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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Perkembangan ekonomi di suatu negara dapat diukur dengan berbagai 

cara, salah satunya dengan mengetahui tingkat perkembangan pasar modal 

dan industri-industri sekuritasnya. Saat ini era Globalisasi semakin 

berkembang pesat seiring dengan perubahan teknologi pada masyarakat, 

sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan investasi di pasar 

modal.  

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 

13 dinyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 

1995 Pasal 1 Butir 5 menerangkan juga bahwa efek adalah surat berharga, 

yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 

tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak 

berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian 

di suatu negara, terutama negara-negara yang menganut sistem ekonomi 

pasar. Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, 

karena pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi suatu 
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perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu agen produksi yang secara 

nasional akan membentuk Gross Domestic Product (GDP). Pada 

umumnya para investor mempunyai tujuan utama dalam menanamkan 

dananya di pasar modal, yaitu untuk mencari pendapatan atau return baik 

berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun pendapatan dari 

selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain). 

Menurut Mankiw (2006), GDP adalah standar yang digunakan dengan 

memasukkan segala aspek tersebut dalam penghitungannya. GDP dapat 

diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang 

diproduksi dalam sebuah negara pada periode tertentu. Jadi dengan 

berkembangnya pasar modal, akan menunjang peningkatan GDP atau 

mendorong kemajuan ekonomi suatu negara.  

Jogiyanto (2015:29) mengatakan bahwa pasar modal merupakan 

sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang 

dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Saham merupakan 

bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan. Obligasi (bond) merupakan 

utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saaat jatuh tempo 

dengan bunga yang tetap jika ada. Perusahaan yang membutuhkan dana 

dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Oleh sebab itu akan 

menarik para investor yang memiliki kelebihan dana, untuk melakukan 

investasi di pasar modal dengan mempertimbangkan prospek perusahaan 

di masa yang akan datang, serta kualitas dari manajemennya. Hal ini 

diperjelas lagi oleh pendapat Cahyadin dan Milandari (2009), bahwa 
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dalam rangka melaksanakan kegiatan investasi  tersebut, investor perlu 

mengambil keputusan investasi. Keputusan investasi yang dimaksud 

adalah keputusan untuk membeli, menjual, dan mempertahankan 

kepemilikan saham. 

Menurut Haryatih (2015), keputusan untuk melakukan investasi ini 

sangat penting untuk di pertimbangkan karena, dalam aktivitas di pasar 

modal para investor memiliki harapan dari investasi yang dilakukannya, 

yaitu yang berupa capital gain dan dividend. Deviden merupakan bagian 

dari laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa (earning 

available for common stakeholders) yang dibagikan kepada para 

pemegang saham biasa dalam bentuk tunai (Warsono, 2003:271). 

Kebijakan dividen perusahaan tergambar pada Dividend Payout Ratio 

(DPR) yaitu pada persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen 

tunai, sehingga besar kecilnya DPR akan mempengaruhi keputusan 

investasi para pemegang saham dan disisi lain berpengaruh pada kondisi 

keuangan perusahaan. 

Untuk mengukur DPR  maka perlu melakukan analisis terhadap rasio-

rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan, (Syafri, 2008:297). 

Analisis rasio keuangan juga berguna bagi pihak luar perusahaan karena 

analisis rasio ini akan mencerminkan kondisi suatu perusahaan. Apabila 

analisis dilakukan oleh pihak kreditor maka aspek yang dinilai adalah 
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kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas financial tepat waktu, 

sedangkan untuk investor lebih berkepentingan dengan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Husnan Suad, 2004:69).  

      Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam Haryatih (2015), 

kebijakan dividen yang optimal akan menciptakan keseimbangan antara 

dividen saat ini dan pertumbuhan di masa datang sehingga, dapat 

memaksimumkan harga saham. Perusahaan menginginkan pertumbuhan 

yang baik bagi perusahaannya dan tetap dapat membayarkan deviden 

kepada para pemegang saham dimana kedua tujuan tersebut selalu 

bertentangan. Apabila semakin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, 

berarti semakin sedikit laba yang ditahan, dan sebagai akibatnya adalah 

akan menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan 

dan harga sahamnya. Jika perusahaan ingin menahan sebagian besar dari 

pendapatannya, berarti bagian dari pendapatan yang tersedia untuk 

pembayaran dividen adalah semakin kecil. Persentase dari pendapatan 

yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai “cash dividen” 

disebut dividend payout ratio.  

Oleh sebab itu dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi dividen 

payout ratio yang ditetapkan oleh perusahaan berarti semakin kecil dana 

yang tersedia untuk ditanamkan kembali di dalam perusahaan, yang  

berarti bahwa akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Haryatih 2015 dan Ahi 

Evran 2015 bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara growth terhadap 
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devidend payout rasio tetapi dari hasil penelitian Henny dan Rio (2013) 

mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan growth terhadap devidend 

payout rasio.  

      Posisi kas (Cash Position) digambarkan pada rasio likuiditas dari suatu 

perusahaan yang merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan 

sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya deviden yang 

akan dibayarkan kepada para pemegang saham.  Apabila semakin besar 

posisi kas dalam suatu perusahaan maka akan makin besar kemungkinan 

dilakukannya pembayaran deviden, (Riyanto, 2001:202). Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Haryatih 2015 bahwa cash position 

berpengaruh terhadap devidend payout rasio. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:206) Likuidity atau 

likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Oleh sebab itu liabilitas sangat 

bergantung pada pada arus kas perusahaan dan komponen aset lancar dan 

liabilitas jangka pendeknya. Current ratio merupakan salah satu ukuran 

dari rasio likuiditas (liquidity ratio) yang dihitung dengan membagi aktiva 

lancar (current assets) dengan hutang atau kewajiban lancer (current 

liability). Current ratio yang semakin besar akan menunjukkan semakin 

tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Jadi apabila likuiditas perusahaan semakin tinggi, maka akan 

memungkinkan pembagian deviden kepada investor. Hal ini di buktikan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Rio (2014) dan Haryatih (2015) yang 
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menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara likuiditas terhadap devidend 

payout ratio. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan 

oleh Esti (2016) bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap devidend 

payout ratio.    

Salah satu alat ukur rasio solvabilitas adalah Debt to Equity Ratio 

(DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang secara sistematik. Tingkat 

keberhasilan suatu perusahaan dalam memenuhi liabilitasnnya dapat 

diukur melalui rasio debt to equity ratio (DER). Apabila semakin kecil 

DER maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang semakin baik 

dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran hutang 

perusahaan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Esti 

(2016), Rembulan (2016), dan Halim Usman (2014)  yang menyatakan 

bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap deviden payout rasio.    

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:222) profitability ratio 

atau rasio profitabilitas merupakan rasio yang menghubungkan laba dari 

penjualan dan investasi. Dari rasio profitabilitas dapat diketahui 

bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan. Setiap perusahaan 

menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Untuk dapat 

melangsungkan hidupnya, perusahaan harus berada dalam keadaan yang 

menguntungkan (profitable). Apabila perusahaan berada dalam kondisi 

yang tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk 
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memperoleh pinjaman dari kreditor maupun investasi dari pihak luar. Oleh 

sebab itu jika suatu perusahaan berada pada posisi yang profitable, maka 

akan semakin meyakinkan investor untuk melakukan investasi dan hal ini 

akan berpengaruh juga terhadap devidend payout ratio suatu perusahaan. 

Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rio Kristyanto 

(2014) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara profitabilitas 

terhadap devidend payout ratio.  

Pentingnya kebijakan deviden membuat banyak peneliti melakukan 

penelitian dan diskusi tentang praktik dan motivasi perusahaan mengenai 

kebijakan deviden yang diambil. Saat ini banyak perusahaan yang 

mengembangkan usahanya dengan menggandalkan sebagian besar 

dananya dari para investor dengan menjanjikan pengembalian modal dan 

keuntungan berupa capital gain dan deviden. Oleh sebab itu tidak sedikit 

perusahaan yang mempertimbangkan kebijakan devidennya. Kebijakan 

deviden ini akan sangat mempengaruhi keputusan investor untuk 

melakukan investasi kepada perusahaan tersebut sehingga, dalam 

penentuan kebijakan deviden (devidend payout ratio) ada faktor-faktor 

yang mempengaruhinya.  

Pada penelitian ini penulis berfokus pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 karena 

perusahaan manufaktur sering melakukan pembagian deviden pada tahun 

2013-2015. 
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Salah satu objek penelitian adalah faktor- -faktor yang 

mempengaruhi DPR (Deviden Payout Ratio). Diantara faktor-faktor yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini antara lain, yaitu; Growth 

(Pertumbuhan), CP (Cash Position), CR (Likuiditas), DER (Debt To 

Equity Ratio), dan ROE (Profitabilitas).  

Penelitian ini diajukan karena adanya research gap pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan variabel-variabel 

independen yang memiliki perbedaan hasil antara peneliti yang satu 

dengan yang lainnya. Beberapa perbedaan antara penelitian yang sekarang 

dengan penelitian sebelumnya, yaitu : perbedaan variabel independennya, 

perbedaan pada hasil penelitian, pada periode amatan, jumlah objek 

penelitian, dan studi empirisnya. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis 

pengaruh growth, cash position, liquidity, debt to equity ratio dan 

profitability terhadap devidend payout ratio pada perusahaan manufaktur 

yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.   

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh growth terhadap deviden payout ratio pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015? 
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2. Apakah ada pengaruh posisi kas terhadap deviden payout ratio 

pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015? 

3. Apakah ada pengaruh likuiditas terhadap deviden payout ratio pada 

perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015? 

4. Apakah ada pengaruh debt to equity ratio terhadap deviden payout 

ratio pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015? 

5. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap deviden payout ratio 

pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015?             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberpa tujuan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui adanya pengaruh growth 

terhadap deviden payout ratio pada perusahaan manufaktur di BEI 

2013-2015 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh posisi kas terhadap 

deviden payout ratio pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 

2013-2015 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh likuiditas terhadap 

deviden payout ratio pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 

2013-2015 

4. Untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap deviden 

payout ratio pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015 
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5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap deviden 

payout ratio pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi investor, calon investor, pengamat investasi, dan kreditor 

hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman mengenai 

keputusan investasi yang berkaitan dengan tingkat pengembalian 

yang berupa dividend payout ratio. 

b. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini menjadi salah satu 

referensi dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan 

dividen. 

c. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan dalam 

pengembangan ilmu keuangan mengenai kebijakan deviden. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis 

dalam praktek bidang akuntansi, dapat menambah pengalaman dalam 

menganalisis permasalahan di bidang keuangan dan memperluas 

pengetahuan  mengenai  pengaruh terhadap kebijakan deviden 

(deviden payout ratio). 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penuliusan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang 

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan maksud untuk 

memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar 

mempermudah bagi pembaca  dalam memahami penulisan penelitian ini. Isi 

dan bahasa ini disajikan dalam bentuk sistematika, sistematika penulisan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai ide 

yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini dan berisi latar belakang yang 

secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok 

permasalahan atau issue, rumusan masalah yang menjadi dasar 

dilaksanakannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, 

manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini membahas mengenai tinjauan 

pustaka yang menguraikan teori-teori yang relevan tentang deviden payout 

ratio, mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi; growth, 

posisi kas, likuiditas, debt to equity ratio, dan profitabilitas perusahaan 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan 

manufaktur. Selain itu, bab ini juga mencantumkan telaah penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III membahas tentang motode penelitian. Bab ini bersisi tentang 

jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data 
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penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis 

data.  

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti 

mencoba menganalisis dan membahas berdasarkan growth, posisi kas, 

likuiditas, debt to equity ratio, dan profitabilitas perusahaan dalam 

mempengaruhi variabel dependennya yaitu deviden payout ratio serta 

menjelaskan hasil pengumpulan data, hasil analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V yaitu penutup. Bab ini berisi tentang simpulan, hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


