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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan  

Proses penetapan kebijakan pembayaran dividen perusahaan merupakan 

hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari direksi menetapkan 

jumlah laba yang dihasilkan perusahaan ketika akhir periode didistribusikan untuk 

pcmcgang saham atau labanya ditahan yang kcmudian hari dapat dipakai sebagai 

penambahan modal perusahaan yang akan digunakan dalam investasi 

pengembangan perusahaan dimasa yang mendatang. Kebijakan dividen 

memegang peran penting dimana kuat lemah nya suatu perusahaan dapat dinilai 

melalui dpr sehingga akan menjadi acuan ketertarikan investor dalam melakukan 

investasi. 

 Menurut Simon-oke dan  Olgunwa (2016), penetapan kebijakan dividen 

perusahaan yang maksimal merupakan kebijakan dividen yang ditetapkan oleh 

perusahaan dengan tunjuan menciptakan keseimbangan antara dividen. Harga 

saham yang bagus dapat mendorong investor untuk mendapatkan capital gain 

ketika menjual saham tersebut. 

Kebijakan dividen yang baik adalah salah satu indikator dalam menilai 

perusahaan dan memberikan dampak yang siginifikan kepada perusahaan karena 

kebijakan dividen menunjukkan stabilitas dan perkembangan perusahaan. 

Pemegang saham dan calon investor akan melakukan investasi jika mereka 

melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dividen (Lestari, 2018). 
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Umumnya perusahaan dan profit yang tinggi dan pendapatan yang stabil dapat 

menyumbang arus kas perusahaan menjadi lebih tinggi dan memberikan dividen 

yang lebih banyak kepada para investor. 

 

Gambar 1.1 Perbandingan DPR, EPS, dan ROE pada Perusahaan Manufaktur dari 

tahun 2012 – 2016, sumber: data sekunder diolah (2019). 

Melalui data Kementerian Perindustrian menunjukan bahwa 2012 sampai 

2016 industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar bagi nasional, yaitu 

sebesar 22% untuk pertumbuhan produk domestik bruto. Sehingga dapat 

disimpulkan industri manufaktur sangat layak diinvestasikan bagi investor. 

Dari Gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa DPR mengalami fluktuasi. 

Perusahaan sejumlah 106 yang bergerak di bidang manufaktur BEI dapat 

disimpulkan bahwa di tahun 2012 hingga 2013 mengalami kenaikan yang 

signifikan, jumlah DPR yang beredar mengalami peningkatan, yaitu dari 41,07 
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menjadi 44,22 tetapi pada tahun berikutnya profit mengalami penurunan yaitu dari 

21,58 menjadi 18,87. 

Sebagai contoh, Tunas Baru Lambung Tbk (TBLA) yang bergerak dibidang 

produksi minyak goreng. Laba yang didapatkan Tunas Baru Lambung mengalami 

penurunan sebesar 9,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun dividen 

yang dibagikan mengalami peningkatan sejumlah 19,54% sejak periode tahun 

2012. Pada peride 2014, laba mengalami peningkatan sebesar 8,78%, sedangkan 

dividen yang dibagikan mengalami penurunan sebesar 39,31%. Tahun 2015 

mengalami hal yang sama dengan tahun 2013, laba mengalami penurunan sebesar 

6,61% dan dividen yang dibagikan mengalami peningkatan 43,44%. Demikian 

juga di tahun 2016, laba mengalami peningkatan sebesar 11,17% namun dividen 

yang dibagi mengalami penurunan sebesar 40,49% sama dengan tahun 2014. Dari 

grafik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun per tahun, laba Tunas 

Baru Lambung Tbk mengalami fluktuasi tetapi hal ini tidak sebanding dengan 

dividen yang disebarkan karena pada saat laba yang didapati meningkat tetapi 

dividen yang dibagikan menurun. 

Contoh lain, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode perusahaan 

(INDF) di BEI yang merupakan manufaktur yang terkenal bergerak di bidang 

produksi makanan dan minuman. Pada tahun 2013, laba yang diperoleh 

mengalami penurunan sebesar 2,19% dibandingkan dengan tahun 2012, namun 

dividen yang dibagikan mengalami peningkatan sejumlah 5,37%. Periode tahun 

2014, laba yang diperoleh mengalami peningkatan sejumlah 0,51% tetapi dividen 

yang dibagi mengalami penurunan sejumlah 5,38% dibandingkan dengan tahun 
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sebelumnya. Di tahun 2015 sampai 2016, laba terus mengalami peningkatan 

sebesar 0,48% sampai 1,79%, tetapi dividen mengalami penurunan sebesar 

2,64%. 

Selain kedua perusahaan diatas, perusahaan PT Astra International Tbk 

(ASII) juga mengalami kejadian yang sama. Laba yang diperoleh PT Astra 

International mengalami penurunan dari tahun ke tahun sebesar 4,32% sampai 

6,07% tetapi dividen yang dibagikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

sebesar 1,99 sampai 21,7%. Di tahun 2016, laba yang diperoleh mengalami 

peningkatan sebesar 0,74% namun dividen yang dibagikan mengalami penurunan 

yang relatif tinggi sebesar 23,33%. 

Dari ketiga perusahaan diatas, dapat kita temukan fenomena yang sama 

terjadi yaitu, ketika laba perusahaan mengalami peningkatan maka dividen yang 

dibagikan mengalami penurunan, ketika laba perusahaan mengalami penurunan 

maka dividen yang dibagikan mengalami peningkatan. Penyebab peningkatan atau 

penurunan persentase pembagian dividen disebabkan oleh berbagai hal, sebagai 

contoh profitabilitas, hutang atau likuiditas perusahaan. 

Dari latar belakang diatas, peneliti terinspirasi menganalisis faktor yang 

mempunyai pengaruh kepada kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur. 

Sehingga penelitian ini mengangkat judul: “Analisis Pengaruh Rasio Hutang, 

Rasio Likuiditas, Laba Per Saham, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Dividend Payout Ratio Sektor Manufaktur Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012 - 2016”. 
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1.2  Permasalahan Penelitian 

Jika dilihat dari paparan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara rasio hutang (DER) 

terhadap DPR sektor manufaktur BEI? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara rasio likuiditas (liquidity) 

terhadap DPR sektor manufaktur BEI? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara laba per saham (EPS) 

terhadap DPR sektor manufaktur BEI? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas (ROA) 

terhadap DPR sektor manufaktur BEI? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan 

terhadap DPR sektor manufaktur BEI? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini setelah perumusan masalah adalah: 

1. Untuk dapat mengetahui rasio hutang (DER) berpengaruh signifikan 

dengan DPR pada sektor manufaktur di BEI. 

2. Untuk dapat mengetahui rasio likuiditas (liquidity) berpengaruh 

signifikan dengan DPR pada sektor manufaktur di BEI. 

3. Untuk dapat mengetahui laba per saham (EPS) berpengaruh signifikan 

dengan DPR pada sektor manufaktur di BEI. 
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4. Untuk dapat mengetahui profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan 

dengan DPR pada sektor manufaktur di BEI. 

5. Untuk dapat mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

dengan DPR pada sektor manufaktur di BEI. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi para Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan 

yang dapat digunakan sebagai masukan atau dasar untuk perusahaan yang 

dapat menjadi bahan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pembagian dividen 

sehingga perusahaan juga dapat mensejahterakan pemegang saham. 

2. Bagi para Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan upaya meningkatkan 

penghasilan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk memilih 

atau menentukan perusahaan yang mana mempunyai rasio keuangan yang 

baik sehingga dapat mengurangi risiko kerugian. 

3. Bagi para Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang 

lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian kebijakan 
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dividen terhadap perusahaan-perusahaan BEI dan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Penyusuan skripsi ini terdiri lima bab dengan sistematikanya meliputi:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan paparan mengenai latar belakang dan 

urgensi penelitian, perumusan permasalahan yang 

diangkat pada penelitian, tujuan dan manfaat kepada pihak 

yang bersangkutan dengan penelitian ini dilakukan, dan 

sistematika pembahasan penelitian. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN 

  HIPOTESIS 

Bab dua mengungkapkan model penelitian terdahulu yang 

sudah pernah diteliti, definisi variabel dependen pada 

penelitian, penjelasan hubungan antar variabel idependen 

dengan variabel dependen dari hasil penelitian 

sebelumnya, model penelitian yang akan dilakukan 

disertai dengan hipotesis yang akan diuji. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab tiga berisikan metodologi yang digunakan, penetapan 

objek dan sampel penelitian pada penelitian ini, definisi 

setiap variabel operasional beserta sumber dan 

pengukurannya, metode pengumpulan data, pengolahan 
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data yang diteliti dan metode analisis data yang 

dikumpulkan dan cara pengujian. 

BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN 

Bab empat menjelaskan hasil pengujian dan pembahasan 

terhadap hipotesis yang telah ditetapkan serta menjelaskan 

hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini diterapkan 

dan konsistensi dengan penelitian sebelumnya, 

keterbatasan yang menghambat penelitian dan 

rekomendasi untuk penelitian setopik selanjutnya. 
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