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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Investasi adalah istilah yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. 

Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi juga disebut sebagai 

penanaman modal. Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih 

aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa depan.  

Keuntungan berinvestasi untuk investor bisa di berikan berupa dividen 

dan capital gain tergantung pilihan investor. Capital gain yang didapat apabila 

harga jual saham lebih tinggi dibanding harga belinya. Capital gain adalah 

keuntungan yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek, seperti 

saham, obligasi atau dalam bidang real estate, dimana nilainya melebihi harga 

pembelian. Selisih antara harga jual yang lebih tinggi dan harga pembelian yang 

lebih rendah, menghasilkan keuntungan finansial bagi investor tersebut. 

Sedangkan dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham atau hasil yang diperoleh dari saham yang dimiliki 

(Rusdin, 2006:73). Dapat juga perusahaan tidak membagikan dividen dan labanya 

ditahan karena model intrinsik menyatakan bahwa harga saham adalah nilai 

sekarang dari dividen masa depan. 
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Dividend yield digunakan untuk mengetahui seberapa besar return yang 

akan diperoleh dari nilai investasi.Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek 

pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividend yield yang rendah, karena 

dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian karena perusahaan 

dengan prospek yang tinggi akan mempunyai harga saham yang tinggi, yang 

berarti pembaginya tinggi, maka dividend yield untuk perusahaan semacam ini 

akan cenderung lebih rendah.  

 Kebijakan dividen (dividend policy) sampai saat ini masih menjadi teka-

teki yang diperdebatkan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk 

memutuskan apakah akan membagi dividennya atau akan menahan laba untuk 

diinvestasikan kembali guna untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan besarnya bagian 

pendapatan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan bagian yang 

akan ditahan di perusahaan (Weston dan Copeland, 1996:125). Sebagai contoh, 

kebijakan dividen yang stabil menyebabkan adanya keharusan bagi perusahaan 

untuk menyediakan sejumlah dana guna membayar jumlah dividen yang tetap 

tersebut. Laba ditahan menurut Weston dan Copeland (1997) adalah salah satu 

sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, di 

satu sisi lainnya dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang 

saham. 

Dividend yield sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian 

mengenai determinan dividend yield telah dilakukan di Amerika oleh Dickens, 

Casey dan Newman (2003). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada 
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industri perbankan tujuh faktor mempengaruhi dividend yield : Market-to-Book, 

Capital-to-Assets, Log of Revenue, Future Earning, Insider Ownership, Previous 

Dividend Yield, dan Earnings Volatility. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Dickens (2003) terletak pada sampel yang digunakan dan tahun 

penelitian. 

Hingga saat ini belum banyak penelitian terhadap dividend yield di 

Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud meneliti faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap dividend yield, diantaranya market-to-book, size, earning 

growth, insider ownership, previous dividend yield, dan earning volatility. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia meneliti pengaruh terhadap 

dividend payout ratio. Salah satu penelitian dilakukan oleh Pratama (2009) 

menganalisis Kebijakan dividen  pada perusahaan manufaktur dengan Penerapan 

Metode Logit. Pratama (2009) menggunakan teknik regresi logistik untuk meneliti 

kebijakan perusahaan yang membayar dividen dan tidak membayar dividen. 

Hasilnya penelitian tersebut menjelaskan bahwa managerial ownership, size, 

return on equity, previous dividend secara parsial berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. Sedangkan volatility ROE dan market-to-book secara parsial 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Namun penelitian Pratama 

berbeda karena variabel dependent adalah probabilitas atau kemungkinan ada dan 

tidaknya pembayaran dividen dan beberapa variabel lainnya seperti yang sudah 

ditulis diatas sebagai variabel independent. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat terdapat enam faktor 

penentu dividend yield yaitu Market-to-Book, Size, Earning Growth, Insider 
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Ownership, Previous Dividend Yield, dan Earnings Volatility. Penelitian ini 

difokuskan pada perusahaan manufaktur karena memiliki tingkat dividen yang 

tinggi di bandingkan dengan sektor yang lainnya setelah perbankan. Perusahaan 

manufaktur termasuk dalam sektor yang mendominasi perdagangan di BEI dan 

berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Ini dapat mempengaruhi 

dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya.  

Maka penulis mengangkat topik tersebut ke dalam penelitian dengan 

judul : Determinan faktor dividend yield pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah terdapat pengaruh 

Market-to-Book, Size, Earning Growth, Insider Ownership, Previous Dividend 

Yield, dan Earnings Volatility terhadap dividend yield pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009–2011? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah mengetahui adanya pengaruh Market-to-Book, Size, Earning Growth, 

Insider Ownership, Previous Dividend Yield, dan Earnings Volatility terhadap 

dividend yield pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

a) Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk kajian – kajian lebih lanjut, khususnya tentang 

hubungan antara Market-to-Book, Size, Earning Growth, Insider 

Ownership, Previous Dividend Yield, dan Earnings Volatility terhadap 

dividend yield. 

b) Bagi Manajer 

Penelitian ini di harapkan dapat membantu manajer dalam 

mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan dividen yang sesuai 

dengan keadaan perusahaan. 

c) Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

kepada para investor dalam mempertimbangkan kebijakan dividen. 

1.5. Sistematika Skripsi 

Pada Penelitian ini, sistematika penelitian skripsi disusun sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 
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BAB 2 : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dari para teoritis. 

Beberapa definisi yang terkait dengan penelitian dan selain itu dijelaskan 

pula kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB 3 : Metode Penelitian 

Dalam bab ini dibahas tentang pendekatan penelitian yang menggunakan 

metode kuantitatif. Bab ini juga mencakup definisi operasional masing-

masing variabel, jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian 

ini. Prosedur pengumpulan data, prosedur penentuan sampel, teknik 

analisis yang digunakan analisis regresi berganda. 

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini disajikan gambaran umum subjek dan objek penelitian. 

Selain itu disajikan pula hasil regresi berganda beserta uji-uji asumsi 

dasar. Uji tersebut antara lain uji multikolinearitas, autokorelasi, 

normalitas, dan heterokedastisitas. Bab ini juga meliputi pembahasan dari 

hasil penelitian yang dilakukan. 

BAB 5 : Simpulan dan Saran 

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran 

untuk penelitian selanjutnya. 
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