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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era saat ini, banyak investor yang menanamkan modalnya di 

pasar modal khususnya di Indonesia, apalagi dengan program yang 

diadakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tagline “Yuk Nabung 

Saham” sehingga menambah minat masyarakat Indonesia untuk 

berinvestasi saham. Dibalik program tersebut, banyak manfaat lain yang 

bisa didapatkan dari berinvestasi saham, yaitu dividen. Menurut Scott 

Besley dan Eugene F. Brigham (2005), pengertian dividen adalah 

pembagian uang tunai yang dilakukan oleh perusahaan atas suatu 

keuntungan perusahaan, baik itu laba yang didapatkan dari periode yang 

sedang berjalan ataupun laba dari periode sebelumnya lalu diberikan 

kepada para pemegang saham.  

Pembayaran dividen saat ini menjadi bahan perdebatan yang cukup 

menarik di bidang keuangan. Akademisi dan peneliti telah 

mengembangkan banyak model teoritis yang menggambarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi manajer ketika membuat keputusan 

kebijakan dividen. Kebijakan dividen, dalam konteks penelitian ini, 

berarti kebijakan pembayaran yang digunakan oleh para manajer dalam 

menentukan ukuran dan pola distribusi uang kepada pemegang saham 

dari waktu ke waktu. Pada jurnal yang ditulis oleh Miller dan Modigliani 
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(1961) berpendapat bahwa pada pasar modal sempurna, keputusan 

dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan dan oleh karena itu, sifat 

kebijakan dividen yang dilakukan pun tidak relevan bagi perusahaan. 

Para ahli finansial dan akademisi banyak yang tidak yakin dengan 

kesimpulan ini karena kebijaksanaan konvensional pada saat itu 

menyarankan bahwa kebijakan dividen yang dikelola dengan benar 

memiliki dampak pada harga saham dan keuntungan bagi pemegang 

saham. 

Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh para manajer untuk 

mengatur alokasi pendapatan perusahaan. Pendapatan perusahaan dapat 

diinvestasikan dalam aset operasional, digunakan untuk 

mengembangkan bisnis, digunakan untuk melunasi hutang, dan atau 

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Masalah 

yang muncul jika suatu perusahaan memutuskan untuk mendistribusikan 

pendapatannya kepada pemegang saham termasuk pendapatan setelah 

pajak yang dibagikan kepada pemegang saham; apakah itu dalam bentuk 

dividen tunai, atau membeli kembali saham perusahaan yang telah 

beredar; dan beberapa macam pendistribusian lainnya. Banyak 

kontroversi seputar kebijakan dividen. Black (1976) mengamati bahwa 

“semakin sulit kita melihat gambaran dividen, maka lebih seperti teka-

teki, dengan potongan-potongan yang tidak pas satu sama lain”. Sejak 

saat itu, penelitian teoritis dan empiris tentang kebijakan dividen telah 

meningkat secara dramatis. 
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Ada banyak alasan mengapa perusahaan harus membagikan atau 

tidak membagikan dividen. Dari beberapa teori yang muncul itu tidak 

ada satupun penjelasan yang valid tentang pembagian dividen. Menurut 

Brook dkk (1998) tidak ada alasan untuk percaya bahwa kebijakan 

dividen perusahaan didorong oleh satu tujuan saja atau hanya satu faktor 

saja yang mempengaruhi tentang pembagian dividen. 

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus membayar atau 

tidak membayarkan dividen. Pembayaran dividen adalah suatu hal yang 

penting bagi investor karena i) dividen menunjukkan  tentang 

kesejahteraan keuangan perusahaan, ii) dividen menarik bagi investor 

yang ingin mengamankan pendapatannya saat ini, dan iii) dividen 

membantu menjaga kestabilan harga saham. Perusahaan yang memiliki 

riwayat pembagian dividen yang stabil akan dipengaruhi secara negatif 

oleh penurunan atau menghilangkan distribusi dividen. Perusahaan akan 

dipengaruhi secara positif oleh peningkatan pembagian dividen atau 

melakukan pembagian tambahan dividen yang sama. Selanjutnya, 

perusahaan tanpa riwayat dividen umumnya dipandang baik ketika 

mereka akan mengeluarkan kebijakan dividen. 

Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)  beberapa perusahaan memiliki 

riwayat dividen yang baik, sebut saja PT Astra International Tbk (ASII) 

dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang rajin membagikan 

dividennya setiap tahun. Kedua perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, walaupun perusahaan 
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tersebut memiliki anak perusahaan yang bergerak dibidang yang lainnya 

tetapi pada Bursa Efek Indonesia dikategorikan sebagai perusahaan 

manufaktur. Menurut Soemarso (2004), perusahaan manufaktur (pabrik) 

adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi 

barang jadi lalu kemudian menjual barang yang sudah diolah 

sebelumnya atau menyalurkan kepada distributor.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel hanya terbatas 

pada perusahaan manufaktur yang sudah Go Public atau perusahaan 

terbuka yang sudah menawarkan kepada masyarakat untuk dapat 

berinvestasi didalam perusahaan. Perusahaan yang sudah Go Public 

diwajibkan untuk memberikan informasi atau laporan keuangan secara 

kuartalan ataupun semesteran karena jika tidak mematuhi aturan tersebut 

maka perusahaan akan dikenakan sanksi. Setiap tahun perusahaan 

terbuka yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) mempublikasikan 

laporan tahunannya yang sudah di tanda tangani dan dibahas pada Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Tujuan dipublikasikannya laporan 

tahunan tersebut agar para calon investor tertarik untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut seperti dalam bentuk membeli lembar saham 

perusahaan di pasar modal. Informasi secara keseluruhan tentang kondisi 

internal perusahaan sering tidak diketahui oleh investor sehingga melalui 

dividen, investor dapat melihat atau memperkirakan pertumbuhan 

perusahaan dan prospek perusahaan untuk periode selanjutnya 

(informasi yang diberikan kepada investor terbatas, hanya secara umum 
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saja yang ada pada laporan keuangan dan laporan tahunan, kurang valid 

untuk dijadikan acuan dalam berinvestasi oleh para investor). 

Dari sisi investor, dividen termasuk salah satu penyebab timbulnya 

keinginan investor menanamkan modalnya di pasar modal. Dan karena 

informasi yang dimiliki investor di pasar modal sangat terbatas, maka 

perubahan dividen yang akan dijadikan sebagai sinyal untuk mengetahui 

performance perusahaan, sehingga perusahaan sering menggunakan 

pengumuman dividen untuk menaikkan harga saham. Saat hari atau 

tanggal terakhir pencatatan saham yang akan mendapatkan dividen atau 

biasa disebut Cum Date biasanya harga saham akan naik, dan hari 

setelahnya atau biasa disebut Ex Date maka harga saham akan turun. 

Karena banyak investor langsung melepas sahamnya untuk digunakan 

membeli perusahaan lain yang akan melakukan pembagian dividen atau 

yang menurutnya akan memberikan Capital Gain yang baik. 

Beberapa investor memiliki keraguan dalam memilih perusahaan 

untuk berinvestasi, antara mencari perusahaan yang rutin membagikan 

dividen atau perusahaan yang memiliki Capital Gain yang baik. Oleh 

karena itu, jika perusahaan memiliki riwayat dividen yang baik maka 

minat investor untuk berinvestasi jangka panjang akan menjadi tinggi. 

Perusahaan harus menentukan kebijakan yang tepat untuk menangani 

masalah yang terkait dengan dividen. Masing-masing perusahaan 

menetapkan kebijakan dividen yang berbeda-beda. Perusahaan perlu 

membuat kebijakan tentang besarnya laba yang akan dibagikan kepada 
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pemegang saham atau biasa disebut Dividend Payout Ratio, dan 

besarnya laba yang akan ditahan oleh perusahaan. Semakin besar laba 

yang dibagikan dalam bentuk dividen akan semakin menarik bagi calon 

investor, karena para calon investor akan menilai bahwa perusahaan 

dalam kondisi yang sehat dan memiliki prospek yang baik di masa yang 

akan datang sehingga akan memberikan dividen maupun return yang 

menarik di masa yang akan datang. Investor juga dapat melakukan 

beberapa analisis fundamental melalui analisis rasio keuangan di 

antaranya rasio profitabilitas, likuiditas dan solvabitas. 

Menurut Danang Sunyoto (2013) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Beberapa 

rasionya yaitu Return on Asset (ROA), Return on Investment (ROI) dan 

Return on Equity (ROE). Semakin besar Return on Asset menunjukkan 

kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian 

investasi (return) semakin besar mencerminkan bahwa perusahaan dapat 

mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Menurut Brealey 

(2006), Return on Asset adalah suatu kinerja perusahaan dengan 

membandingkan antara rasio laba bersih dengan total aset. Para investor 

sering menggunakan pengukuran ini untuk melihat kinerja perusahaan 

apakah dapat mengelola asset yang dimilikinya dengan baik. Faktor lain 

yaitu Return on Investment, dengan sebagian besar investasi, seorang 

individu menghabiskan uang hari ini dengan harapan mendapatkan lebih 

banyak uang di masa depan. Menurut Ehrhardt dan Brigham (2011), 
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Konsep pengembalian memberi investor cara yang nyaman untuk 

mengekspresikan kinerja keuangan suatu investasi yang diketahui 

sebagai Return On Investment. Dari variabel ini investor dapat 

memperkirakan Return mereka di masa yang akan datang. Return on 

Equity menggunakan perbandingan antara laba bersih dan ekuitas 

perusahaan, semakin tinggi Return on Equity maka semakin tinggi laba 

perusahaan. Jika hasil dari analisis rasio profitabilitas baik maka dapat 

mempengaruhi pendapatan perusahaan, semakin tinggi pendapatan 

perusahaan maka semakin besar juga dividen yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham.  

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Salah satu macam rasionya yaitu Current Ratio. Current Ratio adalah 

perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek 

(utang lancar) menurut Budi Rahardjo (2005). Penurunan cepat pada 

rasio lancar terkadang menandakan terjadi suatu masalah yang terjadi 

pada perusahaan. Perusahaan yang memperberat utangnya dengan 

menunda pembayaran tagihannya akan mengalami peningkatan 

kewajiban lancar dan penurunan rasio lancar menurut Brealey (2006) 

sehingga menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan oleh setiap 

investor sebelum menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Rasio likuiditas ini juga berpengaruh terhadap pembagian dividen karena 

pada rasio ini investor dapat melihat seberapa sehatnya perusahaan, jika 
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perusahaan hanya memiliki sedikit aktiva lancar maka dividen 

perusahaan pun akan semakin kecil peluangnya untuk dibagikan 

(manajemen akan menggunakan asset lancarnya untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya terlebih dahulu). 

Menurut Danang Sunyoto (2013) rasio solvabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan 

baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, baik 

perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan dilikuidasi 

(dibubarkan). Salah satu rasionya yaitu Debt to Equity Ratio (DER). 

Menurut Budi Rahardjo (2005) Debt to Equity Ratio adalah 

perbandingan antara jumlah seluruh utang (baik jangka pendek maupun 

jangka panjang) dengan jumlah semua modal sendiri perusahaan. 

Melihat dari variabel Debt to Equity Ratio maka investor dapat 

menganalisa seberapa sehat keuangan dalam perusahaan tersebut dan 

melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Semakin 

baik hasil analisis Debt to Equity Ratio maka investor akan merasa aman 

dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut dan perusahaan akan 

konsisten membagikan dividennya.  

Untuk variabel yang terakhir menurut DDTC Fiscal Research, Tax 

Rate adalah rasio tarif pajak yang dibebankan kepada suatu perusahaan 

sehingga jika tarif pajak tinggi maka dividen yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan akan semakin kecil. Maka Tax Rate dapat menjadi perhatian 

bagi investor sebelum berinvestasi dalam perusahaan.  
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Berbagai variabel yang mungkin terkait atau memiliki pengaruh 

untuk pembayaran dividen untuk perusahaan manufaktur dapat 

ditemukan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, pemilihan variabel 

didasarkan pada alternatif teori yang terkait dengan pembayaran dividen 

dan variabel yang dipelajari dalam penelitian sebelumnya (pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sumiadji (2011), secara simultan variabel 

ROA, CR, DER, EPS dan TATO berpengaruh terhadap DPR, sedangkan 

secara parsial hanya CR, EPS dan TATO yang memiliki pengaruh. Lalu 

pada penelitian Henny Ritha dan Eko Koestiyanto (2013), Debt to Total 

Asset, Cash Ratio, Institutional Ownership dan Growth berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio, sedangkan Size dan Return on Asset 

tidak memiliki pengaruh). Sebagai hasilnya, terdapat lima faktor yang 

akan digunakan pada penelitian ini : Return On Asset, Debt to Equity 

Ratio, Current Ratio, Tax Rate dan Return On Equity. Ada dua variabel 

independen yang ditambahkan peneliti dari penelitian sebelumnya. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel Tax Rate, 

karena variabel Tax Rate belum banyak diteliti oleh para peneliti lain. 

Peneliti mengangkat variabel tersebut dalam penelitian ini karena pajak 

merupakan pembahasan yang menarik untuk dilihat pengaruhnya 

terhadap besarnya pembagian dividen yang dibagikan kepada para 

investor. 

Berdasarkan   latar   belakang   yang  dikemukakan   tersebut   maka   

peneliti memilih judul “PENGARUH RETURN ON ASSET, CURRENT 
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RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, TAX RATE DAN RETURN ON 

EQUITY TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2015-2017). 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diketahui banyak 

faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio, namun tidak semua faktor 

dapat diteliti oleh penulis karena adanya keterbatasan yang dimiliki penulis 

sehingga penulis hanya membatasi masalah hanya pada 5 faktor yaitu Return 

on Asset, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Tax Rate  dan Return on Equity 

(serta penulis hanya mengambil sampel pada perusahaan yang bergerak di 

bidang manufaktur yang membagikan dividen pada periode tahun 2015-2017 

dengan beberapa kriteria yang ditentukan penulis dalam menyaring sampel 

yang digunakan). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian berikut: 

1. Apakah Return On Asset berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio? 

2. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio? 

3. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio?  

4. Apakah Tax Rate berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio? 
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5. Apakah Return On Equity berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return On Asset 

terhadap Dividend Payout Ratio. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Current Ratio terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio 

terhadap Dividend Payout Ratio. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tax Rate terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return on Equity 

terhadap Dividend Payout Ratio. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

khususnya bidang akuntansi sektor privat yang berkaitan dengan 

pasar modal, utamanya pembagian dividen. 

Dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio. 
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2. Manfaat Praktis 

a.   Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam 

bidang manajemen keuangan dan memberikan kajian 

empiris tentang dampak informasi keuangan khususnya 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Dividend 

Payout Ratio.  

b.   Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

para investor sebagai salah satu informasi dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi 

sehubungan dengan harapannya untuk mendapatkan 

dividen. Investor dapat mempertimbangkan faktor-faktor 

yang diteliti oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan. 

c.   Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan 

keputusan oleh manajer perusahaan dalam menetapkan 

kebijakan dividen sehubungan dengan penentuan sumber 

pendanaan (internal/eksternal) jika akan melakukan 
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reinvestment dengan memperhatikan beberapa faktor yang 

diteliti oleh peneliti.  

d.    Bagi Akademisi 

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya terkait dengan Dividend Payout Ratio. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi 

pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing 

bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:: 

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi pemaparan 

mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan. 

BAB II adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisi landasan teori yang 

terdiri dari teori kebijakan dividen, pasar modal, dan penjabaran dari 

variabel independen yaitu Return on Asset, Debt to Equity Ratio, 

Current Ratio, Tax Rate dan Return on Equity serta variabel dependen 

yaitu Dividend Payout Ratio.  Selain itu, terdapat tinjauan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. 

BAB III yaitu metode penelitian. Pada bagian ini dibahas mengenai 

jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel 
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serta metode  analisis  data  yang  digunakan  menguji  hipotesis  yang  

digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV merupakan analisis data dan pembahasan. Pada bab ini 

menguraikan tentang pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan,  

dan pembahasan  atas hasil analisis data. 

BAB V adalah kesimpulan. Pada bab ini berisi simpulan dari 

penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan 

penelitian dan saran terkait hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan 

bagi penelitian selanjutnya. 


