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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di 

banyak negara, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, 

sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-

perusahaan. Menurut Tandelin (2010) pasar modal itu sendiri adalah pertemuan 

antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan 

cara memperjual-belikan sekuritas, adapun tempat dimana terjadinya jual-beli 

sekuritas disebut dengan bursa efek. 

 Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya ke 

dalam perusahaan yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian 

investasi (return) baik berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun 

pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain). 

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya 

saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba di tahan dan kas yang 

tersedia bagi perusahaan (Nursaada dkk, 2012). Untuk itu, bagi seorang calon 

investor yang rasional, perhatiannya akan diarahkan pada tingkat pengembalian 

(return) investasi dan investasi yang dipilih adalah yang menjanjikan return 

tertinggi dengan risiko tertentu.  
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 Tingkat pengembalian investasi dapat diprediksi dari laporan keuangan 

perusahaan tempat dimana investor akan menanamkan sahamnya dengan tujuan 

melihat prospek keuntungan yang akan didapatkan dimasa yang akan datang, 

mengetahui perkembangan perusahaan serta mengetahui kondisi keuangan jangka 

pendek perusahaan tersebut. 

  Kebijakan pembayaran dividen mempunyai pengaruh bagi pemegang 

saham dan perusahaan yang membayar dividen. Para pemegang saham umumnya 

menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil karena hal tersebut akan 

mengurangi ketidakpastian akan hasil yang diharapkan dari investasi yang mereka 

lakukan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap 

perusahaan sehingga nilai saham juga dapat meningkat. Disisi lain, perusahaan 

yang akan membagikan deviden mempunyai beberapa timbangan yaitu untuk 

membagikan laba dalam bentuk deviden akan mengurangi sumber dana internal 

nya, sebaliknya jika perusahaan menahan labanya dalam bentuk laba ditahan 

maka kemampuan pembentukan dana internalnya akan semakin besar yang dapat 

digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan sehingga mengurangi 

ketergantungan perusahaan terhadap dana eksternal dan sekaligus akan 

memperkecil resiko perusahaan dan ada faktor lainnya yang berhubungan dengan 

kebijakan dividen. 

 Faktor lainnya yang mempengaruhi kebijakan deviden  yaitu berkaitan 

dengan kinerja keuangan perusahaan. Bila kinerja keuangan perusahaan baik 

terhadap manajamen perusahaan dan para investor mengenai pertumbuhan dan 
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kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu maka perusahaan tersebut 

akan mampu menetapkan besarnya deviden sesuai dengan harapan pemegang 

saham dan tentu saja tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan untuk tetap 

sehat dan tumbuh. Rasio keuangan digunakan sebagai variabel penelitian kinerja 

keuangan karena rasio keuangan merupakan salah satu alat analisis yang 

diperlukan untuk mengukur kondisi dan efisiensi operasi perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu laba bersih. Laba perusahaan merupakan unsur 

dasar kebijakan dividen perusahaan. Rasio keuangan merupakan hasil 

perbandingan pos-pos dalam Laporan Keuangan (financial statement) pada suatu 

periode tertentu. Empat rasio keuangan yang dipilih sebagai variabel independen 

dalam penelitian ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen yang difokuskan pada beberapa faktor financial dan merupakan 

penggabungan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian-penelitian 

terdahulu. 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang 

pengaruh rasio keuangan terhadap kebijakan dividen yang menggunakan rasio 

keuangan sebagai variable independenya. Penelitian yang dilakukan  Oleh 

Nursaada dkk (2012) dan penelitian yang dilakukan Eka Putra (2013) rasio 

likuiditas yang diproksi dengan Current ratio(CR), dan rasio solvabilitas atau 

leverage yang diproksi dengan Debt to equity ratio(DER) dari penelitian yang 

dilakukannya menunjukkan bahwa secara parsial variable current ratio dan debt 

to equity tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan deviden. Hasil 
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penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Novita Sari dkk(2015) dalam penelitiannya Likuiditas yang diproksikan dengan 

current ratio (CR) berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, 

semakin besar tingkat likuiditasnya maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untu membayar dividen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Muhajir (2016) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kebijakan deviden hal tersebut karena perusahaan 

membayarkan deviden secara teratur dan tidak dipengaruhi oleh besar dan 

kecilnya hutang perusahaan dan bahkan kenaikan hutang dapat meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar deviden selama penggunaan hutang 

harus selalu diiringi dengan laba perusahaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammadinah dan Jamil (2015) yang 

meneliti TATO berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio, semakin 

besar perputaran aktiva semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya. Rasio 

ini juga menunjukan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal. 

Hasil penelitian berbeda yang disimpulkan oleh Siswantini (2012) yang berjudul  

pengaruh analisis rasio keuangan terhadap kebijakan deviden pada  perusahaan 

real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2011, hasil penelitian rasio aktivitas yang diproksi dengan TATO tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio, rasio perputaran aset yang 

rendah mengindikasikan pengelolaan aset yang kurang efisien. Strategi bisnis dan 

produk perusahaan akan sangat mempengaruhi rasio perputaran asset perusahaan. 
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Kemampuan manajemen untuk mengendalikan aset merupakan hal yang sangat 

vital dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa total asset turnover secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap dividend payout ratio. Ini dikarenakan perputaran dari aset yang dimiliki 

perusahaan tidak berhasil mendatangkan laba bersih yang maksimal bagi 

perusahaan. 

 Hasil penelitian Ericson (2014) ROA memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel DPR, semakin besar tingkat profitabilitas yang 

diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan 

dividen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perusahaan selalu berusaha 

meningkatkan citranya yaitu dengan cara setiap peningkatan laba maka akan 

diikuti pula dengan peningkatan dividen yang dibagikan sehingga juga dapat 

mendorong peningkatan nilai saham perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dkk 

(2015) profitabilitas yang diproksi dengan ROA tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan deviden pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya 

belum tentu akan menggunakan laba tersebut untuk dibagikan sebagai dividen, 

terutama perusahaan yang merencanakan untuk berinvestasi pada aset di masa 

depan . 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang meneliti tentang size 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap devidend payout ratio, perusahaan 
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besar lebih cenderung membagikan dividen yang lebih besar dari pada perusahaan 

kecil, sedangkan perusahaan yang memiliki asset sedikit akan cenderung 

membagikan dividen yang rendah karena laba dialokasikan pada laba ditahan 

untuk menambah asset perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Susanto (2013) 

didalam penelitiannya menyatakan Perusahaan yang besar akan memberikan 

dividen dalam jumlah yang besar untuk menjaga reputasi perusahaan di mata para 

investor. Disisi lain, perusahaan yang kecil akan membagikan dividen dalam 

jumlah yang rendah karena perusahaan tersebut akan menggunakan labanya untuk 

menambah asetnya. Dipihak lain, Nuringsih (2005)  didalam  penenlitiannya 

variabel ukuran perusahaan (firm size) membuktikan pengaruh positif dengan 

kebijakan dividen, tetapi tidak signifikan. Perusahaan yang memiliki aset besar 

cenderung membayar dividen besar untuk menjaga reputasi di kalangan investor 

aktual maupun potensial. Tindakan ini dilakukan untuk memudahkan perusahaan 

memasuki pasar modal apabila berencana melakukan emisi saham baru. 

  Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, yang menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten, sehingga penting untuk di replikasi dan diteliti kembali 

pengaruh rasio-rasio keuangan dan size terhadap kebijakan deviden, rasio 

keuangan  yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang 

diproksi dengan Return on asset (ROA), rasio likuiditas yang diproksi dengan 

current ratio (CR), rasio solvabilitas atau leverage yang diproksi dengan debt to 

equity ratio(DER), dan rasio aktivitas yang di proksi dengan total assets turn over 

(TATO) dalam mempengaruhi kebijakan dividen yang diproksi dengan devidend 
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payout ratio (DPR). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini menggunakan data yang up to date  periode 2013-2015 dan adapun 

alasan dipilihnya perusahaan manufaktur pada penelitian ini adalah karena pada 

perusahaan manufaktur mempunyai potensi dalam mengembangkan produknya 

secara lebih cepat dengan cara melakukan berbagai inovasi dan cenderung 

mempunyai ekspansi pasar yang lebih luas di bandingkan perusahaan non 

manufaktur atau perusahaan jasa. Dapat diketahui bahwa rasio keuangan yang 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen dengan rasio yang sama namun 

menggunakan proksi yang berbeda dan hanya sedikit penelitian yang 

menambahkan rasio aktivitas dengan proksi Total Assets Turn Over sebagai 

variabel independenya. Selain itu,  penelitian ini juga menambahkan variabel size 

sebagai variable independennya. 

 

B. Batasan Penelitian  

 Adapun batasan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  

2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 3 tahun penelitian, yaitu 

2013 sampai  dengan 2015. 

3. Variabel independen yang digunakan yaiyu rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan size  
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4. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kebijakan deviden 

 

C. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen?  

2. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen?  

3. Apakah rasio solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen?  

4. Apakah rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebijakan dividen?  

5. Apakah size berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

deviden? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk : 

1. Menganalisis rasio likuiditas terhadap kebijakan dividen  

2. Menganalisis rasio profitabilitas terhadap kebijakan dividen  

3. Menganalisis rasio solvabilitas terhadap kebijakan dividen  

4. Menganalisis rasio aktivitas terhadap kebijakan dividen  
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5. Menganalisis size terhadap kebijakan deviden  

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagaipenambah keilmuan dan 

pengetahuan dibidang keuangan kebijakan deviden. 

b) Penelitian ini dapat memberikan tambahan literature dan kontribusi 

pemikiran pada penelitian selanjutnya terutama dalam kaitannya 

dengan kebijakan deviden pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

a) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para manajer 

mengenai pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat 

menghasilkan kebijakan deviden yang optimal 

b) Penelitian ini dapat bahan pertimbangan para investor dalam 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi yaitu menentukan 

perusahaan mana yang akan memberikan return yang lebih besar 

terutama dari sisi deviden. 

 


