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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang Penelitian 

Sesuai dengan fungsi manajemen keuangan pada umumnya, maka 

pembagian deviden bertujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham atau harga saham. Selain itu tujuan pembagian deviden juga untuk 

menunjukkan likuiditas perusahaan.  

Dari sisi investor, deviden merupakan salah satu penyebab timbulnya 

motivasi investor untuk menanamkan dananya di pasar modal. Investor lebih 

menyukai deviden dari pada capital gain, alasannya adalah deviden 

merupakan penerimaan yang lebih pasti dibanding capital gain. Capital gain  

adalah jumlah kelebihan harga jual atas harga beli saham. Perilaku ini oleh 

Gordon – Litner sebagai The Bird in the Hand – Theory, yang mengkiaskan 

bahwa satu burung di tangan lebih berharga dibanding seribu burung di udara. 

Blume (1980) menemukan bahwa investor individual lebih menyukai deviden 

yang meningkat (tinggi) sehingga menyebabkan rendahnya retained earning. 

Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa deviden sekarang lebih 

berharga dibandingkan dengan capital gain yang diperoleh dikemudian hari. 

Sehingga perusahaan sering menggunakan pengumuman deviden untuk 

menaikkan harga saham.  



 

 

Karena informasi yang dimiliki investor di pasar modal sangat terbatas, 

maka perubahan devidenlah yang akan dijadikan sebagai sinyal untuk 

mengetahui performance perusahaan.  

Dari sisi emiten kebijakan deviden sangat penting bagi mereka, apakah 

sebagian keuntungan yang dimiliki perusahaan akan lebih banyak digunakan 

untuk membayar deviden dibanding retained earning atau justru sebaliknya. 

Apabila proporsi yang dibagikan sebagai deviden lebih besar dari pada 

retained earning, akibatnya adalah dana internal yang dimiliki oleh 

perusahaan turun, dan perusahaan perlu mencari dana dari luar perusahaan 

apabila perusahaan yang bersangkutan akan melakukan ekspansi. Sebaliknya 

apabila proporsi keuntungan yang dibagikan dalam bentuk deviden lebih kecil 

dari retained earning, maka dana internal yang dimiliki perusahaan tinggi. 

Apabila perusahaan memerlukan dana untuk ekspansi hanya menanggung cost 

yang lebih rendah jika dibanding jika dana tersebut diperoleh dari luar 

perusahaan. Sehingga kebijakan deviden perlu dianalisis dan diputuskan 

dengan lebih bijaksana.  

Adapun faktor – faktor yang diduga mempengaruhi deviden per share 

adalah : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Deviden tahun 

sebelumnya (DPSmin1), Earning Per Share (EPS) dan Total Assets Turn Over 

(TATO).  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan diberi judul :  

“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

DEVIDEN PER SHARE PERUSAHAAN – PERUSAHAAN YANG GO 



 

 

PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA tahun 2001 - 2005 (studi 

empirik pada perusahaan rokok yang terdaftar di BEI)”.  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah apakah faktor – faktor Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Deviden 

tahun sebelumnya, Earning Per Share dan Total Assets Turn Over 

mempengaruhi deviden per share perusahaan – perusahaan yang go public di 

Bursa Efek Indonesia?  

 

C. Pembatasan Masalah  

Agar pembahasan ini tidak melebar, maka dalam melakukan penelitian, 

peneliti akan memberikan batasan – batasan sebagai berikut :  

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

2. Laporan keuangan yang akan diteliti adalah laporan keuangan perusahaan 

selama tahun 2001 -2005.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang  

mempengaruhi deviden per share perusahaan – perusahaan yang go public di 

Bursa Efek Indonesia.    

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ivestor  

Manfaat penelitian ini bagi investor yaitu memberikan tambahan bahan 

pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi di pasar 

modal.  

2. Bagi Perusahaan 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan yaitu memberikan kontribusi bagi 

manajer dalam menentukan suatu alat pengukuran kinerja perusahaan.  

3.  Bagi Penulis  

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu kesempatan menerapkan teori – 

teori yang telah diperoleh diperkuliahan dan menambah wawasan 

pengetahuan pasar modal dan aktivitasnya mengenai deviden.  

4. Bagi Penelitian Lain  

Manfaat penelitian ini bagi penulis lain yaitu dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.   

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka dibuat 

rancangan penulisan yang mana dalam penelitian ini terdiri dari :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang 

masalah,  perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 



 

 

BAB II                          : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat teori yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu tentang pasar modal, informasi 

laporan keuangan, pengertian dan tujuan pembagian 

deviden, macam – macam deviden, pembayaran 

deviden, teori kebijakan deviden, pola umum 

pembayaran deviden, faktor – faktor yang 

mempengaruhi kebijakan deviden suatu perusahaan. 

Selain itu juga memuat hasil penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.  

BAB III                        : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan tentang populasi, sampel dan 

metode pengambilan sampel, sumber data dan data, 

variabel – variabel penelitian dan metode 

pengumpulan data, metode analisa data.  

BAB IV                        : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian serta 

menyajikan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai masalah yang diteliti.  

BAB V                        : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran – saran 

yang diberikan berdasarkan hasil dari analisis data 

dan pembahasan 

 


