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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Investor merupakan perorangan maupun badan usaha yang melakukan 

aktifitas investasi dipasar modal. Investasi yang dilakukan oleh perorangan 

maupun badan usaha merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran 

dengan cara memperoleh dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual 

saham terhadap harga belinya (capital gain). Manajemen perusahaan diharapkan 

mampu mengelola perusahaan sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang 

akhirnya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Para investor umumnya menginginkan pembagian dividen yang stabil dan 

diharapkan dapat menerima dividen yang lebih besar lagi. 

Menurut Mehta (2012), kebijakan dividen merupakan topik yang paling 

kontroversial pada penelitian keuangan perusahaan. Kebijakan dividen merupakan 

keputusan untuk menentukan berapa banyak dividen yang harus dibagikan kepada 

para pemegang saham. Kebijakan ini bermula dari bagaimana perlakuan 

manajemen terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan yang pada umumnya 

sebagian dari penghasilan bersih setelah pajak dibagikan kepada investor dalam 

bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam 

bentuk laba ditahan (Chasanah 2008). 

Keputusan pembagian dividen kepada pemegang saham meliputi beberapa 

pertimbangan. Direksi perusahaan harus memutuskan berapa banyak uang yang 

harus dikeluarkan untuk pembelanjaan perusahaan sendiri, dan berapa jumlah 

uang yang akan digunakan untuk membayar dividen. Hal ini mengingat bahwa 

hasil operasional yang ditanamkan kembali dalam perusahaan sesungguhnya 

adalah dana pemilik perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Investor 

selalu menginginkan adanya pertumbuhan perusahaan, sehingga mampu 

membagikan dividen yang stabil atau bahkan meningkat serta mampu menjaga 

keseimbangan perusahaan. 

Sektor pertanian merupakan salah satu dari 9 sektor yang terdaftar di BEI. 

Sektor pertanian memberikan peran yang penting bagi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Sektor pertanian memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja 

terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Faktanya, sektor pertanian merupakan 

sektor dengan kapitalisasi terkecil dibandingkan dengan sektor lain sampai 

Desember 2015, yaitu sebesar 2,4% dari total keseluruhan kapitalisasi pasar. Hal 

ini menunjukkan bahwa kurangnya daya tarik yang dimilik sektor pertanian 

sehingga minat investor untuk berinvestasi cukup kecil. Nilai kapitalisasi pasar 

dari sembilan sektor di Bursa Efek Indonesia sampai dengan Desember 2015 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1  Kapitalisasi pasar sektoral di bursa efek Indonesia 2015 

No Indeks Sektoral 
Kapitalisasi Pasar                     

(dalam Miliar Rupiah) 

Kapitalisasi Pasar 

(%) 

1 Pertanian 118.308 2,4 

2 Pertambangan 161.495 3,3 

3 Industri Dasar 286.951 5,9 

4 Aneka Industri 303.567 6,2 

5 Barang Konsumsi 1.129.447 23,2 

6 Properti 381.076 7,8 

7 Infrastruktur 637.663 13,1 

8 Keuangan 1.232.308 25,3 

9 Perdagangan 621.886 12,8 
Sumber : www.idx.co.id (data diolah) 

Kapitalisasi pasar merupakan hasil perkalian antara jumlah saham beredar 

dengan harga saham. Kecilnya nilai kapitalisasi pasar mencerminkan kecilnya 

kekayaan yang dimiliki. Hal ini menjadi sentimen negatif bagi investor khususnya 

dalam hal dividen yang merupakan harapan awal dari kegiatan berinvestasi yang 

dilakukan investor. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Laim et al. 

(2015) menyebutkan bahwa current ratio (CR), DER, ROA, firm size, dan growth 

secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividend payout ratio, current 

ratio, ROA, firm size dan growth secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividend payout ratio, sedangkan DER secara parsial berpengaruh 

terhadap kebijakan dividend payout ratio. Penelitian yang dilakukan Halim (2013) 

menyebutkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan, risiko perusahaan, dan 

variabel kesempatan investasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividend 

payout ratio, sedangkan profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan perusahaan. 

Salah satu kebijakan dividen yang paling dikenal adalah teori Bird in the 

Hand yang dikemukakan oleh Gorden dan Lintner. Pada umumnya investor akan 

mengharapkan dividen dengan nilai yang besar dibandingkan dengan capital gain, 

karena dividen memiliki tingkat kepastian yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Gorden dan Lintner, investor lebih memilih dividen 

yang sudah pasti nominalnya dari pada mengharapkan adanya capital gain yang 

masih mungkin berubah-ubah. Berdasarkan konsep time value of money, dividen 

yang dibayarkan perusahaan sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan mengharapkan capital gain yang akan terjadi dimasa mendatang. 

Berdasarkan konsep ini, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi dividen yang 

dibayarkan perusahaan, semakin tinggi pula minat investor terhadap saham 

tersebut. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga saham, atau dengan kata 

lain besarnya dividen dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. 

Berdasarkan ulasan ini, perlu adanya penelitian yang menerangkan faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan pembagian dividend payout 

ratio sehingga memudahkan investor dalam menentukan perusahaan mana yang 

sebaiknya ditanam modal lebih besar atau tidak sama sekali. Penelitian ini akan  

http://www.idx.co.id/
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menguji pengaruh debt to equity ratio (DER), return on equity (ROE), inflasi,  

dan kurs terhadap dividend payout ratio (DPR) pada perusahaan yang termasuk 

dalam kelompok sektor pertanian yang membagikan dividennya selama lima 

tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2015. Perusahaan yang membagikan 

dividen secara konsisten selama lima tahun adalah PT. Astra Agro Lestari 

Indonesia Tbk (AALI), PT. London Sumatera Indonesia Plantation Tbk (LSIP), 

PT. Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA), PT. Sampoerna Agro Tbk (SGRO), PT. 

Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), dan PT. Bisi 

International (BISI). 

 

 

Perumusan Masalah 

Imbalan atas investasi yang yang ditanamkan investor terdiri dari dua jenis 

yaitu dividen dan capital gain. Capital gain diperoleh jika investor mendapat 

selisih dari harga saham yang dijualnya dibanding saat pembelian saham. 

Sedangkan dividen diperoleh dari hasil bagi yang diberikan perusahaan karena 

mendapat laba. Capital gain  sering dipilih investor jika harga saham sekarang 

jauh lebih besar dibandingkan dengan harga saham saat pertama beli. Namun hal 

ini tidak sering terjadi. Indeks harga saham seringnya fluktuatif sehingga saham 

sebaiknya tidak dijual. Naik turunnya IHSG sebenarnya merupakan cerminan 

yang baik untuk melihat prospek perekonomian dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. Namun investor seringnya lebih tertarik menerima imbalan dalam 

bentuk dividen karena akan merasa lebih aman jika dibandingkan dengan 

memperoleh capital gain. Untuk itu perusahaan sebaiknya lebih memperbanyak 

kas dibandingkan menjual sahamnya. 

Tingkat pengembalian investasi berupa dividen tidak mudah untuk 

diprediksi. Hal ini disebabkan kebijakan dividen adalah kebijakan sulit dan penuh 

dilematis bagi manajemen perusahaan. Besar kecilnya jumlah dividen yang akan 

dibagikan kepada investor tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. 

Faktor lain yang berperan dalam kebijakan dividen adalah kondisi ekonomi 

Indonesia. Inflasi, kurs, dan suku bunga memiliki andil dalam penetapan jumlah 

dividen. Tren pembayaran dividen sektor Pertanian dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 Tren pembayaran dividen sektor pertanian 

 

 

 

Sumber : www.bi.go.id dan laporan keuangan 2011-2015 

 

Kenaikan Inflasi mengakibatkan kemampuan perusahaan dalam pembelian 

barang produksi menurun akibat tingginya harga bahan baku. Hal ini dapat 

mengakibatkan menurunnya jumlah dividen yang dibayarkan kepada perusahaan. 

Namun hal ini tidak sejalan dengan data yang diperoleh, dimana kenaikan Inflasi 

pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014 menyebabkan pembayaran dividen oleh 

sebagian perusahaan menurun. Sementara untuk SMAR tren pembayaran dividen 

dari tahun 2012 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

Tahun D-AALI D-LSIP D-TBLA D-SGRO D-SMAR D-BISI
Inflasi 

(% )

BI Rate 

(% )
Kurs

2011  Rp   940,00  Rp     61,00  Rp    27,70  Rp   108,00  Rp       150,00  Rp    10,00 3,79 6,58  Rp       9.279,49 

2012  Rp   925,00  Rp   100,00  Rp    18,50  Rp     87,30  Rp       200,00  Rp    10,00 4,30 5,77  Rp       9.880,39 

2013  Rp   615,00  Rp     66,00  Rp    10,00  Rp     45,00  Rp    1.200,00  Rp    10,00 8,38 6,48  Rp     10.951,37 

2014  Rp   599,00  Rp     46,00  Rp    12,00  Rp     15,00  Rp           5,00  Rp    12,00 8,36 7,54  Rp     12.378,30 

2015  Rp   472,00  Rp     53,00  Rp    23,00  Rp     36,00  Rp         10,00  Rp    21,00 3,35 7,52  Rp     13.891,97 

http://www.bi.go.id/
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Ketidakseragaman dampak perubahan dari variabel Inflasi terhadap perubahan 

pembayaran dividen menarik untuk dikaji. 

Harga saham yang rendah menjadi sentimen negatif bagi investor terhadap 

saham tersebut. Rendahnya harga saham diduga sejalan dengan rendahnya 

pembagian dividen. Perbandingan dividen terhadap harga saham dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Perbandingan dividen dengan harga saham 

Keterangan : D= Dividen,  HS = Harga Saham 

Dalam kenyataannya, penurunan jumlah dividen tidak menjadikan harga 

saham turun. Pada tahun 2013, penurunan dividen perusahaan AALI tidak 

menjadikan harga saham menurun justru malah naik. Ketidaksesuaian ini perlu 

dikaji kembali untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan yang terdaftar dalam sektor 

pertanian. Berdasarkan uraian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam sektor pertanian 

melakukan penyesuaian pembayaran dividen secara berkala sesuai dengan 

model Lintner. 

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen pada 

perusahaan yang tergabung dalam sektor pertanian? 
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Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis apakah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam sektor 

pertanian melakukan penyesuaian pembayaran dividen sesuai dengan model 

Lintner. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada 

perusahaan yang tergabung dalam sektor pertanian. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan (emiten), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan manajer dalam 

menetapkan kebijakan dividen terkait dengan sumber pendanaan. 

2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman 

maupun salah satu informasi dalam mempertimbangkan pengambilan 

keputusan investasi sehubungan dengan harapan untuk mendapatkan dividen. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

untuk penelitian lainnya dalam melakukan penelitian terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang terdaftar dalam 

sektor pertanian dan membagikan dividen secara berturut-turut selama lima tahun, 

yaitu AALI, LSIP, TBLA, SGRO, SMAR, dan BISI. Variabel yang 

mempengaruhi kebijakan dividen adalah DER, ROE, Inflasi, dan Kurs. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Dividen 

Dividen merupakan pendapatan yang diterima pemegang saham secara 

periodik dari sebagian laba bersih yang disisihkan oleh perusahaan (Hadiwidjaja 

2007). Dividen juga sebagai harapan bagi para investor, artinya pada titik tertentu 

para investor mengharapkan adanya pembagian laba dari laba yang diperoleh 

perusahaan. Menurut Kurniasih et al. (2014), dividen adalah distribusi maupun 

akumulasi yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dengan 

nominal sesuai dengan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. 
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