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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat 

menyebabkan berkembangnya perekonomian dunia sangat cepat. Pasar modal 

adalah salah satu contoh perkembangan pada IPTEK di bidang ekonomi. Pasar 

modal adalah tempat atau lembaga yang melakukan aktivitas dalam transaksi efek 

atau surat berharga. Menurut Azis, Mintarti, dan Nadir (2015) pasar modal adalah 

suatu tempat untuk menjual-belikan instrument keuangan seperti surat utang 

(obligasi), reksadana, ekuity (saham), dan yang lainnya. Sedangkan menurut 

Fahmi (2012) bursa efek merupakan suatu tempat untuk pihak perusahaan dalam 

menjual saham dan obligasinya untuk dipergunakan sebagai modal 

perusahaannya. 

Pasar modal merupakan suatu tempat untuk bertemunyai dengan sisi yang 

memiliki dana dan juga pada sisi yang memerlukan dana jangka panjang tersebut. 

Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana 

dari kedua pihak tersebut. Harapan lender menginvestasikan dana tersebut adalah 

berharap adanya keuntungan dalam dana yang diinvestasikan. Sedangkan bagi 

borrower, adanya dana yang dipinjamkan dapat dijadikan sebagai modal dalam 

perkembangan usahanya tanpa harus menunggu dana dari hasil perusahaannya. 

Selain itu pasar modal menjadi pusat perhatian berbagai pihak, khususnya pada 

bisnis yang mengikuti bergeraknya dan berkembangnya harga saham pada bursa. 

Saat ini negera berkembang hingga negara maju menggunakan perusahaan 

sebagai penyokong pada perekonomiannya, salah satunya adalah Indonesia pada 
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negara ASEAN. Pasar modal juga merupakan tempat untuk emiten dalam 

memperkuat modalnya sehingga dapat melakukan perkembangan maupun 

meningkatkan daya saing hingga ke pasar internasional. 

Investor yang menanamkan saham di pasar modal ini tujuannya adalah 

mengharapkan adanya return. Return yang dimaksud adalah dividen atau 

peningkatan harga saham pada masa yang akan datang. Menurut Fahmi (2012) 

dividen merupakan pembagian jumlah keuntungan pada pemegang saham yang 

dihasilkan dari adanya keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Dividen dibagikan 

dengan mendapatakan izin atau persetujuan dari shareholder. yang diakui berhak 

untuk mendapatkan dividen. Dividen dibagikan oleh perusahaan kepada 

pemegang saham dalam bentuk tunai dalam jumlah tertentu berdasarkan jumlah 

saham yang dipegang. 

Dividen bertujuan untuk dapat sebagian dari penghasilan yang yang 

dimiliki oleh perusahaan. Ketika perusahaan mengambilan keputusan 

membagikan keuntungan dalam bentuk dividen, pemegang saham dapat memiliki 

haknya besamaan. Tetapi pada saat membagikan dividen, pemegang saham 

preferen akan lebih di utamakan daripada pemegang dividen saham biasa. 

Dividen adalah suatu pokok pembicaraan investasi yang cocok untuk di 

bahas Indonesia, dikarenakan pada periode 2012-2016 pasar modal di Indonesia 

terus mengalami peningkatan. Faktor pada peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

semakin bertambahnya perusahaan yang terdaftar dalam BEI. Peningkatan sebesar 

14,1% pada perusahaan terdaftar dalam BEI selama periode tersebut. Pada tahun 

2012 terdapat 463 perusahaan sedangkan tahun 2016 tercatat memiliki 539 
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perusahaan tercatat dalam BEI (www.idx.co.id). 

Dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham sekaligus bertindak 

sebagai sinyal kepada para investor. Teori signaling memberikan informasi 

keuangan perusahaan kepada pemegang saham, dimana kondisi keuangan 

perusahaan apabila baik maka akan memunculkan sinyal yang positif bagi 

investor, begitu pula sebaliknya. Menurut Jama’an (2008) teori sinyal 

menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dalam memberikan sinyal pada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal ini dibuat oleh manajer perusahaan untuk 

memberikan sinyal untuk mengurangi asimetri informasi. Besarnya jumlah 

dividen shareholder tergantung dengan kebijakan pada perusahaan tersebut. 

Gambar 1.1 

Rata-rata Harga Dividen per Saham dalam Rupiah PT Astra International Tahun 

2012-2016

 
Sumber: Data sekunder diolah dari http://www.idx.co.id/ 

 

Pada perusahaan Astra International dapat dilihat pada tahun periode 

2012-2014 harga dividen per lembar saham sebanyak Rp 216 sedangkan 

mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 39 rupiah sehingga harga 

dividen per lembar saham menjadi 177 rupiah kemudian mengalami penurunan 

lagi di tahun 2016 menjadi Rp 168. Pendapat bersih yang di terima perusahaan 
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Astra International juga mengalami penurunan pada periode 2012-2016 menjadi 

Rp 181.084.000.000 di tahun 2016. Sedangkan jumlah asset pada perusahaan 

tersebut mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2012 dengan aset 

sebesar Rp 182.274.000.000 menjadi Rp 261.855.000.000. Dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan PT Astra International menggunakan laba yang di dapatkan 

sebagai laba ditahan pada perusahaan guna mempertingkatkan perusahaan, 

sehingga pembayaran dividen menjadi kecil. Jumlah aset pada perusahaan Astra 

International dapat dipantau pada gambar 1.2 di bawah ini : 

Gambar 1.2 

Total Aset dalam milliar Rupiah PT astra International 

Tahun 2012-2016

 

Sumber: Data sekunder diolah dari http://www.idx.co.id/ 

 

Dengan munculnya permasalahan ini, penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis pengaruh risk, growth, liquidity, profitability, dan size 

terhadap dividend payout ratio pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Rumusan permasalahan penelitian dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Apakah risk berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen pada 

perusahaan sektor jasa di BEI? 

2) Apakah growth berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen 

pada perusahaan sektor jasa di BEI? 

3) Apakah liquidity berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen 

pada perusahaan sektor jasa di BEI? 

4) Apakah profitability berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen 

pada perusahaan sektor jasa di BEI? 

5) Apakah size berpengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen pada 

perusahaan sektor jasa di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Pengaruh signifikan risk terhadap pembayaran dividend perusahaan sektor 

jasa di BEI. 

2) Pengaruh signifikan growth terhadap pembayaran dividend perusahaan 

sektor jasa di BEI. 

3) Pengaruh signifikan liquidity terhadap pembayaran dividend perusahaan 

sektor jasa di BEI. 

4) Pengaruh signifikan profitability terhadap pembayaran dividend 

perusahaan sektor jasa di BEI. 
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5) Pengaruh signifikan size terhadap pembayaran dividend perusahaan sektor 

jasa di BEI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu: 

A. Bagi Perusahaan 

Hasil pada penelitian dapat menjadi referensi bagi pihak perusahaan untuk 

lebih hati – hati agar mendapatkan keuntungan sesuai apa yang di 

harapkan perusahaan. 

B. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan bagi para investor untuk 

investasi di pasar modal, serta mengetahui informasi yang terkait dalam 

pembagian keuntungan dan mengetahui pengaruh risk, growth, liquidity, 

profitability, dan size terhadap dividend payout ratio. 

C. Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi prospek dalam pengembangan usaha 

khususnya pada pembagian dividen perusahaan dan menjadi referensi 

untuk melakukan penelitian sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penelitian dijabarkan dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan serta 

manfaat-manfaat dalam penelitian, berserta sistematika  penelitian. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab II menjelaskan tentang landasan-landasan teoritis yang 

berhubungan pada topik penelitian ini, pembahasan dalam hasil 

penelitian dilakukan oleh ahli sebelumnya, dan yang terakhir adalah 

model-model  dasar dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab III menjelaskan mengenai rancangan-rancangan penelitian, objek-

objek penelitian, dan juga definisi tentang operasional variabel yaitu 

variabel dependen dan variabel independen, teknik-teknik dalam 

pengumpulan data, dan juga metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan tentang pengolahan data sekunder yang 

dikumpulkan dan dianalisis untuk menguji hipotesis yang berhubungan 

dengan penelitian 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab V merupakan kesimpulan hasil analisis penelitian, keterbatasan 

penulis ketika melakukan penelitian dan yang terakhir adalah 

rekomendasi untuk penelitian. 
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