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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
 

Dividen merupakan distribusi laba bersih setelah pajak kepada pemegang 

saham berdasarkan banyaknya jumlah lembar saham yang dimiliki (Sunaryo, 

2014). Dividend Payout Ratio dapat diartikan sebagai rasio keuangan yang 

digunakan untuk menentukan seberapa besar laba bersih setelah pajak yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham, khususnya dividen tunai. Para investor 

umumnya menghendaki pembagian dividen tunai karena akan membantu 

mengurangi ketidakpastian dalam investasi. Sedangkan manajemen perusahaan 

memandang dividen kas sebagai arus kas keluar yang umumnya ditahan untuk 

persiapan melunasi hutang baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. 

Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan kebijakan dividen dalam menentukan 

besarnya Dividend Payout Ratio. 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang dimiliki perusahaan untuk 

membagikan labanya pada para pemegang saham dengan proporsi dividennya 

tergantung dari kemampuan suatu perusahaan itu sendiri (Pramana, 2015). Salah 

satu contohnya seperti pada PT Indo Tambang raya Megah Tbk (ITMG) yang 

telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk 

pembagian dividen kepada para pemegang saham di tahun 2016, walau pada 

tahun 2015 ITMG mengalami perosotan sebesar 69% dibandingkan tahun 

sebelumnya, ITMG tetap melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham 

dengan Rp 752 per saham (Redaksi, 2016).  
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Seperti halnya yang terjadi pada PT Adaro Energy (ADRO) yang 

mengalami penurunan laba bersih sebesar 21% di tahun 2014, namun hal tersebut 

tidak menghalangi perusahaan tersebut untuk membayar dividen kepada 

pemegang sahamnya dengan alasan bahwa untuk menciptakan nilai maksimun 

dari batu bara Indonesia dan membantu membangun negara (Detik, 2015) 

Kasus lain yang dapat ditinjau seperti pada PT Freeport Indonesia yang 

tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sejak tahun 2012 sampai 

2014 dikarenakan keputusan dari pemegang saham mayoritas yang merencanakan 

untuk mempergunakan dana tersebut untuk  diinvestasi kembali (Detik, 2013). 

Kebijakan dividen merupakan hal yang penting dalam perusahaan dan 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembagian dividen karena semakin tinggi 

dividen yang dibagikan berarti semakin sedikit laba yang ditahan sehingga pada 

akhirnya mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan laba dan harga 

saham, contoh implementasi kebijakan yang menahan pembagian dividen seperti 

pada PT Garuda Indonesia Airlines Tbk (GIAA) yang mempertimbangkan untuk 

tidak membagikan dividen kepada pemegang saham dikarenakan masih ada 

kewajiban yang harus dibayar  dari tahun 2012 hingga 2016, walaupun pada tahun 

2012 GIAA membukukan peningkatan laba bersih 72.6% dibandingkan tahun 

sebelumnya (Detik, 2013). 

Ritha dan Koestiyanto (2013) menjelaskan ada pengaruh antara keputusan 

investasi dan keputusan pendanaan. Tanpa pendanaan yang cukup, perusahaan 

mungkin menghadapi hilangnya kesempatan investasi yang menguntungkan. 
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Kebijakan dividen juga relevan untuk pertimbangan portofolio karena 

memberikan dampak atas karakteristik risk-return dari saham-saham individu. 

Besar dan kecilnya jumlah suatu dividen yang dibayarkan tergantung dari 

kebijakan dividen masing-masing perusahaan, sehingga sangat diperlukan sekali 

pertimbangan mengenai faktor-faktor yang memberi pengaruh pada kebijakan 

dividen. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan penentu kebijakan dividen ini 

antara lain Profitability, Liquidity, dan Leverage. Rasio keuangan mengenai 

Profitability dapat berupa Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

Selanjutnya, rasio keuangan mengenai Liquidity dapat berupa Current Ratio (CR) 

dan rasio keuangan mengenai  Leverage  dapat berupa Debt to Total Asset Ratio 

(DAR) dan Debt to Total Equity Ratio (DER). 

Dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor tersebut yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio dengan mengangkat 

judul “Analisis Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Current Ratio, 

Debt to Total Asset Ratio dan Debt to Total Equity Ratio terhadap Dividend 

Payout Ratio pada Emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 
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b. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

c. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

d. Apakah Debt to Total Assets Ratio (DAR) berpengaruh signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

e. Apakah Debt to Total Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DER) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

d. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Total Assets Ratio (DAR) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

e. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Total Equity Ratio (DER) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Perusahaan 

Memberikan masukan kepada perusahaan tentang faktor yang 

mempengaruhi pembagian dividen, sehingga pihak manajemen perusahaan 

dapat meningkatkan pembagian dividen perusahaan dengan memperhatikan 

beberapa komponen yang ditemukan dalam penelitian. 

b. Investor 

Memberikan informasi dan pertimbangan keputusan kepada para investor 

untuk memilih atau menentukan perusahaan yang berpotensi untuk 

penanaman modal.  

c. Akademis 

Sebagai bahan kajian dalam penelitian sejenis di waktu yang akan datang. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka 

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan dan                             

manfaat penelitian yang dilakukan. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menyajikan tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan 

topik penelitian, model penelitian sebelumnya. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mengurai analisis-analisis penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan secara rinci. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini mengungkapkan kesimpulan, keterbatasan dari penelitian, serta 

rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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