
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan bidang keuangan yang dijalankan perusahaan harus selaras 

dan serasi dengan tujuan maksimalisasi keuntungan yang merupakan tujuan 

utama  dari  perusahaan.  Salah  satu  kebijakan  yang  utama  untuk 

memaksimalisasi  keuntungan perusahaan  adalah  kegiatan  investasi.  Dalam 

kegiatan  investasi  manajer  harus  mengalokasikan  dana  ke  dalam  bentuk 

investasi  yang  dapat  menghasilkan  keuntungan  di  masa  depan.  Dalam 

kegiatan  investasi  tersebut  perlu  mempertimbangkan  sumber  pendanaan 

investasi  tersebut  apakah  dari  sumber  internal  atau  dari  sumber  eksternal 

sehingga keuntungan yang dihasilkan bisa maksimal.

Kebijakan investasi berhubungan dengan pendanaan apabila investasi 

sebagian  besar  didanai  dengan  internal  equity  maka  akan  mempengaruhi 

besarnya  deviden  yang  dibagikan.  Semakin  besar  investasi  maka  semakin 

berkurang deviden yang dibagikan. Dan apabila dana internal equity  kurang 

mencukupi  dari  dana yang dibutuhkan untuk investasi  maka bisa dipenuhi 

dari eksternal khususnya dari utang. 

Perusahaan  yang  cenderung  menggunakan  sumber  dana  eksternal 

untuk mendanai  tambahan investasi  akan membagikan deviden yang lebih 

besar. Untuk  itulah manajer harus dapat menentukan kebijakan deviden yang 

memberikan  keuntungan  kepada  investor,  disisi  lain  harus  menjalankan 
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perusahaan  dengan  tingkat  pertumbuhan  yang  diharapkan.  Pembagian 

deviden  bertujuan  untuk  memaksimumkan  kemakmuran  pemegang  saham 

atau nilai perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai saham. Untuk mencapai 

tujuan tersebut melibatkan dua pihak yang berkepentingan dalam pembagian 

deviden yaitu investor dan emiten. 

Peningkatan  hutang  pada  gilirannya  akan  mempengaruhi  besar 

kecilnya  laba  bersih  yang  tersedia  bagi  para  pemegang  saham  termasuk 

dividen  yang  diterima  karena  kewajiban  untuk  membayar  hutang  lebih 

diutamakan  daripada  pembagian  dividen.  Dari  sisi  investor,  deviden 

merupakan  salah  satu  penyebab  timbulnya  motivasi  investor  menanamkan 

dananya di pasar modal.  Investor lebih menyukai deviden daripada  capital  

gain,  alasanya  adalah  deviden  merupakan  penerimaan  yang  lebih  pasti 

dibanding dengan capital gain. Mereka menganggap bahwa deviden sekarang 

lebih berharga dari pada capital gain yang diterima dikemudian hari. Kerena 

informasi  yang  dimiliki  investor  di  pasar  modal  sangat  terbatas,  maka 

perubahan devidenlah yang akan dijadikan sebagai sinyal untuk mengetahui 

performance  perusahaan.  Sehingga  perusahaan  sering  menggunakan 

pengumuman deviden untuk menaikkan harga saham. 

Dari sisi emiten, sangat penting untuk menentukan apakah sebagian 

keuntungan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  akan  lebih  banyak  digunakan 

untuk membayar deviden dibandingkan dengan  retained earning  atau justru 

sebaliknya.  Apabila  proporsi  keuntungan  yang  dibagikan  sebagai  deviden 

lebih besar dari laba ditahan,  akibatnya  adalah dana internal  yang dimiliki 
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perusahaan turun, dan perusahaan perlu mencari  dana dari luar perusahaan 

bila perusahaan ingin melakukan ekspansi. Penentuan pembagian pendapatan 

antara  penggunaan  pendapatan  untuk  dibayarkan  kepada  para  pemegang 

saham sebagai deviden atau untuk digunakan di dalam perusahaan disebut 

dengan politik deviden atau kebijakan deviden.

Kebijakan  deviden  merupakan  bagian  yang  menyatu  dengan 

keputusan  pendanaan  perusahaan.  Rasio  pembayaran  deviden  menentukan 

jumlah  laba  yang  ditahan  sebagai  sumber  pendanaan.  Semakin  besar  laba 

ditahan  semakin  sedikit  jumlah  laba  yang  dialokasikan  untuk  pembayaran 

deviden.  Aspek  utama  dalam kebijakan  deviden  adalah  alokasi  penentuan 

laba sebagai deviden dan laba ditahan.

Kebijakan  dividen  perusahaan  tergambar  pada  dividend  payout 

rationya yaitu  persentase laba yang dibagikan dalam bentuk deviden tunai, 

artinya besar kecilnya dividend payout ratio akan mempengaruhi keputusan 

investasi  para  pemegang  saham  dan  disisi  lain  berpengaruh  pada  kondisi 

keuangan  perusahaan.  Pertimbangan  mengenai  dividend  payout ratio  ini 

diduga sangat  berkaitan  dengan kinerja  keuangan perusahaan.  Bila  kinerja 

keuangan  perusahaan  bagus  maka  perusahaan  tersebut  akan  mampu 

menetapkan besarnya dividend payout ratio sesuai dengan harapan pemegang 

saham dan tentu saja tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan untuk tetap 

sehat dan tumbuh.
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Setiap  perusahaan  selalu  menginginkan  adanya  pertumbuhan  bagi 

perusahaan  tersebut  di  satu  pihak  dan  juga  dapat  membayarkan  deviden 

kepada  para  pemegang  saham di  lain  pihak,  tetapi  kedua  tujuan  tersebut 

selalu  bertentangan.  Sebab  kalau  makin  tinggi  tingkat  deviden  yang 

dibayarkan, berarti semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya 

ialah menghambat tingkat pertumbuhan  (rate of growth)  dalam pendapatan 

dan harga sahamnya. Kalau perusahaan ingin menahan sebagian besar dari 

pendapatannya  tetap  didalam  perusahaan,  berarti  bahwa  bagian  dari 

pendapatan yang tersedia untuk pembayaran deviden adalah semakin kecil. 

Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham 

sebagai  “cash  deviden”  disebut  devidend  payout  ratio.  Dengan  demikian 

dapatlah  dikatakan  bahwa  makin  tingginya  devidend  payout  ratio  yang 

ditetapkan oleh perusahaan berarti  semakin kecil  dana yang tersedia untuk 

ditanamkan kembali di dalam perusahaan yang ini berarti akan menghambat 

pertumbuhan perusahaan (Riyanto 2001:266).

Laba  sebaiknya  tidak  dibagikan  sebagai  deviden  seluruhnya  dan 

sebagian  harus  disisihkan  untuk  diinvestasikan  kembali.  Laba  ditahan 

(retained earning) merupakan salah satu dari sumber dana yang berasal dari 

modal sendiri dan merupakan modal yang paling penting untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan.

Kebijakan dividen suatu perusahaan akan melibatkan dua pihak yang 

berkepentingan dan  saling bertentangan,  yaitu  kepentingan para  pemegang 

saham dengan mengharapkan return dalam bentuk dividen, dan kepentingan 
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perusahaan  dengan  laba  akumulasian  untuk  pendanaan  dalam  rangka 

peningkatan pertumbuhaan perusahaannya. Kebijakan dividen atau keputusan 

dividen  pada  hakikatnya  adalah  menentukan  porsi  keuntungan  yang  akan 

dibagikan  kepada  para  pemegang  saham,  dan  yang  akan  ditahan  sebagai 

bagian dari laba ditahan (Levy dan Sarnat, 1990). 

Miller  dan Modigliani (1961) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

tidak  akan  mempengaruhi  nilai  perusahaan  atau  harga  sahamnya.  Secara 

umum,  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan  dividen 

perusahaan baik alasan internal maupun eksternal.

Rasio  hutang  terhadap  ekuitas  berbeda-beda  tergantung  dari 

karakteristik bisnis dan keberagaman arus kas. Perusahaan dengan arus kas 

yang stabil biasanya memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang lebih tinggi 

dari pada perusahaan dengan arus kas yang kurang stabil. Dengan demikian, 

semakin  rendah  ratio  tersebut  maka  semakin  tinggi  tingkat  pembelanjaan 

perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham (modal sendiri) yang berarti 

makin  tinggi  perlindungan  terhadap  kreditur  dari  kehilangan  uang  yang 

dipinjamkannya ke perusahaan tersebut.  Sebaliknya  suatu perusahaan yang 

memiliki  tingkat  debt  to  equity  ratio  tinggi,  maka  porsi  pembelanjaan 

perusahaan yang dibiayai dari pinjaman lebih besar dari pada pembelanjaan 

yang dibiayai dari modal sendiri. Perusahaan jenis ini sangat membutuhkan 

pinjaman atau hutang dari kreditur.
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Pembayaran dividen khususnya cash dividend kepada para pemegang 

saham sangat tergantung pada posisi kas yang tersedia, hal ini dibuktikan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2001) yang menyatakan bahwa di 

antara  beberapa faktor  yang mempengaruhi  Dividend Payout  Ratio,  hanya 

faktor posisi kas (cash position) dan Debt to Equity Ratio yang berpengaruh 

signifikan. Posisi kas yang benar-benar tersedia bagi para pemegang saham 

akan tergambar pada free cash flow yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  tidak  semuanya  membagikan 

dividen  kepada  para  pemegang  sahamnya,  baik  itu  dalam bentuk  dividen 

tunai  maupun  dividen  saham.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya 

pertimbangan-pertimbangan  yang  berbeda  dalam  membuat  keputusan 

kebijakan  dan  pembayaran  dividen  dalam  setiap  perusahaan.  Sektor 

manufaktur  merupakan  sektor  yang  paling  banyak  membagikan  dividen 

kepada  para  pemegang  sahamnya  selama  kurun  periode  2006-2009 

dibandingkan sektor lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  di  atas,  maka 

penulis  tertarik  untuk  menulis  skripsi  dengan  judul:  “ANALISIS 

PENGARUH  CASH  POSITION,  DEBT  TO  EQUITY  RATIO,  DAN 

RETURN ON ASSETT TERHADAP DIVIDENT PAYOUT RATIO PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 

PERIODE TAHUN 2006-2009”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  di  atas,  maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. “Apakah Cash Position (CP) berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio  

(DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2006-2009 ?”.

2. “Apakah  Debt  to  Equity  Ratio  (DER)  berpengaruh  terhadap  Dividend 

Payout  Ratio  (DPR) pada perusahaan manufaktur  di  BEI periode tahun 

2006-2009 ?”.

3. “Apakah Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap Dividend Payout  

Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2006-2009 

?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. “Untuk menguji pengaruh Cash Position (CP)  terhadap Dividend Payout  

Ratio  (DPR) pada  perusahaan  manufaktur  di  BEI  periode  tahun  2006-

2009”.

2. “Untuk menguji pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap  Dividend 

Payout  Ratio  (DPR) pada perusahaan manufaktur  di  BEI periode tahun 

2006-2009”.

3. “Untuk  menguji  pengaruh  Return  on  Assets  (ROA)  terhadap  Dividend 

Payout  Ratio  (DPR) pada perusahaan manufaktur  di  BEI periode tahun 

2006-2009”.  
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D. Manfaat Penelititan

Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  pihak-pihak  yang 

berkepentingan.  Secara  terperinci  manfaat  penelitian  ini  adalah  sebagai 

berikut:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Bagi manajemen perusahaan, dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penentuan kebijakan deviden. Perhitungan kuantitatif diharapkan dapat 

menunjukkan  hubungan  atau  pengaruh  faktor-faktor  seperti  cash 

position,  profitability,  return  on  assets  dan  debt  to  equity  ratio  

terhadap  devidend  payout  ratio.  Faktor-faktor  tersebut  diharapkan 

dapat  membantu  manajer  keuangan  dalam  pengambilan  keputusan 

untuk menentukan berapa besarnya deviden yang dibayarkan kepada 

pemegang saham.

b. Bagi  investor,  dapat  dijadikan  pertimbangan  untuk  menentukan 

investasi sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. 

c. Bagi  akademis,  penelitian  ini  dapat  memberikan  bukti  empiris 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rasio pembayaran 

deviden sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang 

lebih  mendalam  serta  sebagai  dasar  penelitian  selanjutnya  tentang 

kebijakan deviden.
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2. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan 

atas pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi.

E. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini  menguraikan tentang latar  belakang masalah,  perumusan 

masalah,  tujuan  penelitian,  manfaat  penelitian,  dan  sistematika 

penelitian.

BAB II  TINJAUAN  PUSTAKA

Dalam  bab  ini  membahas  tentang  teori-teori  yang  mendukung 

mengenai dividend payout ratio, penelitian terdahulu, dan hipotesis 

penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam  bab  ini  dibahas  mengenai  jenis  penelitian,  populasi  dan 

sampel  penelitian,  teknik  pengumpulan   sampel,  variabel 

penelitian, dan metode analisis.

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada  bab  ini  disajikan  data-data  yang  berhubungan  dengan 

penelitian ini dan pembahasan hasil pengolahan data-data tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil 

pembahasan  serta  memberikan  saran-saran  perbaikan  untuk 

penelitian selanjutnya.


