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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah menjalankan kebijakan 

bidang keuangan yang harus selaras dan serasi dengan memaksimalisasi 

keuntungan suatu perusahaan. Kegiatan investasi merupakan salah satu 

kebijakan yang utama untuk memaksimalisasi keuntungan perusahaan. 

Dalam melakukan investasi saham, pemegang saham sebagai investor 

memiliki tujuan utama yaitu mengharapkan pendapatan atau tingkat 

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

maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya 

(capital gain). Dalam kegiatan investasi manajer harus mempertimbangkan 

sumber pendanaan investasi tersebut apakah berasal dari sumber internal atau 

dari sumber eksternal sehingga keuntungan yang dihasilkan bisa maksimal. 

Kegiatan investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan dengan 

berbagai resiko dan ketidakpastian yang sering sulit untuk diprediksi oleh 

para investor. Untuk mengurangi kemungkinan risiko dan ketidakpastian 

yang akan terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi, baik 

informasi yang diperoleh dari kinerja perusahaan maupun informasi lain 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. 
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Untuk menangani masalah yang terkait dengan dividen, maka 

perusahaan harus menentukan kebijakan yang tepat. Masing-masing 

perusahaan menetapkan kebijakan  dividen  yang berbeda-beda. Perusahaan 

perlu membuat suatu kebijakan mengenai besarnya laba yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham atau biasa disebut Dividend Payout Ratio (DPR), 

dan besarnya laba yang akan ditahan oleh suatu perusahaan. Semakin besar 

laba yang dibagikan dalam bentuk dividen, maka akan membuat semakin  

menarik bagi calon investor. Hal ini dikarenakan para calon investor menilai 

bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat dan memiliki prospek yang baik 

di masa mendatang. 

Investor atau pemegang saham pada umumnya menginginkan 

pembagian dividen yang relatif stabil, karena dengan stabilitas dividen dapat 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Pembagian dividen 

yang stabil tersebut juga dapat  mengurangi ketidakpastian investor dalam 

menanamkan dananya ke dalam perusahaan. Di  sisi lain, perusahaan yang 

akan membagikan dividen dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan, 

yaitu  perlunya menahan sebagian laba untuk re-investasi yang mungkin lebih 

menguntungkan, kebutuhan dana perusahaan, likuiditas perusahaan, sifat 

pemegang saham, serta target tertentu yang berhubungan dengan dividen. 

Tentunya hal ini akan menjadi unik karena kebijakan dari satu sisi juga tidak 

harus menghambat pertumbuhan perusahaan 

Menurut penelitian Puspita (2009), kebijakan dividen merupakan 

keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan terutama untuk menentukan 
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besarnya laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Kebijakan dividen 

mempunyai arti penting bagi perusahaan dikarenakan kebijakan keuangan ini 

berpengaruh pada sikap atau reaksi investor yang berarti pemotongan dividen 

dapat dipandang negatif oleh para investor. Pemotongan seperti itu seringkali 

dikaitkan dengan kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan. Selain itu, 

kebijakan keuangan ini berdampak pada program pendanaan dan anggaran 

modal perusahaan yang berkaitan dengan sumber pembiayaan (financing) 

perusahaan. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai 

dividen, maka akan mengurangi total sumber dana intern atau internal 

financing. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang 

diperoleh, maka kemampuan pemenuhan kebutuhan dana  dari sumber dana 

intern akan semakin besar dan hal ini akan menjadikan posisi financial dari 

perusahaan yang bersangkutan semakin kuat karena ketergantungan kepada 

sumber dana ekstern menjadi semakin kecil. 

Salah satu faktor yang berhubungan dengan devidend payout ratio 

adalah “profitabilitas.” Menurut penelitian Pradana (2014), profitabilitas 

merupakan variabel utama yang termasuk dalam pertimbangan rapat umum 

pemegang saham untuk menentukan keputusan pembagian dividen tunai. 

Perusahaan yang mampu mengelola asetnya secara efektif dan efesien 

cenderung menghasilkan kinerja keuangan yang baik dengan terealisasinya 

laba yang tinggi. Semakin tinggi laba yang mampu dihasilkan, maka semakin 

besar pula profitabilitas perusahaan untuk membagikan dividen.  
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Sartono (2001:122) mengartikan profitabilitas sebagai kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri. Dalam sebuah perusahaan biasanya 

profitabilitas diindikasikan oleh laba (earning). Ketika dalam kondisi laba 

yang rendah atau rugi, perusahaan tidak memiliki porsi laba yang cukup 

untuk dibagikan dalam bentuk dividen. 

Selain profitabilitas, free cash flow juga merupakan faktor yang 

berhubungan dengan devidend payout ratio. Brigham dan Houston (2006:65) 

mengartikan free cash flow sebagai arus kas yang benar-benar tersedia untuk 

didistribusikan kepada seluruh investor (pemegang saham dan pemilik utang) 

setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, 

produk-produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Jensen (1986) dalam 

penelitian Pradana (2014) mengemukakan, bahwa free cash flow berpengaruh 

positif terhadap dividend payout ratio. Semakin tinggi free cash flow, maka 

semakin tinggi dividend payout ratio atau sebaliknya.  

Sartono (2001:166) mengartikan likuiditas sebagai kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban financial jangka pendek tepat waktu. 

Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan adalah 

posisi likuiditas perusahaan karena tingginya tingkat likuiditas 

menggambarkan  bahwa perusahaan berada pada kondisi yang bagus 

sehingga permintaan akan saham dan tentunya harga saham akan ikut 

meningkat.  
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Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk 

melakukan pembiayaan melalui hutang (Kieso et al, 2007:96). Perusahaan 

dinilai beresiko apabila memiliki porsi hutang yang besar dalam struktur 

modal, namun sebaliknya apabila perusahaan menggunakan hutang yang 

kecil atau tidak sama sekali, maka perusahaan dinilai tidak dapat 

memanfaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan 

operasional perusahaan (Hanafi dan Abdul, 2005:87).  

Menurut penelitian Bansaleng (2014), penggunaan hutang yang tinggi 

akan menyebabkan penurunan kemampuan perusahaan dalam membayarkan 

dividennya, dikarenakan sebagian besar keuntungan akan dialokasikan pada 

cadangan dana untuk pelunasan  hutang. Perusahaan yang memiliki tingkat 

hutang yang rendah akan lebih memprioritaskan kesejahteraan pemegang 

sahamnya dengan pembagian dividen, sebaliknya jika perusahaan tersebut 

memiliki  tingkat hutang yang besar, maka perusahaan akan lebih 

berkonsentrasi pada pelunasan kewajibannya dibanding membagikan dividen 

agar dapat mencegah kebangkrutan karena tidak bisa memenuhi 

kewajibannya kepada pihak kreditur. 

Berdasarkan uraian di tersebut, peneliti termotivasi untuk 

membuktikan secara empiris apakah profitabilitas, free cash flow, likuiditas 

dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap dividend payout ratio pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Penelitian 

empiris ini dikhususkan pada sektor manufaktur karena perusahaan 

manufaktur memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain. 
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Selain itu, sektor ini merupakan sektor yang paling banyak membagikan 

dividen dan dengan pertimbangan karena sektor ini memiliki jumlah 

perusahaan yang listing paling banyak dibandingkan dengan sektor lain.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengambil 

judul penelitian “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2014.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap dividend payout ratio? 

2. Apakah terdapat pengaruh free cash flow terhadap dividend payout ratio? 

3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap dividend payout ratio? 

4. Apakah terdapat pengaruh kebijakan hutang terhadap dividend payout 

ratio? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap dividend payout ratio. 

2. Menganalisis pengaruh free cash flow terhadap dividend payout ratio. 

3. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap dividend payout ratio. 

4. Menganalisis pengaruh kebijakan hutang terhadap dividend payout ratio. 
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D. Manfaat Penelitian 

Apabila seseorang peneliti telah selesai melakukan penelitian dan 

memperoleh hasil, maka diharapkan dapat menyumbangkan hasil penelitian 

tersebut kepada masyarakat, atau khususnya kepada bidang yang diteliti. 

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dicapai beberapa manfaat, 

yaitu: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bukti 

empiris tentang pengaruh profitabilitas, free cash flow, likuiditas dan 

kebijakan hutang terhadap dividend payout ratio pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Investor dan kreditor, dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan 

relevan bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi 

dalam jual beli saham sehubungan dengan ekspektasinya terhadap dividen 

tunai yang dibayarkan. 

3. Bagi perusahaan, sebagai masukan bahwa profitabilitas, free cash flow, 

likuiditas dan kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap dividend 

payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi dan dapat dijadikan referensi 

tambahan untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi, 

khususnya manajemen keuangan mengenai kebijakan dividen. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan tentang teori keagenan, kebijakan dividen, 

profitabilitas, free cash flow, likuiditas, kebijakan hutang, 

penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi data, analisis data, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, 

serta saran-saran yang diperlukan. 


