
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
 
Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, memaksimumkan profit, dan menambah 

kekayaan pemegang saham. Perkembangan dunia usaha pada saat ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat sehingga tingkat persaingan antar sesama industri 

semakin tinggi, baik persaingan usaha dalam sektor industri manufaktur maupun 

persaingan dalam bidang jasa.  

Untuk tetap dapat bersaing dan bertahan di industri, investasi menjadi hal 

yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Adanya kegiatan investasi membantu 

perusahaan untuk tetap menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, perusahaan 

harus bisa meyakinkan dan menarik investor untuk berinvestasi dan membeli 

saham dari perusahaan mereka. Bagi para investor mengambil keputusan untuk 

berinvestasi pada suatu perusahaan tidaklah mudah, untuk melakukan itu mereka 

dihadapkan pada berbagai macam resiko dan ketidakpastian yang sulit untuk 

diprediksikan. Agar tidak salah dalam mengambil keputusan berinvestasi, investor 

memerlukan berbagai macam informasi yang dapat dipertimbangkan. Informasi 

yang diperlukan adalah informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. 

Selain itu, para investor juga harus mengetahui dengan baik kondisi ekonomi di 

negara mereka.  

 Untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan, investor bisa 

melihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan itu 
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investor bisa mengetahui profitabilitas yang dapat dicapai oleh perusahaan setiap 

periodenya. Jika profitabilitas yang di capai perusahaan tinggi, maka kinerja 

perusahaan tersebut bisa dinilai baik. Sehubungan dengan profitabilitas dan 

kinerja suatu perusahaan semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin 

tinggi nilai saham pada perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, perlu  diingat bahwa 

tujuan utama para investor dalam berinvestasi atau menanam saham di suatu 

perusahaan adalah untuk memperoleh pendapatan (return). Pendapatan yang 

dibagikan perusahaan kepada investor biasanya berupa dividen. Dividen adalah 

pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya lembar saham 

yang di miliki.  

Setiap perusahaan tidak selalu memberikan dividen dalam jumlah yang 

sama setiap tahunnya kepada para pemegang saham. Terkadang mereka 

memberikan dividen dalam jumlah yang besar, namun tidak jarang mereka juga 

memberikan nilai dividen yang relatif kecil. Selain perbedaan dalam jumlah 

pembayaran, terjadi perbedaan juga dalam jumlah perusahaan yang membagikan 

dividen. Pada tahun 2009 jumlah perusahaan yang membagikan dividen sebanyak 

179 perusahaan. Kemudian pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah menjadi 

207 perusahaan. Pada tahun 2011 jumlah perusahaan yang membagikan dividen 

masih meningkat menjadi 231 perusahaan, namun di tahun 2012 jumlah 

perusahaan yang membagikan dividen turun menjadi 218 perusahaan. Pada tahun 

2013 jumlahnya kembali meningkat sebanyak 241 perusahaan 

(www.sahamok.com). 
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Penurunan jumlah dividen yang dibagikan perusahaan atau penurunan 

jumlah perusahaan yang membagikan dividen akan berpengaruh terhadap 

pandangan investor kepada perusahaan tersebut. Hal ini memberikan pemikiran 

yang buruk bagi para investor karena ini menandakan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan kurang bagus sehingga permintaan pasar terhadap saham perusahaan 

tersebut akan turun dalam arti para investor enggan untuk berinvestasi 

diperusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika nilai dividen yang dibagikan 

tinggi atau jumlah perusahaan yang membagikan dividen meningkat, maka akan 

memberikan pandangan baik bagi investor karena hal ini berarti bahwa kondisi 

keuangan perusahaan bagus sehingga dapat menjamin para investor untuk 

membeli atau menanamkan saham pada perusahaan mereka. 

Kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemegang 

saham ini tentunya akan berpengaruh terhadap minat investor dalam menanamkan 

modalnya. Namun kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen itu 

sendiri pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu. Menurut Lau (2013) salah 

satu faktor penentu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR adalah firm 

size. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar rata-rata memiliki peluang 

pertumbuhan yang lebih sedikit, mereka tidak perlu laba ditahan untuk 

memperluas operasi mereka. 

Rehman dan Takumi (2012) mengatakan bahwa yang menjadi faktor 

penentu pembayaran dividen adalah corporat tax. Menurut mereka perusahaan-

perusahaan yang memiliki kecenderungan meningkat kewajiban pajak, preferensi 

mereka untuk pembayaran dividen juga akan meningkat. Selain itu, Boanyah et al. 
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(2013) mengatakan bahwa faktor penentu lain adalah growth in sales. Mereka 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan menunjukan hubungan negatif dengan 

dividen per saham. Ini menunjukan bahwa penjualan yang tinggi dari perusahaan 

cenderung memberikan efek merusak terhadap pembayaran dividen. 

Menurut Rehman dan Takumi (2012) salah satu faktor penentu 

pembayaran dividen adalah cash flow. Mereka  menjelaskan bahwa peningkatan 

arus kas merupakan penentu signifikan dividen. Perusahaan-perusahaan dengan  

arus kas yang besar memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk 

mengumumkan dividen. Sedangkan menurut John dan Muthusamy (2010), yang 

juga menjadi faktor penentu adalah financial leverage dimana tingkat leverage 

yang tinggi meningkatkan kemungkinan dividen dipotong dari pada 

menyesuaikan pembayaran untuk rencana investasi perusahaan utama perusahaan-

perusahaan tersebut justru harus meminjam lebih banyak atau meningkatkan 

pembiayaan ekuitas lebih.  

Faktor lainnya adalah market to book value yang dikatakan Gill et al. 

(2010) memiliki hubungan positif dengan DPR. Selain itu faktor lain yang 

menjadi penentu yang berpengaruh signifikan terhadap DPR adalah profitability 

dimana Kuwari (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa direksi biasanya 

merekomendasikan pembayaran dividen ketika telah membuat keuntungan yang 

cukup untuk menjamin pembayaran dividen yang besar.  

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas dan dengan berpedoman dari 

penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio 
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Pembayaran Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka permasalahan yang dapat di identifikasi adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara firm size terhadap dividend payout ratio? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara corporat tax terhadap dividend payout 

ratio? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara growth in sales terhadap dividend payout 

ratio? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara cash flow terhadap dividend payout 

ratio? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara financial leverage terhadap dividend 

payout ratio? 

6. Apakah terdapat pengaruh antara market to book value  terhadap dividend 

payout ratio? 

7. Apakah terdapat pengaruh profitability terhadap dividend payout ratio? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui pengaruh firm size terhadap dividend payout ratio. 
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2. Untuk  mengetahui pengaruh corporate tax terhadap dividend payout 

ratio. 

3. Untuk  mengetahui pengaruh growth in sales terhadap dividend payout 

ratio. 

4. Untuk  mengetahui pengaruh cash flow terhadap dividend payout ratio. 

5. Untuk  mengetahui pengaruh  financial leverage terhadap dividend payout 

ratio. 

6. Untuk mengetahui pengaruh market to book value terhadap dividend 

payout ratio. 

7. Untuk mengetahui pengaruh profitability terhadap dividend payout ratio. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Investor 

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi para investor 

untuk mengambil keputusan melakukan pembelian saham atau tidak 

melakukan pembelian sehubungan dengan dividen yang dibagikan. 

2. Perusahaan  

Sebagai bahan pertimbangan untuk manajemen perusahaan dalam 

memutuskan kebijakan dividen agar dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan.  
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3. Akademisi  

Sebagai bahan referensi untuk para akademisi dalam melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika 

pembahasan dibagi sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar peneliti 

untuk melakukan penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.  

BAB II    : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai 

kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. 

Pembahasan pada bagian ini antara lain model penelitian terdahulu, 

penjelasan tentang variabel dependen, hubungan antar variabel, 

serta model penelitan dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel 

dependen dan independen, teknik pengumpulan data, serta metode 

analisis data yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji outlier, uji 

asumsi klasik, dan uji hipotesis. 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan, yang meliputi: 

hasil uji statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik, 

dan hasil uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan memuat pendapat singkat peneliti berdasarkan hasil 

dan pembahasan pada bagian sebelumnya. Keterbatasan bagian ini 

mengemukakan kelemahan-kelemahan yang disadari peneliti yang 

kemungkinan akan mempengaruhi hasil penelitian tersebut dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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