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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan selalu menjaga kinerjanya, apalagi yang berkaitan 

dengan kesejahteraan para penanam modal didalam perusahaan mereka. 

Berhubungan dengan hal itu, maka dari setiap perusahaan itu berusaha agar 

melaksanakan kewajiban mereka yaitu dengan membayarkan dividen. Dividen 

adalah laba yang didapat dari penanam modal ketika sudah melakukan investasi 

pada sekuritas dalam bentuk saham. Dividen yang dibayarkan biasanya diberikan 

secara berkala dan harus sudah disepakati oleh rapat umum pemegang saham 

(Fuadi & Satini, 2015). 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan yang 

sesuai dengan proporsi yang dibagikan ke pemegang saham berdasarkan besarnya 

saham yang mereka miliki. DPR biasanya mencerminkan dividen yang 

terbagikan. Pihak manajemen biasanya sulit untuk menentukan jumlah yang tepat 

dalam pendistribusian dividen (Miswandi, Dp & Julita, 2014). 

Pertumbuhan perusahaan dan dividen memiliki tujuan yang berlawanan 

maka dari itu perusahaan perlu menetapkan suatu kebijakan dividen dimana 

kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat untuk menetapkan berapa 

besar bagian keuntungan yaitu dalam bentuk dividen dengan bagian laba yang 

ditahankan oleh perusahaan dimana tujuannya adalah untuk menginvestasikan 

kembali (Deitiana, 2009).  

Ispriyati (2014) mengatakan penanam modal biasanya melakukan 

penanaman modal disebuah perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan 
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dan juga pengembalian investasi dari investasi yang mereka lakukan. 

Pengembalian investasi yang didapat dalam bentuk pendapatan dividen (dividen 

yield) maupun keuntungan yang diperoleh karena harga penjualannya lebih tinggi 

dibandingkan harga pembelian (capital gain).  

Marlina dan Danica (2009) mengatakan bahwa pemegang saham dan 

perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dalam membayar suatu dividen. 

Pemegang saham pada umumnya ingin dividen yang dibagikan adalah tetap hal 

ini dikarenakan ketidakpastian terhadap hasil yang diinginkan dari investasi akan 

menjadi semakin berkurang dan perusahaan akan lebih dipercayai oleh pemegang 

saham sehingga harga saham perusahaan akan bertambah. 

Kebijakan dividen adalah kebijakan penentuan pendapatan yang didapat 

oleh perusahaan kemudian dibayarkan sebagai dividen pada pemegang saham atau 

diterima dalam laba yang ditahankan oleh perusahaan yang bertujuan untuk 

membiayai investasi dimasa depan. Kepentingan pemegang saham dan 

perusahaan akan menentukan kapan kebijakan dividen ini dipilih (Hamzah, 2007).  

Chasanah (2008) menjelaskan bahwa, pembagian sebuah dividen pada 

umumnya dilihat dari kemampuan masing-masing perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan serta bentuk kebijakan dividen perusahaan yang bersangkutan. Setiap 

tiga bulan perusahaan akan membayarkan dividen berbentuk kas atau saham. 

Dividen dibayarkan bukan dari modal yang ditanamkan tetapi dari laba ditahan. 

Pengestuti (2017) menyatakan dividen yaitu pembagian pendapatan 

perusahaan pada pemegang saham dimana tujuannya untuk maksimalisasi 

kesejahteraan pemegang saham. Kebijakan yang dibayarkan perusahaan 

diterapkan untuk menetapkan jumlah dan pola distribusi dividen ke pemegang 
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saham disebut sebagai kebijakan dividen. Perusahaan memustuskan untuk 

membagikan dividen atau tidak dirumuskan serta jumlah yang dibagikan 

ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Variabel yang dianggap memiliki dampak terhadap dividen melalui 

perhitungan DPR selanjutnya adalah posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, 

tingkat pengembalian aset, potensi pertumbuhan, perputaran total aktiva, laba 

bersih dan arus kas operasi. 

Berangkat dari penelitian terdahulu yang melakukan penelitian apa saja 

yang mempengaruhi dividen melalui perhitungan DPR, penulispun tertarik untuk 

melakukan penelitian ini. Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh 

Posisi Kas, Rasio Hutang terhadap Ekuitas, Tingkat Pengembalian Aset, 

Potensi Pertumbuhan, Perputaran Total Aktiva, Laba Bersih, dan Arus Kas 

Operasi terhadap Dividend Payout Ratio Perusahaan yang Terdaftar Di BEI 

Periode 2012-2016”. 

 

1.2 Permasalahan  Penelitian 

Permasalahan yang akan dibahas untuk penelitian ini, adalah : 

1. Apakah posisi kas berpengaruh signifikan terhadap DPR? 

2. Apakah rasio hutang terhadap ekuitas berpengaruh signifikan terhadap 

DPR? 

3. Apakah tingkat pengembalian aset berpengaruh signifikan terhadap 

DPR? 

4. Apakah Potensi pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap DPR? 

5. Apakah Perputaran total aktiva berpengaruh signifikan terhadap DPR? 

6. Apakah laba bersih berpengaruh signifikan terhadap DPR? 
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7. Apakah arus kas operasiberpengaruh signifikan terhadap DPR? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui apakah posisi kas berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

2. Mengetahui apakah rasio hutang terhadap ekuitas berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. 

3. Mengetahui apakah tingkat pengembalian aset berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. 

4. Mengetahui apakah potensi pertumbuhan berpengaruh signifikan 

terhadap DPR.  

5. Mengetahui apakah perputaran total aktiva berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. 

6. Mengetahui apakah laba bersih berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

7. Mengetahui apakah arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap 

DPR. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

  Manfaat setelah melakukan penelitian yang dilakukan, dintaranya: 

1. Bagi Manajemen Perusahaan  

Bagi para manajemen perusahaan diharapkan penelitian ini bisa 

membantu untuk dijadikan suatu masukan dan dasar guna sebagai peningkatan 

kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan yang memperlihatkan prospek 
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yang bagus kepada perusahaan dimasa mendatang dimana hal tersebut bisa 

membuat penanam modal tertarik untuk menginvestasikan modal diperusahaan.  

2. Bagi Investor 

Bagi para penanam modal perusahaan diharapkan penelitian ini bisa 

menginformasikan kepada para penanam modal tentang beberapa faktor apa saja 

yang mempengaruhi dividen yang diukur melalui DPR sehingga bisa dijadikan 

dasar pertimbangan untuk memutuskan berinvestasi.  

3. Bagi Akademisi 

Dalam penelitian yang dilakukan diharapkan agar penelitian ini bisa 

memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan terhadap beberapa faktor yang 

mempengaruhi dividen. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar pertimbangan dan 

menjadi sumber dalam pengembangan penelitian kedepannya. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilakukan bertujuan 

dalam menjelaskan secara garis besar uraian yang membahas tentang isi dan 

pembahasan dari masing-masing bab yang ada di susun ke dalam laporan 

penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan sistematika 

pembahasan yang tersusun menjadi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan dari 

penyusunan skripsi ini. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

 Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, model penelitian yang dikembangkan 

penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pengujian data yang telah dilakukan dapat dilihat dalam bab 

ini. Dalam bab ini juga menjelaskan hipotesis penelitian yang sudah 

diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dihasilkan dari 

penyusunan skripsi, keterbatasan penelitian ini dan rekomendasi yang 

bisa diberikan sebagai penunjang dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 
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