

dividen setelah mereka mencapai tingkat kematangan bisnis. Penurunan atau 

penghilangan dividen secara tidak langsung dapat menunjukkan performa 

perusahaan yang sedang mengalami masalah finansial (Hadad et al. 2011). Bagi 

investor pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator prospek perusahaan 

yang stabil (Sartono 2001). Dalam berinvestasi, investor harus selektif dalam 

memilih tempat investasi. Salah satu alternatif tempat investasi yang perlu di 

pertimbangkan adalah dalam sektor pertambangan, alasannya investasi di sektor 

pertambangan tetap memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan 

maksimal karena sektor ini memegang kendali perekonomian. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen dalam suatu perusahaan seperti rasio current 

ratio, debt to equity ratio dan return on assets. Rasio-rasio tersebut merupakan rasio 

keuangan suatu perusahaan dimana rasio keuangan merupakan salah satu alat 

analisis yang diperlukan untuk mengukur kondisi dan efisiensi operasi perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu laba bersih. Laba perusahaan merupakan 

unsur dasar kebijakan dividen perusahaan. Current ratio sebagai faktor penentu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Return on asset sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi besarnya deviden yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Debt to equity ratio merupakan rasio hutang terhadap modal. 

Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana 

semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi 

perusahaan.  

Keberadaan pasar modal dalam suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi negara tersebut. Perubahan makro ekonomi di Indonesia tentu 

dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan keberlangsungan industri-industri 

di Indonesia (Astuti et al. 2014). Kondisi ekonomi yang dimaksud berupa faktor-
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faktor makro ekonomi seperti suku bunga, nilai tukar, indeks harga saham 

pertambangan dan indeks produksi industri. Faktor-faktor ekonomi seperti suku 

bunga dan inflasi sangat mempengaruhi nilai saham di Bursa Efek Indonesia 

(Nurfajhrina 2016). Faktor-faktor makro ekonomi sangat mempengaruhi harga 

saham dalam suatu sektor, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi kebijakan 

dividen yang ditetapkan perusahaan. Berdasarkan faktor-faktor yang 

dipertimbangkan maka penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan pertambangan yang rutin 

membagikan dividen selama periode 2011-2015. 

 

Perumusan Masalah 

Kebijakan dividen dalam suatu perusahaan berkaitan erat dengan keputusan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada investor sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di 

masa yang akan datang. Para investor umumnya menginginkan pembagian dividen 

yang relatif stabil karena dengan stabilitas pembagian dividen dapat meningkatkan 

kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga tidak mengurangi 

ketidakpastian investor dalam menanamkan dananya ke perusahaan. Sebuah 

kesalahan kecil dalam hal pembagian dividen dapat menyebabkan investor 

mengalami ketidakpuasan terhadap perusahaan (Ulah et al. 2012). 

Salah satu sektor yang dapat dijadikan penopang dalam hal pembangunan 

ekonomi adalah sektor pertambangan. Pendanaan atau permodalan dijadikan isu 

utama terkait dengan adanya pengembangan perusahaan pada sektor pertambangan 

terutama pada perusahaan yang sudah go public karena sifat dan karakteristik yang 

dimiliki oleh sektor atau industri tersebut yang padat modal atau memerlukan biaya 

investasi yang sangat besar, berjangka panjang, padat resiko atau sarat risiko serta 

adanya ketidakpastian yang tinggi. Kebijakan dividen sangat mempengaruhi 

kepercayaan investor yang berinvestasi dalam jangka panjang, dengan 

mengharapkan return berupa dividen, sehingga kebijakan mengenai dividen payout 

ratio menjadi sangat strategis bagi perusahaan. Kebijakan dividen perusahaan 

digambarkan oleh dividend payout ratio yaitu persentase dari pendapatan yang akan 

dibayarkan kepada investor, dimana besar kecilnya dividend payout ratio dapat 

mempengaruhi keputusan investasi para investor yang menanamkan modal pada 

perusahaan pertambangan. 

 Dengan semakin menurunnya jumlah perusahaan pada sektor 

pertambangan yang membagikan dividen kepada investor karena berbagai alasan 

dapat memicu kekhawatiran bagi para investor pada pasar modal dimana para 

investor sangat mengharapkan pembagian dividen dari penanaman modal yang 

cukup besar untuk perusahaan pertambangan mengingat perusahaan pertambangan 

ini membutuhkan modal yang besar untuk aktivitas jangka panjangnya. 

Kecenderungan pembagian dividen pada perusahaan pertambangan yang turun 

dapat menyebabkan investor kurang berminat dalam menanamkan modal pada 

sektor tersebut. Banyak perusahaan pertambangan yang melakukan penahanan 

terhadap dividen, apabila hal ini terus berlanjut maka dikhawatirkan akan terjadi 

penurunan ekspektasi bagi para investor untuk mendapatkan dividen. Para investor 

harus mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan untuk 
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menanamkan modal pada sektor pertambangan, begitu pula dengan perusahaan 

yang harus mempertimbangkan keputusan dalam membagikan dividen.  

Keputusan pembagian dividen dipengaruhi oleh banyak variabel yang dapat   

mempengaruhi investor dalam melakukan investasi, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Megawati (2013) dengan menggunakan perusahaan pertambangan 

sebagai objek penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan 

hasil yang belum akurat karena hanya menggunakan beberapa variabel dan periode 

yang cukup singkat. Variabel-variabel spesifik perusahaan lain yang diduga 

mempunyai pengaruh terhadap dividend payout ratio yaitu collateralizable assets 

dan return on assets. Selain dipengaruhi oleh faktor spesifik perusahaan perusahaan, 

kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi seperti suku bunga, 

nilai tukar, indeks produksi industri dan indeks harga saham pertambangan. Dari 

uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan pertambangan. Berdasarkan 

penjelasan yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2015. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen yaitu faktor spesifik perusahaan seperti current ratio, debt to equity ratio, 

return on assets, dan faktor makroekonomi seperti suku bunga kredit investasi, nilai 

tukar, indeks produksi industri dan indeks harga saham pertambangan. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Bagi investor dan pihak-pihak yang berinvestasi pada pasar modal diharapkan 

dapat menjadi masukan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan pertambangan sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi 

2. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan atau dasar 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya perusahaan pertambangan 

3. Bagi akademisi, dapat menambah pengetahuan mengenai keputusan investasi 

pada pasar modal khususnya perusahaan pertambangan 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan selama periode 2011-2015 untuk mengetahui pembagian dividen terkait 

pengaruh faktor-faktor kebijakan dividen pada saham perusahaan pertambangan, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




