
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Batubara merupakan kontributor energi fosil terbesar ketiga setelah minyak 

bumi dan gas. Batubara tidak memerlukan pengolahan khusus seperti minyak dan 

gas untuk menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Sama seperti minyak dan gas, 

batubara merupakan sumber energi tidak dapat diperbaharui (non renewable). 

Indonesia menjadi salah satu pemasok sumber energi yang besar. Mayoritas dari 

volume sumber energi yang diproduksi di Indonesia diekspor ke luar negeri. 

Tabel 1 Volume produksi, domestik, dan ekspor batubara  

Tahun Produksi Domestik Ekspor Ekspor (persen) 

2013 474 96 356 75% 

2014 458 76 381 83% 

2015 461 86 365 79% 

2016 434 90.5 331 76% 

2017 461 121 371 80% 

Sumber: Kementerian ESDM (data diolah) 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa mayoritas pasar untuk komoditas batubara 

merupakan transaksi pada pasar ekspor. Nilai rerata ekspor batubara mencapai 

78.89% atau setara dengan 351 juta metrik ton (MT) dari total produksi. 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian sebuah negara 

karena menjalankan dua fungsi. Fungsi pasar modal sebagai lembaga perantara 

yang menunjukkan peran penting dalam menunjang perekonomian dan mendorong 

terciptanya alokasi dana yang efisien (Tandelilin 2001). Investasi dalam bentuk aset 

keuangan yang berupa saham mengharapkan adanya dividen atau capital gain 

sebagai imbal hasil atas investasi yang sudah dilakukan. Saham menjadi salah satu 

instrumen investasi yang banyak dipilih investor dari sekian banyak investasi pasar 

modal. Investor pada dasarnya mengharapkan imbal hasil ketika berinvestasi pada 

sebuah perusahaan, namun manajemen perusahaan menginginkan adanya 

pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan sehingga diperlukan pertimbangan 

yang baik dalam memutuskan pembagian dividen untuk memenuhi harapan 

investor dan menjaga ketersediaan dana untuk pertumbuhan perusahaan (Moniaga 

2017). Pembagian dividen yang relatif stabil dengan penerimaan yang meningkat 

akan lebih diinginkan oleh para investor. 

 
Sumber: Laporan keuangan perusahaan & BEI (diolah) 

Gambar 1 Harga batubara termal Australia dan indeks sektoral pertambangan 
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Pergerakan harga batubara pada Gambar 1, sejak tahun 2011 mengalami 

penurunan secara terus menerus hingga pertengahan tahun 2016. Harga batubara 

termal Australia mengalami penurunan dari USD 132.48/MT pada Januari 2011 

menjadi USD 50.71/MT pada Februari 2016. Hampir seluruh produksi batubara 

digunakan untuk pembangkit listrik. Amerika mendorong produksi gas secara 

masal karena harga gas lebih rendah dan bersih dibandingkan batubara. Munculnya 

energi terbarukan membuat China maupun Amerika memberikan regulasi dan 

insentif lingkungan, sehingga menggantikan energi dari batubara dengan energi 

yang lebih bersih. Penurunan harga batubara ternyata diikuti dengan penurunan 

kinerja dari bursa, khususnya indeks sektoral pertambangan dengan nilai 2 066.20 

pada tahun 2011 menurun hingga 1 052.92 pada Februari 2015. Titik terendah dari 

indeks sektoral pertambangan terjadi pada September 2015 dengan angka 785.29. 

Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara harga batubara dengan indeks 

sektoral pertambangan.  

Sektor pertambangan memiliki kapitalisasi 4.80% dari keseluruhan 

kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Subsektor batubara memiliki kapitalisasi 

sebesar 69.59% dari seluruh kapitalisasi di sektor pertambangan. Karakteristik 

subsektor ini umumnya beresiko tinggi karena sangat rentan terhadap harga 

komoditas hasil bisnisnya. Akibatnya, subsektor ini cenderung memiliki 

ketidakpastian dalam pendanaan. Permasalahan ini menyebabkan ketidakpastian 

dalam pendapatan modal ketika mengalami peningkatan hutang untuk membiayai 

operasional. Pelemahan ini akan menimbulkan masalah pendanaan yang dapat 

mempengaruhi kondisi keuangan yang akan berdampak pada pembagian dividen 

atau imbal hasil yang diharapkan oleh investor (Fatoni et al. 2013). Harga batubara 

mencapai harga terendah di akhir 2015 hingga awal 2016. Pada tahun tersebut 

presentase perusahaan yang membagikan dividen hanya 36%. Ternyata penurunan 

masih tetap terjadi hingga tahun 2017 mencapai 21%. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan dalam menentukan 

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

investasi yang akan datang. Dividen memiliki atau mengandung informasi 

(information content of dividend) sebagai syarat akan prospek perusahaan (Rozeff 

1982). Perusahaan harus menetapkan dividen secara tepat karena mempengaruhi 

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

modal (Allen dan Michaely 1995). Penurunan atau penghilangan dividen secara 

tidak langsung dapat menunjukkan performa perusahaan yang mengalami masalah 

finansial (Hadad et al. 2011). Hal ini menunjukkan adanya efek signalling dari 

dividen (Bhattacharya 1979). Pemotongan dividen dalam periode tertentu akan 

dijadikan sebagai sinyal tentang propek perusahaan di masa depan yang akan 

berpengaruh negatif terhadap reaksi dari investor (Bajaj dan Vijh 1990). Menurut 

The Bird In Hand Theory yang dikemukakan oleh John Lintner dan Myron Gordon 

(1956) menyatakan bahwa investor lebih memilih dividen karena dianggap lebih 

pasti dibandingkan dengan capital gain. Hal ini menyebabkan investor lebih 

memilih dividen yang pasti nominalnya daripada capital gain yang masih mungkin 

berubah nominalnya. Berdasarkan konsep time value of money, dividen yang 

dibayarkan perusahaan sekarang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan 

mengharapkan capital gain di masa mendatang. Berdasarkan konsep ini, dapat 

dijelaskan bahwa semakin tinggi dividen yang dibayarkan perusahaan, maka 

semakin tinggi minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal ini 
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yang akan menyebabkan dividen dapat mempengaruhi harga saham. Dividen 

merupakan bentuk apresiasi dari manajemen kepada pemegang saham serta dalam 

pembagiannya berbeda jumlahnya pada setiap perusahaan. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya faktor yang 

mempengaruhi rasio pembagian dividen (dividend payout ratio) suatu perusahaan 

sehingga memudahkan investor menentukan besarnya investasi. Penelitian ini akan 

menguji pengaruh ROA, DER, FCF, PER, SIZE, AGE, KURS, IR, HKM.    

 

 

Perumusan Masalah 

 

Pentingnya dividen yang secara substansial telah terbukti dalam dinamika 

pasar saham karena bagi para investor dividen mampu meningkatkan keuntungan 

investasi saham, menyajikan pengukuran ekstra untuk analisis fundamental, 

mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan dan membantu menjaga daya beli 

modal. Perusahaan yang telah mapan dan memiliki reputasi tinggi senantiasa 

meningkatkan pembayaran dividen mereka dari tahun ke tahun. Suatu perusahaan 

yang konsisten meningkatkan pembayaran dividen menunjukkan indikasi yang 

jelas bahwa perusahaan tersebut telah kuat dan banyak menghasilkan keuntungan 

serta kecil kemungkinan terancam dari ketidakpastian pasar dan kelesuan ekonomi. 

Krisis finansial terjadi pada tahun 2008 menimbulkan penurunan tajam pada harga 

saham di sejumlah sektor, namun saham yang membayarkan dividen sanggup 

bertahan terhadap goncangan ekonomi global. 

 

              (a)           (b) 

 

Sumber: Laporan keuangan perusahaan & BEI (diolah) 

Gambar 2 (a) Jumlah laba berbanding dividen (b) persentase perusahaan laba 

berbanding rerata dividend payout ratio subsektor batubara tahun 2013-2017 

Gambar 2 memperlihatkan rasio pembagian dividen pada subsektor batubara 

tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2014, laba perusahaan pada subsektor batubara 

menurun sebesar 47% dan kembali turun sebesar 8% pada tahun berikutnya. Rasio 

pembagian dividen pada tahun 2014 sebesar 43% atau meningkat 7% dari tahun 

sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun tersebut, perusahaan pada 

subsektor batubara membagikan dividen sebesar 92% dari total keseluruhan 

labanya. Secara rasio pembagian dividen, terjadi perubahan porsi dividen yang 

dibagikan pada tahun 2015 hingga 2017. Perubahan ini memiliki kecenderungan 

menurun, sedangkan secara jumlah dividen tunai yang dibagikan menurun pada 

tahun 2014 dan 2015. Hal ini disebabkan laba perusahaan-perusahaan pada 
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subsektor batubara mengalami penurunan akibat pelemahan ekonomi global dan 

penurunan harga batubara. Hal menarik terjadi pada tahun 2016 dan 2017, laba 

perusahaan subsektor batubara mengalami peningkatan dari sisi jumlah, namun 

rasio pembagian dividen justru mengalami penurunan meskipun jumlah dividen 

tunai meningkat. Terdapat beberapa perusahaan yang memperoleh laba, namun 

tidak membagikan dividen. Hal ini yang menjadi kajian penelitian untuk 

mempertanyakan faktor yang menjadi penentu kebijakan dividen. Berhubungan 

dengan hal tersebut, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian menjadi 

berikut: 

1. Bagaimana perkembangan bisnis dan kebijakan dividen pada perusahaan 

subsektor batubara periode 2013-2017? 

2. Bagaimana pengaruh return on assets, debt to equity ratio, free cash flow, 

price earning ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, nilai tukar, harga 

minyak dunia, dan harga komoditas dalam kebijakan dividen perusahaan 

subsektor batubara periode 2013-2017?  

 

Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis perkembangan bisnis dan kebijakan dividen pada perusahaan 

subsektor batubara periode 2013-2017. 

2. Mengukur dan menganalisis pengaruh return on assets, debt to equity ratio, 

free cash flow, price earning ratio, ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

nilai tukar, harga minyak dunia, dan harga komoditas dalam kebijakan 

dividen perusahaan subsektor batubara periode 2013-2017. 

3. Merumuskan implikasi manajerial terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan subsektor batubara periode 2013-2017. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan 

pertimbangan dalam penerapan keputusan kebijakan dividen. 

2. Bagi regulator, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengkaji berbagai ketentuan kebijakan dividen saat ini sehingga 

pengelolaan dividen dapat memberikan kesejahteraan bagi investor. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

penelitian lebih lanjut dalam memahami faktor determinan yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi atau determinan dari kebijakan dividen melalui analisis rasio 
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pembayaran dividen yang tercermin pada data laporan keuangan perusahaan-

perusahaan terbuka. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi dalam kebijakan dividen pada subsektor batubara di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017.   

Kebijakan rasio pembagian dividen atau dividen payout ratio (DPR) 

digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah karakteristik perusahaan yang meliputi return on asset (ROA), 

debt to equity ratio (DER), free cash flow ratio (FCF), price earning ratio (PER), 

firm size (SIZE) dan firm age (AGE). Pada variabel independen makroekonomi 

meliputi oil price (OIL), exchange rate (KURS) dan  commodity price (HKM). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Dividen 

 

Dividen diartikan secara umum sebagai pembayaran laba perusahaan kepada 

pemegang sahamnya (Kamaruudin 2004). Menurut Harrison et al. (2011), dividen 

merupakan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya 

yang didasarkan pada laba perusahaan. Pemegang saham memiliki hak memperoleh 

bagian proporsional dalam setiap dividen sesuai dengan kepemilikan saham. Para 

investor hanya menerima laba sesuai dengan presentase investasinya dalam suatu 

perusahaan. Dividen akan dibagikan dalam jumlah yang sama untuk setiap lembar 

sahamnya dan besarnya bergantung pada sisa keuntungan setelah dikurangi dengan 

potongan yang telah ditentukan dalam akta pendirian dan bergantung pada 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Soemarso 2005).  

 

 

Teori Kebijakan Dividen 

 

Aspek utama dari kebijakan dividen adalah menentukan alokasi laba yang 

tepat antara pembayaran dividen dengan penambahan laba untuk ditahan 

perusahaan. (Van et al. 2007). Sudana (2011) mengemukakan bahwa kebijakan 

dividen berhubungan dengan penentuan besarnya rasio pembagian dividen, yaitu 

presentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada 

pemegang saham. Rasio pembagian dividen (DPR) adalah rasio yang mengukur 

berapa besar bagian laba bersih setelah pajak yang dibayarkan sebagai dividen 

kepada pemegang saham, semakin besar rasio ini semakin sedikit bagian laba yang 

ditahan untuk membelanjai investasi yang dilakukan perusahaan (Sudana 2011). 

Brigham et al. (2011) menyebutkan bahwa terdapat tiga teori kebijakan dividen dari 

preferensi invetor, yaitu Dividend Irrelevance Theory, The Bird in The Hand 

Theory, dan Tax Preference Theory. Atmaja (2008) menyebutkan beberapa teori 

kebijakan dividen sebagai berikut: 

a) Dividend Irrelevance Theory (Ketidakrelevanan Dividen) 

Ketidakrelevanan dividen merupakan teori menyatakan bahwa kebijakan 

dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan 
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