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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan investor dalam menanamkan modalnya adalah 

keuntungan dari modal yang ditanamkan yaitu dengan adanya pembagian 

dividen. Pembayaran dividen merupakan salah satu hal yang ditunggu oleh 

investor, karena dividen merupakan suatu keuntungan yang diperoleh atas 

modal yang ditanamkan pada perusahaan. Selain itu dengan adanya  

pembayaran dividen, maka dapat menunjukan bahwa manajemen dan 

kelangsungan perusahaan tersebut masih dalam kondisi yang baik. 

Kebijakan dividen mempunyai arti penting bagi suatu perusahaan, 

karena kebijakan dividen berdampak pada program pendanaan, anggaran 

modal perusahaan dan berkaitan dengan sumber pembiayaan perusahaan. 

Kebijakan dividen atau keputusan dividen pada hakikatnya adalah untuk 

menentukan seberapa besarnya porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham atau yang akan ditahan sebagai bagian dari laba. Brigham 

(2011; 211) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen yang optimal adalah 

kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan diantara dividen saat ini 

dan pertumbuhan dimasa mendatang sehingga, memaksimumkan harga 

saham perusahaan, artinya manajer harus berhati-hati dalam memutuskan 

kebijakan dividen. Selain berhati-hati dalam pengambilan kebijakan dividen, 

ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh manajer dalam pengambilan 

keputusan kebijakan dividen. Menurut Ahmad dan Vina (2014) ada beberapa 
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faktor fundamental yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen yaitu 

profitabilitas, likuiditas, leverage, firm size dan growth opportunities. Oleh 

karena itu, kebijakan untuk memutuskan bahwa apakah dividen akan 

dibagikan kepada investor atau dividen ditahan sebagai laba merupakan 

kebijakan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. 

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan kebijakan dividen. 

Penelitian Ahmad dan Vina (2014) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Sedangkan penelitian Indah 

sulistyowati dkk (2010) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara 

variabel profitabilitas dengan kebijakan dividen. Lalu Devi dan Erawati 

(2014) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen, artinya semakin besar utang yang dimilikinya maka semakin kecil 

dividen yang akan dibagikan kepada investor. Sedangkan  penelitian Ayu 

(2013) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Selanjutnya Mawarni dan Ratnadi (2014) menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, artinya dengan 

meningkatnya cash ratio juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

membagikan dividen. Sedangkan Lopulasi (2013) menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap kebijakan dividen. Selain itu, 

Latiefsari (2011) menyatakan bahwa growth berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen. Sedangkan penelitian Indah sulistyowati dkk (2010) 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel growth dengan 

kebijakan dividen. Lalu Damayanti dan Catur (2014) menyatakan bahwa 
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expected dividend berpengaruh terhadap kebijakan deviden. Dan Rahmawati 

Nining dwi, dkk (2014) menyatakan bahwa Total Assets Turn Over (TATO) 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sedangkan penelitian Arianti Ike 

(2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Total Asset Turn 

Over (TATO) terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka peneliti mengambil judul skripsi : “  Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage, Growth Opportunities, Expected Dividend dan Total Asset Turn 

Over Terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur, pertanian, 

kehutanan, perikanan, pakan ternak dan peternakan pada tahun 2011-2014”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,  

maka penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Leverage, Growth Opportunities, Expected Dividend dan Total 

Asset Turn Over Terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur, 

pertanian, kehutanan, perikanan, pakan ternak dan peternakan pada tahun 

2011-2014”. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai 

berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

4. Apakah growth opportunities berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

5. Apakah expected deviden berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 

6. Apakah total asset turn over berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen. 

2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. 

3. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen. 

4. Untuk menganalisis pengaruh growth opportunities terhadap 

kebijakan dividen. 

5. Untuk menganalisis pengaruh expected dividend terhadap kebijakan 

dividen. 

6. Untuk menganalisis pengaruh total asset turn over terhadap kebijakan 

dividen. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi kalangan akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan dividen 

dan bisa menjadi referensi penelitian selanjutnya. 

2. Bagi investor, ketika akan berinvestasi terhadap perusahaan dapat melihat 

hal yang mempengaruhi kebijakn dividen. Sehingga dalam melakukan 

investasi dapat dengan tepat berdasarkan rasio kinerja keuangan dan rasio 

lainnya. 
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3. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini dapat sebagai acuan dalam 

melanjutkan usahanya dalam pembagian dividen kepada Investor dan 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam 

kebijakan dividen. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yakni teori keagenan, 

dividen, kebijakan deviden, profitabilitas, likuiditas, leverage, growth 

opportunities, expected dividend dan total asset turn over. Selain itu 

juga menguraikan tentang hubungan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan deviden yakni profitabilitas, likuiditas, 

leverage, growth, expectedd dividend dan total asset turn over. serta 

ada hipotesis dan  penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan 

dengan meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan analisis data serta 

menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data 

sekaligus jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan keterbatasan dari 

penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


