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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar  keuangan merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan 

baik berupa aset fisik surat berharga atau valuta asing. Beberapa ahli 

menyebutkan bahwa, pasar keuangan adalah seluruh industri dan prosedur untuk 

menjembatani pembeli dan penjual instrumen keuangan. Pasar keuangan memiliki 

berbagai macam jenis salah satunya adalah pasar modal (capital market), pasar 

modal merupakan pasar yang di perjual-belikannya modal jangka panjang dalam 

bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham jangka waktu surat berharga 

yang ditawarkan biasanya berumur lebih dari satu tahun (Kasmir, 2010:15). 

Menurut Kamaludin dan Rini (2012:23) pasar modal merupakan pasar 

untuk sekuritas jangka panjang, seperti saham dan obligasi. Pasar modal memiliki 

berbagai perusahaan dan sektor industri yang tergabung di dalamnya, salah 

satunya yaitu perusahaan manufaktur. Manufaktur merupakan salah satu 

perusahaan yang bergabung didalam pasar modal. Pihak manufaktur mempunyai 

peranan yang sangat besar untuk memajukan perkembangan pasar modal, pihak 

manufaktur juga selalu mendukung kegiatan yang ada di dalam pasar modal demi 

kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. 

Dalam melakukan investasi dipasar modal, para investor memerlukan 

berbagai macam informasi baik informasi yang diperoleh dari kinerja perusahaan 

maupun informasi lainnya yang relevan seperti kondisi ekonomi dan politik dalam 
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suatu negara, informasi yang diperoleh dari perusahaan lazimnya di dasarkan pada 

kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan (Laksono, 2006). 

Dalam investasi, perusahaan perlu membuat kebijakan tentang besarnya 

laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham atau biasa disebut Dividend 

Payout Ratio (DPR), dan besarnya laba yang akan ditahan oleh perusahaan. 

Semakin besar laba yang dibagikan dalam bentuk dividen akan semakin menarik 

bagi para calon investor. Karena, para calon investor menilai bahwa perusahaan 

memiliki kondisi yang sehat dan memiliki prospek yang baik dimasa yang akan 

datang. 

Tujuan utama investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan pendapatan 

yang berupa dividen (dividend yield) maupun capital gain. Dalam hubungannya 

dengan pendapatan dividen, para investor 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. 

Perkembangan pembagian dividen di sektor manufaktur dari tahun 2011-

2014 memang sangat berfluktuasi, terdapat perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang pada tahun 2011 mempunyai persentase dividend payout ratio yang rendah 

yaitu terjadi pada PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) dan PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). Dua perusahaan tersebut terlihat dalam grafik 

tidak membagikan dividen pada tahun 2011, tetapi pada tahun 2012 PT Mustika 

Ratu Tbk (MRAT) mebagikan dividen sebesar 23,00 persen. Tahun 2013 PT 
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Mustika Ratu Tbk (MRAT) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

(SIDO) kembali tidak membagikan dividen, dua perusahaan tersebut berbeda 

dengan perusahaan manufaktur yang lainnya seperti PT Astra Agro Lestari Tbk 

(AALI) yang membagikan dividen sebesar 58,98 persen, PT Gudang Garam Tbk 

(GGRM) yang membagikan dividen sebesar 35,56, dan PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk (INDF) yang membagikan dividen sebesar 49,80 persen. Meskipun 

tiga perusahaan manufaktur itu selalu membagikan dividen tiap tahunnya, pada 

tahun 2014 PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) yang 

membagikan dividen terbesar yaitu sebesar 86,71 persen. Perkembangan 

persentase dividend payout ratio perusahaan manufaktur pada tahun 2011-2014 

dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini : 

Perkembangan persentase dividend payout ratio perusahaan 

manufaktur pada tahun 2011-2014 

Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Persentase Dividend Payout Ratio Pada  

Tahun 2011-2014 

Sumber : http//:www.idx.co.id yang diolah. 
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Dari gambar grafik diatas, perkembangan dividend payout ratio pada 

perusahaan manufaktur yang terhitung dari tahun 2011 sampai dengan 2014 

terjadi fluktuasi, terlihat bahwa pada tahun 2011 tidak semua perusahaan 

manufaktur yang membagikan dividen karena memiliki tingkat profit yang 

rendahpada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan adanya tingkat inflasi yang tinggi, 

perubahan kurs nilai tukar dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya laba dan 

arus kas pada perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi pembagian dividend 

payout ratio pada suatu perusahaan. Untuk dapat memperoleh informasi tersebut 

diatas, dapat diketahui melalui informasi laporan keuangan. Pada fenomena ini 

peneliti mengambil lima perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai contoh, 

yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, dan PT Mustika 

Ratu Tbk. Alasan mengapa peneliti mengambil lima perusahaan manufaktur 

tersebut untuk dijadikan contoh karena, perusahaan tersebut memiliki total asset 

yang tinggi dan selalu menghasilkan laba. 

Penelitian ini menggunakan current ratio sebagai alat ukur likuiditas, 

current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo 

(Kasmir, 2010:111). Salah satu faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio 

suatu perusahaan adalah posisi likuiditas perusahaan, karena tingginya tingkat 

likuiditas menggambarkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang bagus 

sehingga permintaan akan saham meningkat dan mempengaruhi harga saham 

yang akan meningkat juga seiring dengan permintaan saham oleh investor. 
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Tingginya nilai current ratio memiliki hubungan dengan dividend payout ratio, 

karena menunjukkan keyakinan kepada pemegang saham terhadap kemampuan 

perusahaan untuk membayarkan dividen yang dijanjikan. 

Debt To Equity Ratio merupakan perbandingan antara total hutang dengan 

total aset. Debt to equity mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

akan digunakan untuk membayar hutang. Jika beban hutang lebih tinggi maka 

kemampuan perusahaan untuk membagikan dividend payout ratio akan semakin 

rendah. 

Profitabilitas mutlak diperlukan oleh perusahaan apabila akan membayar 

dividen, karena profitabilitas diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki 

perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai 

pemegang saham. Profitabilitas merupakan faktor terpenting yang 

dipertimbangkan oleh manajemen dalam dividend payout ratio, karena semakin 

besar return on assets (ROA) maka akan menunjukkan semakin besarnya tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan. 

Selanjutnya Earning Per Share (EPS) sebagai indikator kinerja perusahaan 

yang merupakan suatu informasi penting dan menarik bagi para investor dalam 

mengembangkan investasinya pada pasar modal. Tingkat keuntungan perusahaan, 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau earning merupakan 

indikator utama dari kemampuan perusahaan untuk membagikan dividend payout 

ratio kepada para pemegang saham. 
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Berbagai penelitian telah dilakukan, namun beberapa penelitian 

diantaranya memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistiyowati., et al. (2010) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas, leverage, dan 

growth tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian Puspita (2009) mengatakan bahwa cash ratio berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dividend payout ratio. Penelitian Marlina dan Clara Danica 

(2009) menunjukkan bahwa cash position dan return on assets memiliki pengaruh 

positif terhadap dividend payout ratio. Penelitian Dede Aisyah (2013) 

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on assets dan penelitian 

ini juga menghasilkan pengaruh yang bersamaan (simultan) terhadap dividend 

payout ratio. Penelitian Fillya Afriani., et al. (2014) menunjukkan hasil bahwa 

likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

dividend payout ratio. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil 

judul “ Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity, Return On Assets, dan Earning 

Per Share Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka disusun rumusan masalah dari penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh current ratio terhadap dividend payout ratio ? 

2. Apakah ada pengaruh debt to equity terhadap dividend payout ratio ? 
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3. Apakah ada pengaruh return on assets terhadap dividend payout ratio ? 

4. Apakah ada pengaruh earning per share terhadap dividend payout ratio ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengetahui pengaruh current ratio terhadap dividend payout ratio. 

2. Mengetahui pengaruh debt to equity terhadap dividend payout ratio. 

3. Mengetahui pengaruh return on assets terhadap dividend payout ratio. 

4. Mengetahui earning per share terhadap dividend payout ratio. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari berbagai pihak, 

antara lain : 

1. Bagi Penulis  

Penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai dunia 

bisnis, terutama pasar modal pada sektor manufaktur. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perusahaan untuk menilai 

kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan kebijakan dividend payout 

ratio terutama pada perusahaan manufaktur. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi investor yang akan 

melakukan investasi untuk memberikan kemudahan dalam menganalisis 

dalam membagikan dividen di masa yang akan datang. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan wawasan dan dapat 

dijadikan sumber maupun refrensi bagi para peneliti lain dalam membuat 

karya tulis ilmiah di masa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan ini disusun dalam tiga bab, diantaranya adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

penelitian yang dilakukan meliputi motovasi penelitian, alasan pentingnya 

dilakukan penelitian, dan teori maupun fakta dari fenomena yang diteliti, 

kemudian dalam bab ini terdapat perumusan masalah yang menjelaskan 

tentang masalah-masalah yang akan dicari jawabannya setelah melalui 

penelitian, selanjutnya adalah tujuan dilakukan penelitian, manfaat 

penelitian dari segi teori maupun praktis dalam sistem operasionalnya. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan literatur yang digunakan peneliti untuk melakukan 

penelitian. Literatur tersebut meliputi pembahasan tentang penelitian 

terdahulu yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, 

pembahasan hasil penelitian serta persamaan dan perbedaan penelitian. 

Selanjutnya berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk 

mendasari dan mendukung penelitian. Kemudian berisikan tentang 

kerangka pemikiran yang memberikan gambaran tentang alur hubungan 
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variabel yang akan diteliti, dan hipotesis penelitian yang menjelaskan 

tentang keputusan sementara atas hubungan variabel yang akan diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang prosedur atau tata cara untuk 

mengetahui suatu penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi tentang 

rancangan penelitian, batasan penelitian, indetifikasi variabel, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel data, serta metode pengumpulan data yang terakhir 

yaitu analisis data. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data 

dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran dan penutup. 

 

 


