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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Saat ini kebanyakan masyarakat mengukur keberhasilan sebuah 

perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

yang besar dan seberapa besar perusahaan mampu mempertahankan 

investor yang menanamkan saham kepada perusahaan tersebut. Terkait 

dengan seberapa besar laba yang didapatkan oleh perusahaan, laba tersebut 

akan dibagi kepada pemegang saham atau ditahan untuk investasi. 

Dalam suatu perusahaan, aktivitas investasi merupakan aktivitas 

yang dihadapkan pada berbagai macam resiko dan ketidakpastiaan yang 

seringkali sulit diprediksi oleh investor. Untuk mengurangi kemungkinan 

resiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, investor memerlukan berbagai 

macam informasi, baik yang diperoleh dari kinerja perusahaan maupun 

informasi yang relevan seperti kondisi ekonomi dan politik dalam suatu 

Negara. Informasi yang diperoleh dari perusahaan lazimnya didasarkan 

pada kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan, investor 

dapat mengetahui kinerja perusahaan dalam kemampuannya untuk 

menghasilkan profitabilitas dan besarnya pendapatan dividen per lembar 

saham (dividen per share) (Robert Ang, 1997) 
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Investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan dananya ke 

dalam perusahaan yaitu untuk memperoleh pendapatan atau tingkat 

kembalian investasi (return) baik berupa pendapatan dividen (dividen 

yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga 

belinya (capital gain). Ross (1997) dalam Diyah (2010) mendefinisikan 

dividen sebagai pembayaran kepada pemilik perusahaan yang diambil dari 

keuntungan perusahaan, dalam bentuk saham maupun tunai. Pembayaran 

deviden dalam bentuk tunai (kas) lebih banyak diinginkan investor dari 

pada dalam bentuk lainnya, karena pembayaran deviden tunai membantu 

mengurangi ketidakpastian dalam aktivitas investasinya di dalam 

perusahaan.  

Kebijakan deviden merupakan keputusan untuk menentukan 

berapa banyak dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang 

saham. Kebijakan ini bermula dari bagaimana perlakuan manajemen 

terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan yang pada umumnya 

sebagian dari pengahasilan bersih setelah pajak (EAT) dibagikan kepada 

para investor dalam bentuk 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. 

Husnan (1989) dalam Laksono (2006) menyatakan bahwa 

perusahaan lebih suka menahan keuntungan dari pada membagikan dalam 
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bentuk deviden, sedangkan investor lebih menyukai pembayaran dividen 

saat ini dari pada menundanya untuk direalisasi dalam bentuk capital gain. 

Oleh karena adanya kepentingan yang kontradiktif antara pihak 

perusahaan dengan investor, maka perusahaan harus mengambil suatu 

kebijakan dividen yang membawa manfaat khususnya bagi peningkatan 

kemakmuran kepada para pemegang saham. 

Besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan 

tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan, sehingga 

pertimbangan manajamen untuk mempertimbangkan faktor-faktor apa saja 

yang akan mempengaruhi kebijakan dividen yang ditetapkan oleh 

perusahaan (Hatta, 2002). 

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

pembagian Dividen Payout Ratiosudah banyak yang dilakukan. (Risaptoko 

2007) dalam penelitiannya terhadap perusahaan yang terdaftar di BEJ yang 

sahamnya ikut dimiliki manajemen dan yang tidak memiliki manajemen 

menyatakan bahwa cash ratioberpengaruh positif terhadap Dividen Payout 

Ratio, debt to total assetjuga berpengaruh positif terhadap Dividen Payout 

Ratio, variable growth tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR), begitu juga dengan variabel size tidak berpengaruh 

terhadap Dividen Payout Ratio, dan Return on Asset (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). Hal ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa dan Clara (2009) yang 
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menyatakn bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap 

Dividen Payout Ratio. 

Maria Adriyani (2008) meneliti tentang pengaruh Cash Ratio, debt 

to Equity Ratio (DER), Kepemilikan saham manajemen, Investment 

Opportunity Set (IOS), dan Return on Asset (ROA) terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan otomotif yang listed di BEI periode 

2004-2006. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Cash Ratio, Debt to 

Equity Ratio (DER), Investmen Opportunity Set (IOS) dan Return on Asset 

(ROA) secara parsial signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR), 

sedangkan kepemilikan saham manajemen tidak signifikan terhadap DPR. 

Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharli (2006) 

yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak signifikan 

terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). 

Tita Deitana (2009) dalam penelitiannya menggunakan purposive 

sampling yang meneliti tentang pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning per Share (EPS), Price Earnings Ratio (P/E), Return on Asset 

(ROA), Current Ratio, Net Profit Margin (NPM), Inventory Turnover, dan 

Return on Equity (ROA) terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan manufaktur dan non manufaktur selain bank dan lembaga 

keuangan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek jakarta dari tahun 2003 

sampai 2007. Hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Earnings Per Share (EPS) dan Price Earnings Ratio 

(P/E) terhadap dividen payout ratio (DPR), sedangkan Debt to 
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EquityRatio(DER), Return on Asset (ROA), Current Ratio, Net Profit 

Margin(NPM), Inventory Turnover, dan Return on Equity (ROE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio (DPR). 

Dividen Payout Ratio adalah perbandingan dividen yang 

dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan 

dalam bentuk presentase (Gitosudarmo dan Basri, 1992). Semakin tinggi 

Dividen Payout Ratio akan semakin menguntungkan para investor tetapi 

dari pihak perusahaan akan memperlemah internal financial karena 

memperkecil laba ditahan. Tetapi sebaliknya, Dividen Payout Ratio 

semakin kecil akan merugikan para pemegang saham (investor), tetapi 

internal financial perusahaan semakin meningkat. 

Menurut Robbert Ang (1997), Debt to Equity Ratio (DER) 

digunakan untuk mengukur tingkat leverage(penggunaan utang) terhadap 

total sharehoolders equity yang dimiliki perusahaan. Prihantoro (2003) 

menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio(DER) mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang 

ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar hutang. 

  Ratio Net Profit Margin mengukur rupiah laba yang dihasilkan 

oleh setiap satu rupiah penjualan. Ratio ini memberi gambaran tentang 

laba untuk para pemegang saham sebagai presentase dari penjualan, Ratio 

Net Profit Margin ini juga mengukur seluruh efisiensi, baik produksi, 
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administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen 

pajak. (Prastowo dan Julianty, 2005). 

   Tingkat pertumbuhan pendapatan yang tinggi mengindikasikan 

adanya kesempatan investasi yang tinggi yang membutuhkan pendanaan, 

sehingga perusahaan harus mencari dana dari pihak eksternal. Usaha 

mendapatkan tambahan dana dari pihak eksternal ini akan menimbulkan 

biaya transaksi. Biaya transaksi yang tinggi menyebabkan perusahaan 

harus berpikir kembali untuk membayarkan dividen apabila masih ada 

peluang investasi yang bisa diambil dan lebih baik menggunakan dana dari 

aliran kas internal untuk membiayai investasi tersebut (Holder, Lamger & 

Hexter, 1998) dalam Erna Susilawati (2000). 

Firm size juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembagian dividen. Suatu perusahaan yang sudah mapan akan 

memiliki akses yang mudah menuju pasar modal sehingga mampu 

memperoleh dana yang lebih besar dan perusahaan memiliki rasio 

pembayaran dividen yang tinggi (Michell Suherti dan Sofyan S. Harahap 

2004) 

Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan modal yang 

diinvestasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan. 

Semakin tinggi Return On Asset maka kemungkinan pembagian dividen 

juga semakin banyak (Sartono, 2004). 

Penelitian ini menggunakan variabel  Dividen Payout Ratio sebagai 

variabel dependen dan Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 
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(NPM), Asset Growth, Firm Size,  dan Return On Asset (ROA) sebagai 

variabel independen, dengan judul  

“ PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT 

MARGIN, ASSET GROWTH, FIRM SIZE, RETURN ON ASSET 

TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO” (studi kasus pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-

2011) 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut : 

1. Apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap Dividen 

Payout Ratio? 

2. Apakah net profit margin (NPM) berpengaruh terhadap Dividen Payout 

Ratio? 

3. Apakah asset growth berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio? 

4. Apakah firm size berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio? 

5. Apakah return on asset (ROA) berpengaruh terhadap Dividen Payout 

Ratio? 

6. Apakah Secara bersama sama kelima variabel tersebut mempengarui 

Dividen Payout Ratio ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap dividen 

payout ratio. 

2. Mengetahui pengaruh net profit margin (NPM) terhadap dividen payout 

ratio. 

3. Mengetahui pengaruh asset growth terhadap dividen payout ratio. 

4. Mengetahui pengaruh firm size terhadap dividen payout ratio. 
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5. Mengetahui pengaruh return on asset (ROA) terhadap dividen payout 

ratio. 

6. Mengetahui pengaruh kelima variabel independen terhadap dividen 

payout ratio. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat tersebut antara lain: 

1. Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu 

pengetahuan, khusunya manajemen keuangan mengenai dividen 

payout ratio, debt to equity ratio (DER), net profit margin (NPM), 

asset growth, firm size, dan return on asset (ROA). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

relevan, akurat, dan lengkap kepada para ahli tentang dividen 

payout ratio, debt to equity ratio (DER), net profit margin (NPM), 

asset growth, firm size, dan return on asset (ROA). 

2. Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penelitian mengenai debt to equity ratio (DER), net 

profit margin (NPM), asset growth, firm size, dan return on asset 

(ROA) serta pengaruhnya terhadap dividen payout ratio. 

b. Bagi Manajemen Perusahaan 
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Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan bhan masukan 

bagi perusahaan dalam penentuan kebijakan dividen. Perhitungan 

kuantitatif diharapkan dapat menunjukkan hubungan atau pengaruh 

faktor faktor seperti Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit 

Margin (NPM), Asset Growth, Firm Size, dan Return On Asset 

(ROA) terhadap Diveden Payout Ratio. Faktor faktor tersebut 

diharapkan dapat membantu manajer keuangan dalam pengambilan 

keputusan untuk menentukan beberapa dasar dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham. 

c. Bagi investor 

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal (khususnya 

instrumen saham). Dengan mengalisa faktor faktor yang 

berpengaruh terhadap dividen payout ratio diharapkan bermanfaat 

untuk memprediksi pendapatan dividen para pemegang saham. 

d. Bagi Pembaca 

Dengan penelitian ini diharapkan pembaca dapat menambah 

wawasan mengenai dividen payout ratio, debt to equity ratio 

(DER), net profit margin (NPM), asset growth, firm size, dan 

return on asset (ROA). 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian 

dan gambaran umum  permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang relevan 

dengan penelitian ini. Selain itu dimuat pula review atas 

penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran populasi dan sampel 

yang digunakan dalam studi empiris, pengidentifikasian 

variabel-variabel penelitian dan penjelasan mengenai cara 

pengukuran variabel-variabel tersebut. Selain itu  juga 

dikemukakan teknik pemilihan data dan metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini akan membahas mengenai analisis data yang telah 

diperoleh dan dikumpulkan, uji regresi linear berganda yang 

dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel 
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independen terhadap variabel dependen disertai dengan 

hasil dan pembahasannya. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat hasil analisis data yang diberikan dalam 

bentuk kesimpulan. Bab ini juga mengemukakan tentang 

keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian yang 

akan datang. 

 

 


