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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Dividen Payout Policy adalah nilai persentasi dari dividen yang  diberi 

kepada para investor mulai dari net income aftrer tax. Pemberian dividen 

merupakan hal penting bagi setiap pemberi saham, dimana investor 

mengharapkan pembagian dividen yang tinggi. Perusahaan yang telah 

mendapatkan keuntungan  tinggi akan memberikan sejumlah dividen kepada para 

investor, dimana didalam kebijakan pemberian dividen telah ditetapkan berapa 

harga yang akan diberikan dan disetorkan terhadap para investor dan dijualkan 

kembali terhadap perusahaan. Selain itu perusahaan juga menginginkan adanya 

perkembangan secara efektif untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan 

serta memberikan kesejahteraan untuk investor. 

Kebijakan dividen pada sebuah instansi dapat dikatakan sebagai suatu 

ketetapan yang memberikan kesamaan terhadap dividen sekarang dan peningkatan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Besar kecilnya nilai dividen di masing – 

masing perusahaan akan memberikan dampak kedepannya untuk perusahaan 

teresebut. Dengan hasil ini perlu bagi pihak pemegang saham untuk meneliti 

sebab yang mempengaruhi kebijakan dividen yang diciptakan perusahaan dengan 

tidak merugikan pihak perusahaan maupun investor. 

Pembayaran dividen yang dilakukan setiap perusahaan dapat dipengaruhi 

oleh pendapatan ditahun berjalan dan dividen tahun sebelumnya. Apabila 

pendapatan tahun berjalan mengalami peningkatan maka pembayaran dividen 

tahun tersebut juga tinggi. Risiko (variabilitas laba dari tahun ke tahun) serta 

menetapkan ketentuan pembagian dividen perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

laba relative stabil lebih sering mampu memperkirakan gambaran masa depan 

perusahaan dan mampu memberikan return  berupa dividen yang stabil terhadap 

investornya. 

Akibat yang ditimbulkan dari akibat besar kecilnya dividen payout ratio, 

yaitu (i) factor likuiditas, karena jika terjadi peningkatan likuiditas sebuah 

perusahaan maka akan meningkatkan Dividen Payout Ratio dan sebaliknya, (ii) 

keutuhan biaya untuk meneliti hutang, semakin tinggi biaya digunakan dalam 
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pelunasan utang obligasi, hipotik di tahun berjalan diperoleh dari hasil arus kas 

operasional perusahaan yang dapat mengakibatkan penurunan terhadap dividen 

payout ratio dan sebaliknya , (iii) peningkatan ekspansi yang direncanakan oleh 

pihak perusahaan yang dapat mengurangi Dividen payout ratio karena keuntungan 

yang di peroleh dan diprioritaskan untuk penambah aktiva, (iv) semakin 

terbentuknya perusahaan untuk memperbesar modal sendiri sehingga 

menimbulkan dampak pada kenaikan Dividen payout ratio  dan sebaliknya (faktor 

pengawasan), (v)  adanya ketentuan dari pemerintah mengenai laba dan 

pembagian Dividen Payout Ratio , (vi) pajak kekayaan/penghasilan dari pemilik 

saham dimana ekonomi yang rendah telah terbebas dari pajak akan 

mengakibatkan dividen mejadi meningkat jika dilakukan perbandingan terhadap 

pemilik saham dan masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik maka akan 

dikenakan pajak. 

Dari hasil penjelasan yang telah dilakukan penulis merasa perlu  

dilakukan peneliti terhadap Divident Payout Ratio terhadap perusaahan. telah 

tercatat di laporan Bursa Efek Indonesia dengan topik “ Analisis variabel yang 

mempengaruhi Dividend payout ratio terhadap perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia (BEI)”. 

1.2 Urgensi Penelitian   

 Dalam praktek perusahaan yang telah terdata di BEI menjadi objek 

perhatian pihak Investor. Kebijakan dividen yang tercatat di perusahaan mampu 

memberikan pengaruh terhadap investor untuk menentukan pilihan dalam 

melakukan investasi yang akan mereka lakukan. Dimana pihak investor 

memantau dan memeriksa apakah suatu perusahaan layak untuk dijadikan tempat 

untuk melakukan penanaman modal, investor anak juga akan memberikan 

keputusan dalam mengambil langkah untuk melakukan investasi dana dalam 

bentuk pembelian atau pertahankan saham sebuah perusahaan atau pihak investor 

tidak melakukan investasi. Menurut Smes, Shafinaz, Rasli, Azura, & Mohd, 

(2013) dalam suatu perusahaan faktor yang menjadi pengaruh yang mampu 

menentukan kompetensi pasar dan memberikan informasi yang mampu 

memberikan gambaran resiko bagi pemegang saham serta menyediakan informasi 

masalah dalam pengelolaan perusahaan. 
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 Dalam hal ini struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap 

kepemilikan pemerintahaan, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan. Dari 

beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda terhadap pengaruh 

struktur kepemilikan. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan menyebutkan 

perubahan signifikan yang terjadi terhadap beberapa penelitian yang menyatakan 

tidak terdapat perubahan signifikan, dimana perubahan dapat dilihat. 

 

 Berikut merupakan pertanyaan penelitian berdasarkan permasalahan 

diatas: 

1. Apakah pengaruh kepemilikan negara akan signifikan pada  kebijakan 

dividen terhadap perusahaan yang telah terdata dalam Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan pada kebijakan 

dividen terhadap perusahaan yang telah terdata dalam Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada kebijakan dividen 

terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

1.3  Tujuan Penelitian  

Berikut tujuan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut: 

1. Agar memudahakan mengetahui apakah ada pengaruh signifikan terhadap 

konsentrasi kepemilikan pemerintah dengan dividen payout. 

2. Agar memudahkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan perusahaan dengan dividen payout. 

3. Agar mengetahui apakah ada pengaruh signifikan terhadap konsentrasi ukuran 

perusahaan dengan dividen payout. 

 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu: 
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1. Untuk Perusahaan 

Diharapkan dari hasil penelitian mampu menyediakan informasi untuk pihak 

manajemen perusahaan mengenai faktor yang mampu mempengaruhi 

kebijakan dividen perusahaan. 

2. Untuk Investor 

Diharapkan dari hasil penelitian mampu menyediakan informasi dalam 

investasi pasar modal yang mampu memberikan upaya terjadinya kesalahan 

semakin kecil dan pengambilan keputusan untuk investasi menghasilkan laba 

yang menguntungkan. 

3. Untuk Akademisi 

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberi tambahan referensi yang 

berguna untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan membutuhkan 

pengetahuan untuk selanjutnya tentang penyebab yang mampu mempengaruhi 

dividen. 

1.5  Sistematika Penelitian 

Sistematika ini memiliki tujuan untuk memberikan uraian secara umum 

tentang isi dan pembahasan disetiap bab yang terdapat di dalam penyususnan 

penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang dilakukan, 

permasalahan,tujuan serta manfaat sistematika pembahasan dari penelitian yang 

dilakukan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis, dimana terdapat pemaparan 

atas penelitian serta model penelitian yang berdasarkan atas perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan metode penelitian yang akan 

digunakan. Terdiri atas rancangan penelitian, objek,definisi operasional variabel 

serta pengukuran, teknik mengumpulkan data serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dari data yang telah 

dikumpulkan, hasil dari analisis statistik deskriptif, uji outlier, uji regresi,uji 

hipotesis, serta pembahasan hasil analisis data yang dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan tentang bagian penutup atau hasil dari penelitian yang 

menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, serta 

terdapat keterbatasan penelitian dan rekomendasi yang disarankan mampu 

memberikan manfaat untuk penelitian berikutnya. 
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