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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Tujuan investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang atas komitmennya dalam menanamkan dana pada 

emiten. Investor membeli sejumlah saham di waktu saat ini dengan harapan 

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di 

masa mendatang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang dihadapi dalam 

berinvestasi tersebut (Tandelilin:2001). Sedangkan tugas manajer keuangan 

adalah mengambil keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan likuiditas 

dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham (Hanafi:2004). 

Manajer keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsinya perlu membuat kebijakan 

terhadap laba yang diperoleh perusahaan, kebijakan tersebut merujuk pada 

kebijakan dividen yang merupakan keputusan perusahaan untuk membagikan 

dividen atau menahan keuntungan berupa laba ditahan.  

Kebijakan dividen menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi 

hak para pemegang saham (investor), karena laba perusahaan bisa dibagi sebagai 

dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Hal yang menjadi perdebatan 

adalah dalam kondisi seperti apa laba akan dibagikan atau kapan akan ditahan dan 

berapa jumlah yang harus dibagikan, tanpa mengesampingkan tujuan perusahaan.
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi terbentuknya kebijakan dividen diantaranya adalah profitabilitas, 

likuiditas, pertumbuhan perusahaan (Growth), dan kebijakan hutang.  

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan atau laba. Untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham, 

perusahaan membutuhkan laba yang tinggi. Seberapa besar jumlah dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham dapat dihubungkan dengan seberapa besar 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. Apabila tingkat profitabilitas yang 

dimiliki perusahaan tinggi, maka dapat diperkirakan dividen yang dibayarkan 

kepada pemegang saham akan berjumlah besar.  

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka 

semakin tinggi pula kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka pendeknya. Likuiditas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

risiko yang rendah. Dengan demikian, semakin tinggi likuiditas maka semakin 

tinggi pula kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. 

Oleh sebab itu, likuiditas yang tinggi sangat penting bagi perusahaan dalam 

penentuan kebijakan dividen.  

Pertumbuhan perusahaan (Growth) merupakan kemampuan perusahaan 

dalam meningkatkan aset perusahanan. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari 

masa ke masa dengan membandingkan rasio pertumbuhan saat ini dan yang lalu. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung membutuhkan banyak 
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pendanaan, sehingga manajer perusahaan akan lebih mengalokasikan laba untuk 

kepentingan pendanaan pada perusahaan. Karena lebih banyak laba yang ditahan 

untuk pendanaan perusahaan maka akan berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

yaitu, semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka pembayaran dividen akan 

semakin rendah. 

Kebijakan hutang merupakan keputusan yang diambil perusahaan untuk 

menggunakan sumber dana atau pinjaman dari pihak luar perusahaan, baik itu 

pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang. Dengan meminjam dana, 

perusahaan akan memperoleh dana tambahan tetapi memiliki kewajiban untuk 

membayar hutang. Perusahaan yang memiliki hutang akan menggunakan laba 

yang diperoleh untuk membayar hutang, sehingga perusahaan tidak dapat 

membayar dividen kepada pemegang saham. Semakin tinggi hutang perusahaan 

maka akan semakin rendah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. 

Penelitian-penelitian terdahulu tentang kebijkan dividen terhadap beberapa 

variabel seperti profitabilitas, likuiditas, Pertumbuhan perusahaan (Growth) dan 

kebijakan hutang masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau belum 

menunjukkan kekonsistenan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sisca 

Christianty Dewi (2008), variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Faujimi 

(2014), variabel profitabilitas menunjukkan hasil positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Dan penelitian yang dilakukan oleh Arilaha (2009) pada 

variabel likuiditas menunjukkan hasil positif tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen, sedangkan penelitian Novita Sari pada variabel likuiditas menunjukkan 
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hasil positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Adanya beberapa 

ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti tentang 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 

B. RUMUSAN MASALAH  

Untuk membatasi lingkup penelitian ini, penulis menggunakan rumusan 

masalah seperti di bawah ini : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen ? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen ?  

3. Apakah pertumbuhan perusahaan (Growth) berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen ?  

4. Apakah kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari melakukan penelitian tentang analisis pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis pengaruh antara profitabilitas terhadap kebijakan dividen.  

2. Untuk menganalisis pengaruh antara likuiditas terhadap kebijakan dividen.  

3. Untuk menganalisis pengaruh antara pertumbuhan perusahaan (Growth) 

terhadap kebijakan dividen.  

4. Untuk menganalisis pengaruh antara kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen.  
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D. MANFAAT  PENELITIAN 

Penelitian yang berjudul analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

pertumbuhan perusahaan (Growth), dan kebijakan hutang terhadap kebijakan 

dividen di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan penjelasan empiris dari hipotesis 

yang telah di ajukan.  

2. Penelitian ini dapat dimafaatkan sebagai literatur penelitian yang masih 

berhubungan dengan topik kebijakan dividen. 


