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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengambilan keputusan keuangan memerlukan informasi keuangan. 

Infomasi tersebut di perusahaan disajikan oleh laporan keuangan yang disusun 

menurut prinsip akuntansi. Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai 

dasar untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan oleh 

para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan tersebut 

seharusnya mencakup informasi yang dapat digunakan untuk membuat 

keputusan ekonomi. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan 

keuangan tersebut antara lain informasi tentang kinerja, arus kas, posisi 

keuangan perusahaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan laporan 

keuangan, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga (IAI, 2002). 

Untuk dapat memperoleh kualifikasi informasi yang berguna, IAI (2002) 

menetapkan empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, 

relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. Dapat dipahami maksudnya 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai laporan 

keuangan. Relevan maksudnya adalah informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka dalam mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Keandalan maksudnya adalah 
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informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh para 

pemakai laporan keuangan. Dapat diperbandingkan artinya pemakai harus 

dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk 

mengindentifikasi kecenderungan posisi kas secara variabel. 

Untuk dapat menginterprestasikan informasi akuntansi yang relevan 

dengan tujuan dan kepentingan pemakainya dikembangkan seperangkat teknik 

analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Analisis 

rasio keuangan adalah salah satu teknik yang digunakan dalam praktik bisnis. 

Dengan adanya analisis rasio keuangan akan membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam memilih dan mengevaluasi informasi. Dan dengan 

adanya analisis laporan keuangan, maka perhatian akan terfokus pada 

informasi yang reliabel dan relevan dengan keputusan bisnis, sehingga dapat 

menghemat waktu dan biaya perolehan informasi (Munawir, 2002). 

Menurut Wetson dan Brigham (1990), sesungguhnya informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan diinginkan untuk memperoleh perkiraan 

tentang laba dan deviden di masa mendatang, dan resiko atas nilai perkiraan 

tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan jelas sangat penting bagi investor. 

Sehingga investor dapat mengambil dan menganalisis beberapa informasi dari 

suatu laporan keuangan antara lain laba atau pertimbangan laba, berbagai 

macam rasio keuangan seperti likuiditas, aktivitas dan profitabilitas guna 

menilai kinerja suatu perusahaan. 
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Ekspektasi dari para investor terhadap investasinya adalah memperoleh 

return yang sebesar-besarnya dengan resiko tertentu. Return tersebut dapat 

berupa capital gain ataupun deviden, investasi pada saham, dan pendapatan 

bunga pada surat hutang. Return tersebut menjadi variabel  guna 

meningkatkan wealth dari para investor, termasuk di dalamnya para 

pemegang saham. Deviden merupakan salah satu bentuk peningakatan wealth 

pemegang saham. Dilain pihak investor akan merasa senang apabila 

mendapatkan tingkat pengembalian investasinya semakin tinggi dari waktu ke 

waktu. Oleh karena itu, investor dan calon investor memiliki kepentingan 

untuk mampu memprediksi berapa besar tingkat pengembalian investasi 

mereka. 

Masalah dalam kebijakan dan pembayaran deviden mempunyai dampak 

yang sangat penting bagi para investor maupun bagi perusahaan yang akan 

membayarkan devidennya. Pada umumnya para investor mempunyai tujuan 

dalam bentuk deviden maupun capital gain. Para investor yang tidak bersedia 

mengambil resiko tentu saja akan memilih deviden daripada capital gain. 

Investor seperti ini biasanya merupakan investor jangka panjang dan sangat 

cermat mempertimbangkan kemana dananya akan diinvestasikan. Investor 

seperti ini tidak berniat mengambil resiko demi capital gain di masa yang 

akan datang. Mereka akan lebih berorientasi kepada deviden saat ini. Hal ini 

disebabkan karena deviden sekarang lebih menguntungkan dibandingkan 

saldo laba, karena ada kemungkinan nantinya saldo laba tersebut tidak 
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menjadi laba di masa yang akan datang. Dilain pihak, perusahaan juga 

mengharapkan adanya pertumbuhan secara terus menerus untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, yang sekaligus juga harus 

memberikan kesejahteraan yang lebih besar. Tentunya hal ini akan menjadi 

penting karena kebijakan deviden adalah sangat penting untuk memenuhi 

harapan para pemegang saham terhadap deviden. 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan maka  disamping membuat 

kebijakan deviden maka perusahaan dituntut untuk tumbuh. Pertumbuhan 

dapat diwujudkan dengan menggunakan kesempatan investasi sebaik-baiknya. 

Investasi berhubungan dengan pendanaan dan apabila investasi tersebut 

didanai internal equity  maka akan mempengaruhi besarnya deviden yang 

dibagikan. Barclay (1995) menyatakan bahwa dengan pertumbuhan tinggi 

banyak memerlukan dana, menyebabkan deviden yang dibayarkan menjadi 

rendah. Menurut Adedeji (1998) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara investasi dengan deviden payout ratio.    

Riyanto (1997, 265-266), dan Dermawan (1997) menyatakan bahwa 

perusahaan dalam membuat keputusan pembagian deviden harus 

mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Laba 

sebaiknya tidak dibagikan sebagai deviden seluruhnya dan sebagian harus 

disisihkan untuk diinvestasikan kembali. Karena dalam kebijakan deviden 

terdapat dua pihak yang saling bertentangan yaitu kepentingan pemegang 

saham dan kepentingan perusahaan dengan retained earning untuk investasi. 
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Deviden yang dibayarkan kepada para pemegang saham tergantung pada 

kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga memerlukan pertimbangan 

yang lebih serius daripada manajemen perusahaan. Kebijakan deviden atau 

keputusan deviden pada hakikatnya adalah menentukan porsi keuntungan 

yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan ditahan 

sebagian dari laba ditahan (Levy dan Sarnat, dalam Sutrisno, 200: 2). Besar 

kecilnya deviden tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh dan proporsi 

laba yang akan dibagikan dalam bentuk deviden/deviden payout ratio 

(Sartono, 2001: 73). Berikut ini faktor-faktor yang sesungguhnya terjadi dan 

harus dianalisa kaitannya dengan kebijakan deviden (Sartono, 2001: 293) 

diantaranya kebutuhan dana, likuiditas, kemampuan meminjam, keadaan 

pemegang saham dan stabilitas deviden. 

Suharli dan Oktorina (2005), berupaya menguji kemampuan rasio dalam 

memprediksi tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan deviden. 

Penelitian ini, menggunakan tiga variabel yaitu profitabilitas yang diwakili 

oleh Return on Investment (ROI), likuiditas yang diwakili oleh Current Ratio 

(CR), dan hutang yang diwakili oleh Debt Equity Ratio (DER). Berdasarkan 

hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian investasi 

berupa pendapatan deviden dapat diprediksi melalui ketiga rasio tersebut. 

Tingkat profitabilitas dan likuiditas mempunyai hubungan yang searah/positif 

dengan kebijakan deviden, sedangkan tingkat leverage mempunyai hubungan 

negatif/tidak searah dengan kebijakan deviden. 
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Pratomo Wahyu (2003) menguji pengaruh profitabilitas, leverage dan 

Earning per Share terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ untuk periode 1999 sampai 2000. Dari hasil uji F yang 

dilakukannya menunjukkan bahwa variabel independen secara serentak 

berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan hasil uji t pada perusahaan 

manufaktur besar menunjukkan hanya OPM, NPM dan Debt to Total Asset 

yang konsisten berpengaruh terhadap return saham, sedangkan pada 

manufaktur kecil hanya NPM yang berpengaruh. Pada perusahaan non 

manufaktur besar hanya OPM dan Debt to Total Asset yang berpengaruh dan 

untuk perusahaan non manufaktur kecil hanya NPM yang berpengaruh.  

Kurniati (2007) meneliti pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage 

terhadap tingkat pembayaran deviden pada perusahaan go publik. Berdasarkan 

pengujian hipotesisnya,hanya variabel likuiditas yang diproksikan dengan 

Current Ratio yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran 

deviden yang diterima investor, sedangkan profitabilitas yang diproksikan 

dengan Return on Equity dan leverage yang diproksikan dengan Debt to 

Equity hasilnya tidak signifikan. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai kebijakan deviden, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Untuk mengetahui lebih jelas tentang keijakan deviden, 

maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
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PROFITABILITAS, INVESTASI, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE 

TERHADAP DEVIDEN PAYOUT RATIO”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah dalam kebijakan dan pembayaran deviden mempunyai 

dampak yang sangat penting bagi para investor maupun bagi para perusahaan 

yang akan membayarkan devidennya. Deviden yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. 

Kebijakan deviden atau keputusan deviden pada hakikatnya adalah 

menentukan porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham dan yang akan ditahan sebagian dari laba ditahan yang akan dibagikan 

dalam bentuk deviden/deviden payout ratio. Faktor-faktor yang terjadi dan 

harus dianalisis kaitannya dengan kebijakan deviden diantaranya kebutuhan 

dana, likuiditas, keampuan meminjam, keadaan pemegang saham dan 

stabilitas deviden. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap deviden payout 

ratio? 

2. Apakah Investasi berpengaruh signifikan terhadap deviden payout ratio? 

3. Apakah Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap deviden payout ratio? 

4. Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap deviden payout ratio? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Ada tidaknya pengaruh profitabilitas terhadap deviden payout ratio 

b. Ada tidaknya pengaruh investasi terhadap deviden payout ratio 

c. Ada tidaknya pengaruh likuiditas terhadap deviden payout ratio 

d. Ada tidaknya pengaruh leverage terhadap deviden payout ratio 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi investor, manajemen dan juga bagi akademisi. Adapun 

manfaatnya adalah : 

1. Bagi investor, dapat memberikan acuan dalam pengambilan keputusan 

investasi terkait dengan tingkat pengembalian yang berupa deviden 

perusahaan. 

2. Bagi  manajemen perusahaan, mampu menyajikan kinerja terbaik 

untuk memperbaiki profitabilitas, likuiditas dan hutang perusahaan. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini mampu menjadi dasar atau acuan 

untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan untuk menambah 

pengetahuan atau wawasan tentang perkembangan ilmu akuntansi. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas 

skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis 

menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi yang dalam perumusannya 

dituangkan dalam lima bab dengan tahap sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan membahas tentang pokok permasalahan dari penulisan 

skripsi. Yaitu mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian dan tujuan laporan keuangan, 

pengertian investasi, pengertian investasi pada Equity Securities, pengertian 

laba, deviden, jenis kebijakan deviden, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan deviden, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian membahas populasi, sampel, tehnik pengambilan 

sampel, data dan sumber data yang digunakan, definisi operasional variabel, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Dalam analisis data akan membahas mengenai hasil pengumpulan data, 

analisis data dan pembahasan hasil analisis. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam penutup, penulis akan membahas tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran. 
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