
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi 

suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat 

diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang kaya akan 

sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan 

untuk melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya tersebut. 

Sifat dan karakteristik industri pertambangan berbeda dengan industri lainnya. 

Salah satunya industri pertambangan memerlukan biaya investasi yang sangat 

besar, berjangka panjang, syarat risiko, dan adanya ketidakpastian yang tinggi, 

menjadikan masalah pendanaan sebagai isu utama terkait dengan pengembangan 

perusahaan.  

Perusahaan pertambangan membutuhkan modal yang sangat besar dalam 

mengeksplorasi sumber daya alam dalam mengembangkan pertambangan. Untuk 

itu, perusahaan pertambangan banyak masuk ke pasar modal untuk menyerap 

investasi dan untuk memperkuat posisi keuangannya. Terdapat 39 perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI 

No 
Kode 

Saham 
Nama Emiten 

Tahun 

Listing 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 2008 

2 ARII Atlas Resources Tbk 2011 

3 ATPK ATPK Resources Tbk 2001 

4 BORN Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk 2010 

5 BRAU Berau Coal Energy Tbk 2010 

6 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 2012 

7 BUMI Bumi Resources Tbk 1990 

8 BYAN Bayan Resources Tbk 2008 

9 DEWA Darma Henwa Tbk 2007 

10 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 2011 

11 GEMS Golden Energy Mines Tbk 2011 

12 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 2009 

13 HRUM Harum Energy Tbk 2010 

14 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 2007 

15 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 1991 

16 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk 2014 

17 MYOH Samindo Resources Tbk 2000 

18 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 2007 

19 PTBA 

Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero)Tbk 2002 

20 PTRO Petrosea Tbk 1990 

21 SMMT Golden Eagle Energy Tbk 2000 

22 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 2012 

23 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 2003 

24 BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk 2010 

25 ELSA Elnusa Tbk 2008 

26 ENRG Energi Mega Persada Tbk 2004 

27 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 2012 

28 MEDC Medco Energi International Tbk 1994 

29 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 2006 

30 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 1997 

31 CITA Cita Mineral Investindo Tbk 2002 

32 CKRA Citra Kebun Raya Agri Tbk 1999 

33 DKFT Central Omega Resources Tbk 1997 

34 INCO Vale Indonesia Tbk 1990 

35 PSAB J Resources Asia Pasific Tbk 2007 

36 SMRU SMR Utama Tbk 2011 

37 TINS Timah (Persero) Tbk 1995 

38 CTTH Citatah Tbk 1996 

39 MITI Mitra Investindo Tbk 1997 

(Sumber: Bursa Efek Indonesia) 
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Terdapat 39 perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sejak tahun 1990 sampai tahun 2014 ini. Perusahaan sektor 

pertambangan mengalami penambahan perusahaan dari tahun ketahun, hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan sektor pertambangan memiliki prospek yang 

baik untuk terus berkembang sehingga menarik untuk diteliti.  

Tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan laba (profit)  perusahaan dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba (profit). Laba merupakan tujuan utama perusahaan 

disamping nilai perusahaan. Berikut adalah keuntungan (laba) 8 perusahaan sektor 

pertambangan dari 39 perusahaan yang terdaftar di BEI : 

Tabel 1.2 Laba Bersih Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Tahun  

2011-2013 yang Membagikan Dividen Setiap Tahunnya 

No Nama Emiten 
Laba Bersih (AS Dollar) 

2011 2012 2013 

1 Adaro Energy Tbk 552.000.000 383.307.000 229.263.000 

2 Harum Energy Tbk 200.516.668 161.670.125 49.580.100 

3 Indo Tambangraya Megah Tbk 546.126.000 432.043.000 230.484.000 

4 Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 340.883.983 296.214.722 152.015.166 

5 Petrosea Tbk 52.643.000 49.122.000 17.308.000 

6 Medco Energi International Tbk 90.900.000 12.600.000 12.600.000 

7 Aneka Tambang (Persero) Tbk 212.814.880 304.735.288 33.607.149 

8 Vale Indonesia Tbk 333.763.000 67.494.000 38.652.000 

Rata-Rata EAT / tahun 291.205.941 213.398.267 95.438.677 

(Sumber : laporan keuangan tahunan perusahaan) 

Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan jumlah laba antar perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2011-2013 pada perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI. Pada tahun 2011 jumlah laba tertinggi 

dicapai oleh Adaro Energy Tbk sebesar $552.000.000 dan Petrosea Tbk memiliki 
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jumlah laba terendah yaitu $52.643.000. Tahun 2012 Indo Tambangraya Megah 

Tbk mencapai laba tertinggi sebesar $432.043.000 dan laba terendah sebesar 

$12.600.000 dihasilkan oleh Medco Energi International Tbk. Sedangkan di tahun 

2013 laba tertinggi perusahaan sektor pertambangan masih dicapai oleh Indo 

Tambangraya Megah Tbk sebesar $230.484.000 dan Medco Energi International 

Tbk memiliki jumlah laba terendah sebesar $12.600.000. Rata-rata jumlah hutang 

perusahaan pertambangan tahun 2011,2012, dan 2013 adalah $291.205.941, 

$213.398.267, dan $95.438.677. Setiap tahunnya perusahaan pertambangan 

mengalami penurunan rata-rata laba perusahaan. Laba akan menetukan pilihan 

perusahaan untuk membagikan keuntungan dalam bentuk dividen kepada investor 

atau menggunakannya sebagai laba ditahan perusahaan. Semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen.  

Apabila perusahaan mengalami keterbatasan laba ditahan, perusahaan cenderung 

memanfaatkan hutang namun bila penggunaan hutang terlalu besar dapat 

berdampak pada kebangkrutan (Nuringsih, 2005). Berdasarkan dampak ini apabila 

perusahaan ingin menghindari hutang yang tinggi, maka laba perusahaan 

dialokasikan ke laba ditahan yang digunakan untuk operasi perusahaan dan 

investasi di masa yang akan datang sehingga akan mengurangi penggunaan 

hutang. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kebijakan dividen perusahaan. 

Berikut disajikan data hutang sampel perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI : 
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Tabel 1.3 Hutang Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2011- 

2013 yang Membagikan Dividen Setiap Tahunnya. 

No Nama Emiten 
Hutang 

2011 2012 2013 

1 Adaro Energy Tbk 3.217.000.000 3.697.202.000 3.538.784.000 

2 Harum Energy Tbk 120.000.769 109.999.862 85.645.546 

3 Indo Tambangraya Megah Tbk 497.670.000 488.807.000 428.285.000 

4 

Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk 369.587.372 430.035.838 338.218.232 

5 Petrosea Tbk 218.066.000 342.452.000 311.666.000 

6 Medco Energi International Tbk 1.299.100.000 1.812.600.000 1.634.900.000 

7 Aneka Tambang (Persero) Tbk 488.927.034 700.083.486 743.698.147 

8 Vale Indonesia Tbk 652.193.000 611.646.000 566.853.000 

Rata-Rata Hutang/tahun 857.818.022 1.024.103.273 956.006.241 

 (Sumber : laporan keuangan tahunan perusahaan) 

Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan jumlah hutang antar 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2011-2013 pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. Pada tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2013 jumlah hutang tertinggi dimiliki oleh Adaro Energy Tbk yaitu 

sebesar $3.217.000.000, $3.697.202.000, dan $3.538.784.000. Sedangkan Harum 

Energy Tbk memiliki jumlah hutang terendah dari tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2013 yaitu $120.000.769, $109.999.862, dan $85.645.546.  

Rata-rata jumlah hutang perusahaan pertambangan tahun 2011,2012, dan 2013 

adalah $857.818.022, $1.024.103.273, dan $956.006.241. Terjadi fluktuasi rata-

rata jumlah hutang perusahaan pertambangan tahun 2011-2013. Fenomena ini 

tentu akan mempengaruhi pembagian dividen perusahaan untuk para pemegang 

saham. 

Tujuan utama para investor dalam berinvestasi yaitu untuk memperoleh 

pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (return), baik dalam bentuk 

pendapatan dividen maupun capital gain yaitu selisih dari harga jual saham 
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dengan harga belinya, serta menguasai kepemilikan perusahaan dengan memiliki 

banyak saham di dalam perusahaan. Di pihak lain, perusahaan juga mengharapkan 

adanya pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan dan 

mengembangkannya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada investor. 

Dividen merupakan ekspektasi terbesar dari para pemegang saham terhadap 

investasinya, namun bagi sebagian perusahaan dividen dianggap memberatkan 

karena perusahaan harus selalu menyisihkan laba yang diperolehnya setiap tahun 

untuk membayar dividen kepada para investor. Kebijakan dividen merupakan 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk 

menambah modal perusahaan demi pembiayaan investasi di masa yang akan 

datang (Martono dan Harjito, 2001 : 253).  

Kebijakan dividen perusahaan tergambar pada dividend payout ratio (DPR). 

Semakin besar laba yang dibagikan dalam bentuk dividen maka akan semakin 

menarik bagi calon investor. Ketika kinerja perusahaan dinilai bagus, maka 

perusahaan tersebut akan mampu menetapkan besarnya dividend payout ratio 

(DPR) sesuai dengan harapan pemegang saham dan tanpa mengabaikan 

kepentingan perusahaan untuk tetap tumbuh sehat. 

Menentukan jumlah distribusi dividen merupakan hal yang sulit dan dilematis 

dalam pengambilan keputusan manajemen. Berikut adalah data persentase rata-

rata pembagian dividen perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang diproksikan oleh dividend 

payout ratio(DPR). 
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Tabel 1.4 Persentase DPR Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Tahun  

2011-2013 yang Membagikan Dividen Setiap Tahunnya. 

No Nama Emiten 
DPR 

2011 2012 2013 

1 Adaro Energy Tbk 47,0657 30,3734 23,7854 

2 Harum Energy Tbk 65,4664 61,6143 67,0141 

3 Indo Tambangraya Megah Tbk 29,1667 39,4737 42,5000 

4 Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 60,0119 57,1117 56,0827 

5 Petrosea Tbk 40,0383 14,2505 42,3171 

6 Medco Energi International Tbk 25,8824 25,5814 36,8293 

7 Aneka Tambang (Persero) Tbk 44,9467 14,9940 24,6810 

8 Vale Indonesia Tbk 25,2941 36,0000 50,4000 

Rata-Rata 42,2340 34,9249 42,9512 

(Sumber : laporan keuangan tahunan perusahaan dan diolah penulis) 

Tabel 1.4 dapat terlihat bahwa rata-rata dividend payout ratio (DPR) perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 2013 mengalami 

fluktuasi yaitu sebesar 42,2340 % pada tahun 2011 turun menjadi 34,9249 % pada 

tahun 2012, dan naik kembali menjadi 42,9512% pada tahun 2013. Hal ini 

menggambarkan adanya perbedaan perilaku kebijakan dividend payout ratio 

(DPR) yang berbeda-beda yang diterapkan pada setiap perusahaan sampel. 

Perbedaan ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang memiliki 

kaitan dengan dividend payout ratio (DPR) antara lain laba dan hutang 

perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk  mengkaji beberapa faktor yang diduga berpengaruh seperti profitabilitas 

dan solvabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan dengan judul : 

“Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Pada 

Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-

2013”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Latar belakang yang telah diuraikan di atas ditemukankan permasalahan yang 

akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana profitabilitas, solvabilitas, dan kebijakan dividen perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-

2013? 

3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013? 

4. Apakah profitabilitas dan solvabilitas secara simultan berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2013 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui profitabilitas, solvabilitas, dan kebijakan dividen 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2013. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari solvabilitas terhadap 

kebijakan dividen perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 
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periode 2011-2013. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas dan 

solvabilitas secara simultan terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Manajemen 

Bagi pihak manajemen  perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam pengambilan 

keputusan mengenai laba yang diperoleh akan dibagi dalam bentuk 

dividen atau ditahan sebagai dana untuk berinvestasi di masa mendatang. 

2. Investor atau Calon Investor 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

kebijakan pembayaran dividen perusahaan sehingga mereka dapat 

mengambil keputusan investasi yang tepat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan 

sumber informasi dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan 

menambahkan variabel lain. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan emiten kepada pemegang 

sahamnya. Kebijakan dividen merupakan kebijakan menentukan laba perusahaan 

akan dibagikan dalam bentuk dividen atau menahannya untuk diinvestasikan 

kembali di dalam perusahaan sebagai laba ditahan. Kebijakan dividen dapat 

diukur oleh dividend yield dan dividend payout ratio. Peneliti menggunakan 

dividend payout ratio (DPR) sebagai variabel dependen karena pada dasarnya 

proksi ini digunakan untuk menentukan seberapa besar jumlah bagian dari 

keuntungan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) 

yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Profitabilitas dapat diukur 

melalui profit margin, return on assets (ROA), dan return on equity (ROE). 

Penelitian ini menggunakan proksi return on equity (ROE) untuk mewakili 

profitabilitas karena return on equity (ROE) merupakan perbandingan antara laba 

bersih (setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk pihak lain termasuk pajak 

perseroan dan bunga tetap) dibanding dengan modal sendiri.   

Solvabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi 

seluruh hutang dengan menggunakan seluruh modal atau aset yang dimiliki 

perusahaan. Solvabilitas dapat diukur melalui debt to equity ratio (DER), debt to 

assets ratio (DAR), dan times interest earned. Solvabilitas dalam penelitian ini 

diproksikan oleh debt to equity ratio (DER) karena berhubungan langsung dengan 

kepemilikan pemegang saham yang diinvestasikan di suatu perusahaan. Rasio ini 
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menggambarkan perbandingan antara total hutang dengan ekuitas yang dimiliki 

perusahaan.  

Sesuai dengan penelitian Michell Suharli (2003), variabel return to equity (ROE) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR). 

Nilai return on equity (ROE) yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

menghasilkan keuntungan/ laba bersih dengan melalui penggunaan ekuitas yang 

dimiliki dengan persentase yang relatif tinggi sehingga perusahaan mampu 

membagikan dividen yang tinggi kepada para pemegang saham. 

Nilai debt to equity ratio (DER) yang semakin tinggi pada suatu perusahaan, 

mengindikasikan hutang perusahaan yang dimiliki lebih besar daripada modal 

perusahaan itu sendiri dan kewajiban untuk membayar hutang tersebut tentunya 

akan lebih diutamakan daripada pembagian laba atau dividen kepada para 

investor. Hutang akan mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang tersedia 

bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi kewajiban perusahaan, akan 

semakin menurunkan kemampuan perusahaan membayar dividen.Pernyataan ini 

sesuai dengan penelitian Tita Deitiana (2009), yang menunjukkan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan debt to equity ratio terhadap dividend payout ratio.  

Namun, apabila perusahaan dapat menggunakan hutangnya dengan baik untuk 

mendongkrak volume penjualan sehingga menghasilkan peningkatan laba yang 

lebih besar daripada peningkatan hutang maka dengan adanya peningkatan 

hutang ini dapat meningkatkan dividen yang dibagikan. Berdasarkan atas latar 

belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran pemikiran teoritis sebagai berikut : 
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Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan pustaka, dan kerangka konseptual yang 

telah diuraikan sebelumnya sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-

2013 . 

2. Solvabilitas memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. 

3. Profitabilitas dan solvabilitas secara simultan berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2013. 

Profitabilitas 
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