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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan Telekomunikasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

untuk membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas komunikasi 

sehari-hari. Perusahaan Telekomunikasi merupakan salah satu perusahaan yang terus 

berkembang di Indonesia, seiring dengan perubahan teknologi informasi yang 

semakin pesat, serta kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu 

persaingan yang ketat antar perusahaan telekomunikasi. Persaingan dalam perusahaan 

industri telekomunikasi membuat setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerja 

agar tujuannya dapat tercapai (Frans Papilaya, 2014). Kinerja perusahaan yang baik 

akan menjadi daya tarik investor dalam melakukan penanaman saham. Menurut Rizqi 

Aning Tyas (2016) “Investor tentu hanya akan menanamkan modal pada perusahaan 

dengan kinerja yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penanam 

modal”. Salah satu daya tarik bagi investor untuk membeli saham di pasar modal 

adalah memperoleh kompensasi berupa dividen dan capital gain (Aggy Eka Ressy, 

2013). Bagi para pemegang saham yang tidak menyukai resiko akan lebih memilih 

menerima dividen daripada capital gain (Daljono, 2013). 

Dividen merupakan bagian laba yang didistibusikan kepada pemegang saham 

(Dwi Martani, 2015, hlm. 106). Pembagian dividen dilaksanakan berdasarkan 

kebijakan dividen setiap perusahaan, menurut Ambarwati (2010, hlm. 64) “Kebijakan 

dividen adalah kebijakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memutuskan 

membayarkan sebagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham daripada 

menahannya sebagai laba ditahan untuk dinivestasikan kembali agar mendapatkan 

capital gains”. Besar kecilnya dividen yang akan dibagikan juga tergantung pada 

kebijakan dari masing-masing perusahaan. Keputusan pembagian dividen ditentukan 

oleh manajer keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan 

dividen melibatkan dua pihak yang terkait sehingga sering terjadi perbedaan 
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kebijakan antara pihak manajemen dengan pemegang saham, dalam menentukan 

besar kecilnya pembagian dividen. Perbedaan tersebut  menyebabkan suatu konflik 

yang dinamakan dengan konflik keagenan. Konflik keagenan timbul ketika 

manajemen hanya mementingkan perusahaannya saja tanpa memperhatikan 

kesejahteraan investor . “Bagi para investor mereka cenderung berharap pembayaran 

dividen lebih besar sedangkan pihak manajemen cenderung menahan kas untuk 

membayar utang atau meningkatkan investasi” (Ekayanti, 2012).  

Kebijakan dividen dihitung dengan menggunakan alat ukur Dividen Payout 

Ratio (DPR) yaitu perbandingan antara dividen per lembar saham dengan laba bersih 

per lembar saham.  Penelitian ini menggunakan Dividen Payout Ratio (DPR) dalam 

menghitung kebijakan dividen karena pada dasarnya DPR adalah untuk menentukan 

porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan sebagian dari 

keuntungan tersebut disimpan sebagai laba ditahan. Besaran ratio pembagian dividen 

perusahaan akan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dividen dari perusahaan 

tersebut. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui besaran DPR yang 

terdapat pada perusahaan Telekomunikasi dan fakor-faktor apa saja yang dapat  

mempengaruhinya.   

Perusahaan Telekomunikasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) terdiri dari enam perusahaan. Namun hanya ada tiga perusahaan saja yang 

dapat menguasai pangsa pasar di Indonesia yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

(Telkom), PT. Indonesian Satellit Corporation Tbk (Indosat) dan PT. XL Axiata Tbk 

(XL). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan Telekomunikasi mengenai 

kebijakan dividen, dihasilkan bahwa hanya PT. Telkom Tbk dan PT. Indosat Tbk saja 

yang konsisten dalam melakukan pembagian dividen. Berikut adalah perbandingan 

besaran dividen per lembar saham antara perusahaan Telkom dengan perusahaan 

Indosat selama 14 tahun. 
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Sumber : Laporan Keuangan PT. Telkom Tbk dan PT. Indosat Tbk 

Grafik 1.1 

Data Dividen Per Lembar Saham 

 

 Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa besaran dividen per lembar saham 

yang dibagikan setiap perusahaan berbeda-beda, dan juga besaran dividen per lembar 

saham di perusahaan yang sama untuk setiap tahunnya berbeda beda. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari pembagian dividen yang setiap tahunnya mengalami 

kenaikan dan penurunan, bahkan dapat terjadi tidak adanya dividen yang dibagikan. 

Sebagai contoh untuk perusahaan Indosat selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 

2013-2015 tidak melakukan pembagian dividen. Sedangkan perusahaan Telkom 

setiap tahunnya selalu membagikan dividen meskipun dengan besaran yang berbeda. 

Dalam lima tahun berturut turut yaitu pada tahun 2009-2013 PT. Telkom Tbk 

mengalami peningkatan besaran dividen dan pada tahun 2013 merupakan dividen per 

lembar saham yang paling besar dibagikan  selama 14 tahun. Meskipun banyak 

perbedaan besaran dividen yang dibagikan namun, terdapat juga besaran dividen per 

lembar saham yang sama antara Telkom dan Indosat yaitu pada tahun 2004. 

Dikutip dari laman berita Liputan6 (diakses pada liputan6.com tanggal 1 

desember 2016) dan diterbitkan tanggal 22 April 2016, menyatakan bahwa salah satu 

perusahaan Telekomunikasi yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) 
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membagikan dividen sebesar Rp 9,29 triliun atau setara 60 persen dari total laba 

bersih 2015 yang sebesar Rp 15,49 triliun kepada para pemegang saham. Sebesar 50 

persen atau setara Rp 7,74 triliun akan dibagikan dalam bentuk tunai, sedangkan 10 

persen atau setara Rp 1,55 triliun dibagikan sebagai dividen special. Menurut Alex J. 

Sinaga yang merupakan Direktur Utama Telkom  menyatakan bahwa sisa laba 

sebesar Rp 6,2 triliun atau 40 persen dari total laba bersih akan ditahan dan digunakan 

untuk pengembangan usaha perusahaan. 

Dari kutipan laman berita di atas memberikan informasi mengenai 

kemampuan PT. Telkom Tbk membayar dividen secara tunai. Pembayaran dividen 

dalam bentuk tunai kepada investor dapat ditentukan dari posisi kas yang dimiliki 

perusahaan. Dalam penelitiannya Paramita (2015) menyatakan bahwa “Free Cash 

Flow (FCF) perusahaan yang semakin tinggi, akan memberikan peluang bagi 

perusahaan untuk membayar dividen atau menahannya sebagai laba ditahan”. 

Kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran dividen secara tunai 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aliran kas bebas atau Free Cash Flow 

yang tinggi. Menurut Harnovinsah (2016) “aliran kas bebas merupakan kas 

perusahaan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham yang tidak digunakan 

untuk modal kerja atau investasi pada asset tetap”. Free Cash Flow yang dimiliki 

perusahaan dapat menjadi pertimbangan besar kecilnya dividen dalam melakukan 

pembagian dividen secara tunai, perusahaan yang memiliki laba yang besar belum 

tentu dapat memberikan dividen dengan jumlah besar kepada investor jika Free Cash 

Flow yang dimilikinya tidak mencukupi untuk memenuhi pembagian dividen kepada 

investor. 

 Dalam berita sebelumnya yang diutarakan oleh Alex J. Sinaga yang 

merupakan Direktur Utama Telkom membahas mengenai pembagian dividen yang 

dilakukan oleh PT. Telkom Tbk untuk keuntungan di tahun 2015. Namun berbeda 

dengan PT. Indosat Tbk yang selama tiga tahun tidak  membayarkan dividennya. 

Alasannya karena berdasarkan putusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
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perusahaan Indosat tahun 2013-2015 menyatakan bahwa tidak ada pembagian dividen 

dan pada RUPS 2015 memberikan informasi bahwa tidak ada penyisihan cadangan 

wajib untuk tahun buku berakhir 31 Desember 2014. Keputusan diambil dikarenakan 

laba bersih Indosat yang menurun, kinerja keuangan yang negatif dan juga adanya 

pengembangan usaha yang dilakukan untuk periode selanjutnya. Dikutip dari web 

resmi Indosat (diakses pada Ooredoo.com tanggal 18 januari 2017) menyatakan 

bahwa Indosat akan meluncurkan cakupan jaringan yang lebih luas dan menambah 

kapasitas lebih banyak untuk terus meningkatkan laba per saham. 

Pengembangan usaha yang dilakukan dilihat dari prediksi pertumbuhan 

perusahaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang 

perusahaan Telekomunikasi akan mengalami kemajuan yang sangat pesat karena 

pertumbuhan teknologi informasi yang semakin berkembang sehingga perusahaan 

akan menyimpan sebagian keuntungannya untuk diinvestasikan. “Investment 

Opportunity Set (IOS) merupakan nilai kesempatan investasi dan merupakan pilihan 

untuk membuat investasi di masa yang akan datang” (Ekayanti, 2012). Oleh karena 

itu perusahaan membutuhkan suatu proksi yang dapat melakukan suatu keputusan 

investasi. Menurut Indriati Sumarni, Meina Wulansari Yusniar (2014) menyatakan 

bahwa “Investment Opportunity Set digunakan sebagai proksi keputusan investasi, 

karena investasi tidak dapat diamati secara langsung, maka perlu dikonfirmasikan 

dengan berbagai variabel yang terukur”.  

Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan akan mengakibatkan berkurangnya 

laba ditahan, sehingga untuk melakukan investasi perusahaan memerlukan tambahan 

dana yang berasal dari pinjaman (Maywindlan, 2013). Dana tersebut didapatkan dari 

pihak kreditor berupa hutang dan terdapat persyaratan tertentu untuk mendapatkannya 

salah satunya yaitu dibutuhkan jaminan berupa aset. Menurut Suci (2016) “kreditor 

seringkali meminta jaminan berupa aktiva ketika memberi pinjaman kepada 

perusahaan yang membutuhkan pendanaan”. Jaminan tersebut sering disebut dengan 

Collateral Assets,  Collateral Assets adalah asset yang dijaminkan perusahaan kepada 
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kreditur atas dana yang dipinjamnya. “Tingginya collateralizable assets akan 

mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditor sehingga 

perusahaan dapat membayar dividen dalam jumlah besar” (Maywindlan, 2013). 

Sedangkan jika Collateral Assets yang rendah akan meningkatkan konflik 

kepentingan dimana pihak kreditur akan menahan perusahaan dalam membayarkan 

dividen dengan jumlah besar karena takut piutang mereka tidak terbayarkan oleh 

perusahaan.  

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen dalam 

membayarkan sejumlah dividen kepada pemegang saham. Menurut Atmaja (2008, 

hlm. 219) menyatakan bahwa dalam praktiknya ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen yaitu “ perjanjian utang, pembatasan dari saham 

preferen, tersediaanya kas, pengendalian, kebutuhan dana untuk investasi, dan 

fluktuasi laba”. Dalam penelitian ini penulis tertarik terhadap faktor-faktor yang 

menentukan kebijakan dividen yang diutarakan oleh Atmaja (2008, hlm. 219), namun 

hanya beberapa faktor saja yang akan diteliti diantaranya yaitu perjanjian utang, 

tersedianya kas, dan kebutuhan investasi. Pemilihan tersebut didasarkan dari 

fenomena yang telah diangkat sebelumnya dan dari penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa perjanjian utang, tersedianya kas dan kebutuhan investasi sangat 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk faktor mengenai pembatasan dari 

saham preferen tidak diteliti karena penulis hanya memfokuskan terhadap saham 

biasa yang dibayar tunai sehingga tidak melakukan penelaahan lebih dalam mengenai 

saham preferen, dan untuk pengendalian dengan fluktuasi laba tidak diteliti juga 

karena telah banyak penelitian lain yang telah melalukan penelitian terhadap kedua 

faktor tersebut.  

Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempegaruhi kebijakan 

dividen, seperti Free Cash Flow, Collateral Assets dan Investment Opportunity set 

telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Arfan dan 

Trilas Maywindlan (2013) dalam jurnal “Pengaruh Arus Kas Bebas, Collateralizable 
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Assets dan Kebijakan Utang terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang 

Terdaftar Islamic Index “ memberikan hasil bahwa arus kas bebas berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Maharani dkk 

(2011), Rizki Indra Wulan Suci (2013) dan R A Sista Paramita (2015). Hasil tersebut 

setara dengan penelitian yang berasal dari jurnal internasional oleh Thanatawee 

(2011) dan Bashir Tijjani (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauz, Rosidi 

(2007) menyatakan bahwa aliran arus kas berpengaruh simultan terhadap kebijakan 

dividen namun tidak mempengaruhi secara signifikan. Namun terdapat penelitian 

sebelumnya yang menghasilkan tidak ada keberpengaruhan terhadap kebijakan 

dividen, penelitian tersebut dilakukan oleh Surya Budiman dan Harnovinsah (2016) 

dan Muzzamal Ilyas Shindu (2014).  

Dalam penelitiannya I Gede Yoga Yudiana,dkk (2016) menggunakan 

kepemilkikan manajerial, leverage, investment opportunity set dan profitabilitas 

terhadap kebijakan dividen. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa IOS 

berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan 

oleh Subramaniam (2011), Muzzammil Hussain (2013), Ratnadi dkk (2014) dan 

Indriati Sumarni dkk (2014) juga menghasilkan IOS berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. Namun penelitian yang dilakukan oleh Paramita Juitasari dkk 

(2014) dengan menggunakan proksi  IOS (MBEV) menyatakan bahwa IOS tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dan juga penelitian Hananeh dkk (2013) 

dan Budi Safatul Anam dkk (2016) memberikan kesimpulan bahwa IOS berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Collateral 

Assets berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, diantaranya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Muhamad Arfan dan Trilas Maywindlan (2013), Novitasari dkk 

(2013) dan Ni Kadek Desi Darmayanti,dkk (2016). Sedangkan penelitian yang 
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dilakukan oleh Rizky Indra Wulan Suci dan Andayani (2016) menyatakan bahwa 

Collateral Assets berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Liana Susanto dkk (2013), Nguyen (2015) dan Nicken 

Destriana (2016) memberikan hasil bahwa Collateral Assets tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

Dari beberapa penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan hasil yang 

menunjukkan keberpengaruhan variabel Arus Kas Bebas, Jaminan Aset dan 

Kesempatan Investasi  terhadap Kebijakan Dividen. Maka hal tersebut menjadi 

menarik untuk diteliti kembali. Peneliti akan melakukan penelitian pada perusahaan 

Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia. Perusahaan Telekomunikasi 

dipilih menjadi objek penelitian karena perusahaan Telekomunikasi adalah salah satu 

perusahaan yang berkembang di Indonesia namun perusahaan tersebut sangat rentan 

terhadap kebangkrutan karena merupakan perusahaan yang padat modal sehingga 

membutuhkan modal yang banyak untuk pengembangan usahanya dan penambahan 

modal tersebut bisa didapatkan dari peredaran saham dan pinjaman kepada pihak 

kreditur. Dan juga masih jarang yang meneliti perusahaan Telekomunikasi dari sisi 

kebijakan dividennya.  Penelitian ini menggunakan data time series dan mengambil 

data dari laporan keuangan selama 14 tahun.  

Selain menganalisis keberpengaruhan variabel independen dengan variabel 

dependen di setiap perusahaan, peneliti juga akan melakukan perbandingan mengenai 

keberpengaruhan variabel pada perusahaan sampel. Pengujian mengenai kesesuaian 

model dan keberpengaruhan dilakukan atas dasar sampel yang akan diteliti memiliki 

status yang berbeda dimana PT. Telkom Tbk merupakan perusahaan BUMN 

sedangkan PT. Indosat Tbk merupakan perusahaan swasta. Maka judul penelitian 

yang akan digunakan oleh peneliti adalah  “Analisis Pengaruh Arus Kas Bebas, 

Jaminan Aset dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen pada 

Perusahaan Telekomunikasi di Indonesia (Studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk dan PT. Indonesian Satellite Corporation Tbk)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Arus Kas Bebas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen? 

2. Bagaimana Jaminan Aset berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen ? 

3. Bagaimana Kesempatan Investasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen ? 

4. Apakah terdapat perbedaan tingkat keberpengaruhan Arus Kas Bebas, 

Jaminan Aset dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen antara 

PT. Telkom Tbk dan PT. Indosat Tbk ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk 

menunjukkan bahwa : 

1. Arus Kas Bebas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

2. Jaminan Aset berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

3. Kesempatan Investasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. 

4. Tidak terdapat perbedaan kebijakan dividen antara PT. Telkom dan PT. 

Indosat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh berbagai masukan, manfaat teoritis 

maupun manfaat mpiris sebagai beikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

akuntansi. Dan juga Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

bidang perkembangan ilmu akuntansi, khususnya yang terkait dengan 
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pengaruh Arus Kas Bebas, Jaminan Aset dan Kesempatan Investasi terhadap 

kebijakan dividen 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbedaan 

kebijakan dividen yang diterapkan pada perusahaan lain. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pihak pemegang saham 

atau investor, khususnya dalam kebijakan dividen agar dapat mengukur 

mengenai pengembalian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen tunai. 

 


