
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Bursa Efek Indonesia saat ini merupakan barometer aktivitas pasar modal 

di Indonesia. Kinerja emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami 

peningkatan yang positif. Volume perdagangan saham merupakan salah satu 

parameter aktivitas jual beli saham di bursa, semakin meningkatnya aktivitas jual 

beli saham maka aktivitas perdagangan saham dibursa juga akan semakin 

meningkat. Semakin meningkatnya volume perdagangan saham hal tersebut 

menandakan bahwa saham tersebut semakin diminati oleh masyarakat sehingga 

akan membawa pengaruh terhadap naik atau turunnya harga atau return saham 

tersebut. Semakin sering suatu saham diperdagangkan maka volume perdagangan 

saham perusahaan tersebut juga semakin besar. 

Tabel 1 Kinerja Bursa Efek Indonesia tahun 2010 - 2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Growth 

Indeks 

Harga 

Saham 

 

3,703.51 3,821.99 4,316.69 4,274.18 5,226.95 4,593.01 5.1% 

 

Kapitalisasi 

Pasar (Rp 

trilyun) 

 

3,247.10 3,537.29 4,126.99 4,219.02 5,228.04 4,872.70 9% 

 

Volume 

transaksi 

(milyar 

saham) 

 

1,330.87 1,203.55 1,053.76 1,342.66 1,327.02 1,446.31 2.6% 

Nilai 

perdagangan 

(Rp trilyun) 

1,176.24 1,223.44 1,116.11 1,522.12 1,453.39 1,406.36 4.8% 

Sumber:  Kustodian Sentral Efek Indonesia, diolah 

Berdasarkan angka-angka pada Tabel 1 terlihat bahwa kapitalisasi pasar 

mengalami peningkatan rata-rata terbesar dibandingkan ukuran kinerja yang lain. 

Peningkatan ini disebabkan adanya akumulasi yang dilakukan pemodal pada 

saham-saham berkapitalisasi besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

koefisien IHSG.Pertumbuhan kinerja yang positif memperlihatkan bahwa Bursa 

Efek Indonesia masih akan terus berkembang. 

Pembahasan tentang perusahaan, maka sangat berhubungan erat dengan 

struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik 

yang berbeda dari perusahaan-perusahaan di negara lain. Sebagian besar 

perusahaan di Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri 

juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris, dan selain itu konflik 

keagenan dapat terjadi antara manajer dan pemilik dan juga antara pemegang 

saham mayoritas dan minoritas. Struktur kepemilikan terkonsentrasi merupakan 

perusahaan publik yang dimiliki sebagian besar oleh pihak tertentu. Pihak tersebut 

dapat merupakan individu, keluarga, institusi, negara, atau asing. 
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Data yang dirilis oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2015 menunjukan bahwa kepemilikan asing pada 

perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia rata-rata sebesar 

57% sedangkan kepemilikan lokal hanya sebesar 43%. Hal ini dikarenakan  

kesadaran investasi oleh investor lokal masih rendah sehingga membuat investor 

asing lebih mendominasi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Selain itu, 

Indonesia juga masih menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa dividen merupakan ekspektasi terbesar dari 

pemegang saham terhadap investasinya, namun pada sebagian perusahaan dividen 

dianggap memberatkan karena perusahaan harus selalu menyisihkan laba yang 

diperoleh setiap tahun untuk membayar dividen. Jika perusahaan tidak memiliki 

kas yang cukup namun tetap membayar dividen dapat berimbas pada 

berkurangnya kebutuhan investasi perusahaan dimasa yang akan datang sehingga 

memerlukan modal tambahan dengan menerbitkan saham baru atau melakukan 

pinjaman kepada pihak lain. 

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar atau listing di Bursa Efek Indonesia 

secara berkala membagikan sebagian keuntungan yang mereka dapatkan dari 

kegiatan operasional mereka dalam bentuk dividen. Jumlah emiten yang yang 

membagikan dividen tiap tahunnya berbeda-beda, hal ini dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Jumlah emiten yang membagikan dividen 

Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Emiten 420 440 462 483 506 521 

Emiten - Dividen 210 235 228 220 239 199 

Persentase  50% 53% 49% 46% 47% 38% 

Sumber: Kustodian Sentral Efek, diolah. 

 

Pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa dalam 6 tahun terakhir rata-rata 

jumlah emiten yang melakukan pembagian dividen kas sebanyak 47% dari total 

jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada hal menarik dari 

sejumlah emiten bahwa pembagian dividen tidak hanya didominasi oleh 

perusahaan-perusahaan berkinerja bagus. Emiten dari sektor yang tengah terpuruk 

seperti pertambangan dan perkebunan, juga ikut membagikan dividen. Hal ini 

memperlihatkan bahwa pembagian dividen bukan lagi monopoli perusahaan 

berfundamental dan berkinerja baik. 

Ada berbagai macam jenis dividen namun dua jenis dividen yang paling 

banyak digunakan adalah dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai 

merupakan pembagian uang tunai secara pro rata kepada pemegang saham. 

Mayoritas perusahaan membagikan dividen bagi para pemegang saham dalam 

bentuk uang tunai. Jika dividen tunai dibayarkan dalam bentuk tunai, dividen 

saham dibayarkan dalam bentuk saham. Pembagian dividen saham ini bertujuan 

bila perusahaan kekurangan likuiditas (kas). Pembagian dividen jenis stok 

biasanya diberikan secara merata bagi semua pemegang saham. Pembagian 

dividen saham sesungguhnya tidak menyebabkan kekayaan perusahaan 

berkurang. Nilai aset bersih perusahaan, tetap seperti sebelum pembagian dividen,  

demikian juga dengan komposisi kepemilikannya. 

Menurut penelitian Rozeff (1982) bahwa dividen memiliki atau 

mengandung informasi (informational content of dividend) sebagai syarat akan 
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prospek perusahaan. Masih menurut Rozeff (1982) dan Easterbrook (1984) bahwa 

dividen dapat digunakan untuk mengurangi equity agency cost yang timbul dari 

adanya perbedaan kepentingan di dalam perusahaan. Dividen merupakan bentuk 

apresiasi dari manajemen kepada pemegang saham. Waktu dalam pembagian 

dividen berbeda-beda pada setiap perusahaan. 

 

Perumusan Masalah 

 

Peran asing dalam pasar modal Indonesia semakin meningkat yang  

diindikasikan dengan transaksi pemodal asing terbilang cukup aktif di Bursa Efek 

Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya porsi kepemilikan asing di pasar modal 

dalam negeri, timbul perdebatan mengenai manfaat yang didapatkan dari hal 

tersebut, atau justu sebaliknya menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi 

perekonomian domestik. Disatu sisi aliran modal asing dapat meningkatkan 

likuiditas dan mengurangi cost of capital (Beakert dan Harvey 2000), namun 

disisi lain mobilitas modal asing juga menyebabkan extreme volatility bagi 

negara-negara berkembang. Liberalisasi pasar saham merupakan salah satu 

keputusan kebijakan yang terpenting dalam sebuah perekonomian baru. Ini sering 

kali melibatkan pembukaan atau peningkatan pembukaan pasar saham domestik 

bagi investor asing. Manfaat besar dari liberalisasi, termasuk ketertarikan modal 

asing untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, pembangunan bursa saham lokal, 

dan pengurangan biaya modal melalui pembagian risiko antar investor dalam dan 

luar negeri. Bagi Indonesia, pesatnya aliran modal adalah kesempatan bagus untuk 

memperoleh biaya dalam membangun perekonomian. Selain itu juga penanaman 

modal asing atau investor asing dapat berdampak buruk bagi perkembangan 

ekonomi di Indonesia. Kepemilikan saham asing membawa dampak yang sangat 

besar, yaitu mengalirnya investasi dengan jumlah yang besar dan dapat 

memperbaiki insfraktrustur. Namun dilain pihak Indonesia harus merasakan 

pahitnya yaitu  nantinya harus membayar deviden atau keuntungan kepada pihak 

asing. Padahal jika keuntungan bisa diberikan ke investor lokal atau pemerintah, 

maka bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat dan sebagai anggaran 

pengeluaran negara. Khusunya membantu membangun perekonomian suatu 

negara. Selain itu permasalahan agensi yang muncul dalam perusahaan akan 

selalu menjadi isu utama dalam pembahasan mengenai struktur kepemilikan 

keluarga. 

Memeriksa dampak dari kepemilikan asing terhadap kebijakan dividen 

dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Tokyo Exchange, Baba 

(2009) menemukan bahwa kepemilikan asing yang tinggi meningkatkan 

kemungkinan pembayaran dividen. Demikian pula, Jeon et al. (2011) menemukan 

bahwa, untuk perusahaan yang terdaftar di pasar saham Korea, dividen yang lebih 

tinggi menarik lebih banyak asing investor dan sebaliknya adalah benar ketika 

investor asing memiliki kepemilikan saham substansial. Hasilnya, bagaimanapun, 

sebagian besar didorong oleh institusional asing daripada yang domestik. 

Memeriksa kebijakan dividen dari perusahaan Jepang, Harada dan Nguyen (2011) 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan asing yang lebih 

tinggi membayar dividen yang lebih rendah dan cenderung untuk menaikkan 

dividen bila penghasilan meningkat atau utang menurun. Demikian juga, Khan 

(2006) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berhubungan negatif dengan 
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dividen di Inggris. Penulis juga menemukan hubungan positif antara kepemilikan 

institusional di perusahaan asuransi dengan dividen dan hubungan negatif antara 

kepemilikan individu dengan dividen. 

Meskipun banyak bukti empiris tentang hubungan antara struktur 

kepemilikan dan dividen di AS dan negara-negara maju lainnya telah 

didokumentasikan, namun ada sedikita literatur tentang masalah tersebut dari 

pasar negara berkembang, terutama dari Indonesia. Menurut Pujiati (2013), 

struktur kepemilikan institusional berpengaruh postif dan signifikan terhadap 

kebijakan pembagian dividen. Namun, menurut Nuringsih (2013), struktur 

kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Menurut 

Dewi (2008), perusahaan besar lebih sering menaikan dividen daripada 

perusahaan kecil. 

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah membantu memberikan 

penjelasan tambahan pada isu-isu mengenai efek dari struktur kepemilikan 

terhadap kebijakan pembagian dividen. Selain itu, secara ekstensif meneliti 

hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan dividen, yang masih belum 

dijelajahi di pasar berkembang seperti Indonesia. Penelitian yang ada memberikan 

hasil yang beragam tentang efek pemegang saham besar di dividen pembayaran. 

Hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan pembayaran dividen juga tidak 

signifikan. Hal ini ditemukan dalam Sugeng (2009), Khan (2006), dan Kartikasari 

(2013) dan juga  Al-Kuwari (2009) yang tidak signifikan. Hal ini memperlihatkan 

banyaknya gap penelitian atau research gap yang masih harus ditinjau kembali. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan struktur kepemilikan, kebijakan dividen, dan 

karakteristik perusahaan  pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI 

dari tahun 2013 – 2015? 

2. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan pembagian 

dividen pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 – 

2015? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan mengidentifikasi perkembangan struktur kepemilikan, 

kebijakan dividen, dan karakteristik perusahaan  pada perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 – 2015. 

2. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan pembagian 

dividen pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2013 – 

2015. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu membantu manajemen perusahaan dalam 

mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, serta 

melakukan kebijakan dividen yang tepat. 
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2. Penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu penanam modal atau 

investor dalam mengambil keputusan investasi. 

3. Memperkaya penelitian untuk dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada struktur kepemilikan perusahaan 

yaitu Kepemilikan Institusional Asing (INSA), Kepemilikan Institusional Lokal 

(INSL), Kepemilikan Individu (INVD), Dummy Kepemilikan Keluarga 

(D_FAM), dan Dummy Kepemilikan Manajerial (D_MNJR) sebagai variable 

independennya. Kebijakan dividen yang diwakilkan oleh proksi Dividen Payout 

Ratio (DPR) sebagai variabel dependennya. Sedangkan variable penguat yang 

digunakan adalah karakteristik perusahaan yang meliputi Return on Asset (ROA), 

Return on Equity (ROE), Free Cashflow (FCF), Ukuran Perusahaan (SIZE), 

Market to Book Ratio (MTB), Leverage (LEV), dan Umur Perusahaan (AGE). 

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Pengertian Kebijakan Dividen 

 

Menurut PSAK (2009), dividen didefinisikan sebagai berikut: Dividen 

merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan 

proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Menurut Harisson et 

al. (2011), dividen merupakan distribusi oleh perusahaan kepada pemegang 

sahamnya yang didasarkan pada laba perusahaan. Pemegang saham memiliki hak 

untuk bagian yang proporsional dari setiap dividen di mana saham dalam suatu 

kelas tertentu akan menerima dividen yang sama. 

Menurut Soemarso (2005), dividen akan dibagikan dalam jumlah yang 

sama untuk setiap lembar sahamnya dan besarnya tergantung pada sisa 

keuntungan setelah dikurangi dengan potongan potongan yang telah ditentukan 

dalam akta pendirian dan juga tergantung dari keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). 

Menurut Brigham et al. (2011) dan Bodi et al. (2014), kebijakan dividen 

merupakan keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan 

sebagai dividen daripada laba yang akan ditahan untuk kemudian diinvestasikan 

kembali dalam perusahaan. Sedangkan menurut Van et al. (2007), aspek utama 

dari kebijakan dividen adalah menentukan alokasi laba yang tepat antara 

pembayaran dividen dengan penambahan laba untuk ditahan perusahaan. 

Atmaja (2008) menyebutkan beberapa teori kebijakan dividen sebagai 

berikut: 

a) Ketidakrelevanan Dividen dari Modigliani dan Miller (MM) 

Menurut Modigliani dan Miller (1961), nilai perusahaan tidak ditentukan oleh 

besar kecilnya Dividen Payout Ratio/DPR (sebagai proksi dari kebijakan 
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