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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perusahaan merupakan sebuah organsiasi dalam dunia bisnis yang menjadi 

salah satu penggerak utama perekonomian suatu negara, karena perusahaan 

merupakan penggerak kegiatan bisnis sesungguhnya. Dari hal tersebut telah terbukti 

banyak negara berkembang bahkan hingga negara maju di dunia yang menggunakan 

perusahaan sebagai penyokong perekonomian negaranya. Bahkan negara berkembang 

seperti negara-negara ASEAN terutama Indonesia memiliki kebergantungan yang 

kuat terhadap perusahaan yang ada kini, baik perusahaan swasta maupun perusahaan 

negara sebagai penggerak perekonomiannya. 

 Dari hal tersebut pada umumnya perusahaan dituntut untuk memberikan hal-

hal terbaik yang mampu memberikan nilai positif serta keuntungan bagi negaranya 

yang sedang ditempatinya. Dan pada khususnya perusahaan tersebut mampu 

mencapai tujuan yang telah direncanakannya. Hal-hal tersebut semestinya dilakukan 

mulai dari awal mula pembangunan perusahan (bisnis) tersebut hingga pelaksanaan 

(pengoperasian) kegiatan bisnis perusahaan tersebut. 

 Banyak hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh perusahaan yang ada, 

terutama dalam menyusun hingga melaksanakan tujuannya. Pada dasarnya tujuan 

sebuah perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang optimal dengan 

pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian 

perusahaan yaitu satu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk 

mendapatkan laba (Ebert dan Griffin ; 2005).Dari seluruh tujuan perusahaan yang 

ada, salah satu yang sangat perlu diperhatikan adalah mempertahankan 

keberlangsungan aktivitas perusahaan dan yang terpenting mempertahankan nilai 

perusahaan saat ini serta nilai perusahaan di masa yang akan datang. Karena 

perusahaan bukan hanya berpikir untuk saat ini, namun berpikir untuk masa 

depannya. Perusahaan harus mulai berpikir secara jangka panjang, dan harus telah 
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mengetahui bagaimana keadaan internal perusahaan hingga eksternal perusahaan 

dalam jangka panjang. 

 Tidak hanya perusahaan-perusahaan biasa saja yang harus melaksanakan 

proses aktivitas keuangan dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaannya. Sama halnya 

pula dengan perusahaan-perusahaan “kelas 1” yang telah menduduki kelompok 

indeks LQ-45, yang merupakan salah satu kelompok indeks di Bursa Efek Indonesia 

(pasar modal) dengan 45 perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan baik. 

 Dari gambaran tersebut peneliti akan mencoba menggunakan perusahaan-

perusahaan dalam kelompok Indeks LQ-45 tersebut sebagai sample dalam penelitian 

ini. Indeks LQ 45 sendiri merupakan nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang 

paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan indikator 

likuidasi. Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas 

perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan pada tiap tahunnya 

(disesuaikan setiap awal bulan Februari dan Agustus). (kumpulblogger.com).  

Indeks LQ 45 hanya terdiri dari 45 saham yang telah terpilih melalui berbagai 

kriteria pemilihan, sehingga akan terdiri dari saham-saham dengan likuiditas dan 

kapitalisasi pasar yang tinggi.  

Berikut beberapa kriteria perusahaan yang dapat masuk kelompok indeks LQ-

45 (www.idx.co.id) : 

1. Berada di TOP 95 % dari total rata-rata tahunan nilai transaksi saham di 

pasar reguler. 

2. Berada di TOP 90 % dari rata – rata tahunan kapitalisasi pasar. 

3. Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi 

industri BEI sesuai dengan nilai kapitalisasi pasarnya. 

4. Merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi 

Saham-saham pada indeks LQ 45 harus memenuhi kriteria lainnya dan 

melewati seleksi utama sebagai berikut (kumpulblogger.com)  :  

1. Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar reguler 

(rata rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).  



 

   20 

2. Ranking berdasar kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 

bulan terakhir) 

3. Telah tercatat di BEI minimum 3 bulan   

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan 

jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler. 

Dari kriteria LQ-45 tersebut membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan 

yang berada di indeks LQ-45 bukanlah perusahaan yang “sembarangan”, perusahaan 

di LQ-45 merupakan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, mulai 

dari produktivitas yang tinggi, likuiditas yang baik, hingga prtofitabilitas yang baik 

pula dan juga perusahaan-perusahaan yang selalu mencirikan sebagai perusahaan 

yang memiliki manajemen keuangan yang baik pula, dan sekaligus tetap 

memperhatikan kesejahteraan para pemegang sahamnya disamping kepentingan 

perusahaannya. 

 Dalam perkembangannya, saham-saham emiten LQ-45 selalu memiliki nilai 

yang baik (positif) dan selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktunya. 

Dalam satu bulan ini nilai LQ-45 telah mengalami peningkatan yang cukup baik dari 

444,26 ( tanggal 3 September 2009) kini telah 487,107 (tanggal 2 Oktober 

2009).(bisnisindonesia.com). Dari berita diatas memperlihatkan bahwa LQ-45 

memiliki peningkatan yang didorong oleh perusahaan-perusahaan yang nilainyapun 

meningkat. Peningkatan nilai LQ-45 itu pula yang menjadikan perusahaan-

perusahaan di kelompok tersebut akan tetap dipercaya oleh para pemegang sahamnya 

dan juga akan tetap memiliki nilai perusahaan yang baik dimata publik. 

Pada gambaran mengenai perusahaan LQ-45 tersebut terbukti bahwa seluruh 

perusahaan yang ada harus mampu menjalankan seluruh aktivitasnya secara baik, 

dengan memikirkan internal perusahaan dan juga eksternal perusahaanya. Ditambah 

mempertimbangkan segala aktivitas dalam jangka pendek dan juga jangka 

panjangnya. Hal tersebut merupakan sebagai tujuan seluruh perusahaan yang ada, 

tentunya yang sudah harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan go-public pada 

khususnya. 
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Dalam melaksanakan segala tujuannya tersebut, perusahaan memiliki banyak 

langkah yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan-tujuannya tersebuut. Salah 

satunya adalah menjalankan 3 (tiga) keputusan / kebijakan penting perusahaan 

diawali dengan jangka pendek hingga jangka panjang yang telah direncanakan. 

Teori Van Horne (2002:6) mengungkapkan terdapat tiga fungsi keuangan, 

disebutkan bahwa : 

 “the functions of finance involve three major decisions a company mus make : 

1. Investment Decision 

2. Financing decision 

3. Dividend / share Purchase decision 

Hal tersebut Sesuai dengan pendapat Jensen dan Smith 1984, yaitu : 

“Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

Manajemen Keuangan dengan hati-hati dan tepat mengingat setiap 

keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan 

keuangan lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan”. 

Ketiga kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat penting yang 

harus dimiliki oleh seluruh perusahaan, terutama perusahaan yang telah terbuka (go 

public), ketiga kebijakan tersebut nantinya akan memiliki keterkaitan serta hubungan 

baik secara positif ataupun secara negatif. 

Khususnya kebijakan divide, pada lingkungan keuangan merupakan salah satu 

kebijakan yang sangat penting (bersama dengan kebijakan investasi dan juga 

kebijakan pendanaan), sebab akan melibatkan dua pihak yaitu pemegang saham 

(stockholder) dan juga manajemen sebuah perusahaan yang dapat mempunyai 

kepentingan yang berbeda.  Kebijakan dividen adalah kebijakan yang berkaitan 

dengan pembayaran dividen, seperti penentuan besar kecilnya jumlah  dividen yang 

akan dibagikan dan besarnya laba yang ditahan untuk kepentingan perusahaan dan 

juga menentukan dalam bentuk apa pembagian dividen tersebut akan dilaksanakan. 

Kebijakan Dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat 

keputusan dividen (Gitman, 2000). Dividen sendiri merupakan pembayaran kepada 

stockholder yang berasal dari keuntungan perusahaan.  
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Dalam menentukan sebuah kebijakan dividen, perusahaan sering dihadapkan 

pada dua kepentingan, baik kepentingan perusahaannya (manajemen perusahaan) dan 

kepentingan para stockholdernya (pemegang saham). Prinsip Kebijakan Dividen 

“keputusan untuk menentukan dana yang di reinvestasikan dan pendapatan yang 

akan dibagikan kepada para pemmegang saham” (Damodaran;2001:7). 

Dalam pelaksanaanya kebijakan dividen akan selalu terbentur dengan dua 

unsur kepentingan, yaitu antara manajemen perusahaan dengan para pemegang saham 

(stockholder). Manajemen perusahaan menginginkan keuntungan yang diperoleh 

dijadikan laba ditahan (return erning) yang nantinya dapat digunakan sebagai 

tambahan modal / dana dalam meningkatkan produktivitas perusahaan atau bahkan 

dapat dijadikan sebagai re-investasi pada bidang investasi yang menguntungkan di 

masa depannya, karena bagaimanapun perusahaan harus tetap memiliki laba ditahan 

yang kuat. 

 Namun disisi lain para stockholder terus mengharapkan pembayaran 

keuntungan (dividen) yang cukup baginya. Dari hal tersebut terbukti jika perusahaan 

meningkatkan laba ditahannya maka dampaknya adalah menurunkan kebijakan 

dividennya. Biaya modal laba ditahan akan naik apabila pembagian dividen 

dikurangi, karena para investor lebih yakin terhadap penerimaan pembagian dividen 

dibandingkan kenaikan nilai modal (capital gains) yang akan dihasilkan dari laba 

yang ditahan karena resikonya lebih besar (Myron Gordon dan John Lintner). 

Brigham dan Gapenski (1999) menyatakan bahwa setiap perubahan dalam 

kebijakan pembayaran dividen akan memiliki dua dampak yang berlawanan. Apabila 

dividen akan dibayarkan semua, kepentingan cadangan akan terabaikan. Sebaliknya 

bila laba akan ditahan semua, maka kepentingan pemegang saham akan pendapatan 

atas dividen juga terabaikan. Untuk menjaga kedua kepentingan tersebut, perusahaan 

(manajer keuangan) harus menentukan sebuah kebijakan dividen yang optimal, 

sehingga tidak akan muncul sebuah agency conflict .Menurut Rozeff (1982) dan 

Easterbrook (1984) bahwa dividen dapat digunakan untuk mengurangi equity agency 

cost yang timbul dari adanya perbedaan kepentingan di dalam perusahaan. 
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Jika dilihat pada umumnya para stockholder memiliki dua tujuan, yaitu : 

- Pemegang saham mengharapkan return dalam bentuk dividen maupun 

capital gain. 

namun di lain pihak, 

- Pemegang saham sangat ingin mempertahankan kelangsungan perusahaan  

secara terus menerus, dengan kata lain tidak terlalu mengharapkan 

dividen. 

Pada dasarnya kedua unsur kepentingan tersebut benar-benar harus 

terlaksanakan berbarengan. Manajemen perusahaan yang ingin menyimpan terlebih 

dahulu dananya memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai investasi di masa datang 

lebih besar, sehingga akan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dan 

pastinya akan memperbesar keuntungan investor (dividen) yang lebih besar pula. 

Namun manajemen perusahaan harus berpikir berkewajiban mensejahterakan para 

investornya, dengan membayarkan dividen mereka. Karena dengan hal seperti itu 

perusahaan akan diuntungkan pula, dengan dibayarkannya dividen secara cepat maka 

para investor akan berpikir perusahaan tersebut memiliki kemampuan membayar 

dividen serta memiliki kekuatan keuangan yang baik sehingga akan membuat image 

perusahaan semakin baik, dan pada akhirnya akan memberikan peningkatan terhadap 

nilai perusahaan (nilai saham) yang ada. 

Namun jika dilihat dari keberlangsungan aktivitas perusahaan, perusahaan 

juga sangatlah membutuhkan dana / modal yang besar pula. Pertumbuhan perusahaan 

diperlukan terus menerus agar dapat hidup (dalam menjalani kegiatan usahanya) dan 

mengharapkan lebih besarnya keuntungan yang akan diperoleh di masa datangnya 

dan dampak positifnya adalah memberi kemakmuran yang lebih tinggi kepada para 

stockholder nantinya.  

Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan dana yang lebih besar untuk 

mendanai perluasan invenstasinya. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai 

sumber baik sumber internal maupun sumber eksternal. Sumber internal dapat berupa 

depresiasi dan laba ditahan. Sumber dana eksternal dapat berupa pinjaman dari bank 

atau lembaga keuangannya lainnya, hingga menjual obligasi atau menjual saham 
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baru. Apabila perusahaan mengandalkan pendanaan investasi dengan menggunakan 

laba ditahan maka dividen yang dibagikan akan berkurang. Sebaliknya bila 

perusahaan menggunakan sumber dana eksternal maka ada kecenderungan 

membagikan dividen yang lebih besar, dan dampaknya perusahaan akan memiliki 

hutang yang lebih banyak karena meminjam dana dari pihak luar perusahaan, dan 

kembali harus menjadwal pembayaran hutang-hutangnya. 

Pada awalnya perusahaan akan membagikan dividen pada para pemegang 

saham ketika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan bersih yang tinggi. Karena 

dasarnya pembagian dividen adalah pembagian sejumlah keuntungan perusahaan 

kepada pemegang saham. Salah satu contoh perusahaan pada kelompok indeks LQ-45 

yang membagikan dividen karena memperoleh keuntungan, sebagai berikut : 

Perusahaan tambang PT Adaro Energy Tbk (ADRO), manajemen perusahaan 

tambang batu bara itu akan mengusulkan pembagian dividen 45 persen dari laba 

bersih tahun 2008. Adaro akan menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang berlangsung awal Juni 2009 nanti. "Kami 

akan meminta persetujuan pemegang saham," kata Andre J Mamuaya, Sekretaris 

Perusahaan Adaro Energy, Selasa (12/5) kemarin. Tahun lalu, Adaro memperoleh 

laba bersih senilai sekitar Rp 887,20 miliar. Perolehan tersebut melonjak 902,15 

% dari laba bersih tahun sebelumnya yang masih senilai Rp 88,53 miliar. Dengan 

asumsi persentase dividen 45 persen dari laba bersih tahun lalu, berarti Adaro akan 

membagikan total dividen kepada pemegang saham sebanyak Rp 399,24 miliar. Saat 

ini jumlah saham Adaro saat ini sebanyak 11,14 miliar, berarti pemegang saham akan 

menerima dividen paling tidak sekitar Rp 35 per saham. (KOMPAS.com) 

Dari berita diatas terbukti bahwa pembagian dividen salah satu dasarnya 

adalah keuntungan tinggi yang diperoleh perusahaan. Sehingga selain keuntungan 

tersebut dapat dijadikan laba ditahan perusahaan namun keuntungan tersebut dapat 

dijadikan alat untuk mencapai salah satu tujuan perusahaannya, yaitu 

mensejahterakan para pemegang sahamnya. Karena itulah tujuan perusahaan 

sesungguhnya, dan pembagian dividen itulah yang diharapkan oleh para pemegang 

saham. 
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Dari uraian diatas telah terbukti adanya dua pandangan yang harus dihadapi 

oleh perusahaan. Apakah akan menahan keuntungan yang dijadikan kekuatan laba 

ditahannya untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan atau membagikan 

keuntungan dalam dividen demi meningkatkan kesejahteraan para stockholder. 

Namun bagaimanapun tujuan sebuah perusahaan harus tetap mempertahankan hingga 

meningkatkan nilai perusahaannya baik dengan cara meningkatkan laba ditahan 

ataupun dengan cara membagikan dividen. 

 Ketiga keputusan keuangan ini juga akan saling mempengaruhi satu sama 

lain. Seperti kebijakan pendanaan yang akan mempengaruhi kebijakan dividen, 

karena akan berdampak pada besar kecilnya jumlah dividen yang akan dibagikan. Hal 

ini sesuai dengan Pecking Order Theory : “Pembiayaan internal lebih disukai 

disbanding pembiayaan eksternal dalam membiayai belanja investasi”. Dengan begitu 

pecking order theory memberikan dampak negatif terhadap besaran kebijakan 

dividen. Selain pendanaan, keputusan investasi juga akan mempengaruhi kebijakan 

dividen. Dengan pertumbuhan tinggi memerlukan banyak dana sehingga 

menyebabkan dividen yang dibayarkan menjadi rendah (Barclay : 1995). Namun hal 

tersebut ketika itu dibantah oleh Kalay : 1982, yang berpendapat : “Pemegang saham 

dapat mengurangi rencana investasi atau mengurangi asset yang ada dan membayar 

belanja seperti dividen yang disebut dividen keuangan investasi”. Namun di lain 

waktu Kalay berprediksi (Kalay residual Theory), yang memprediksi dengan 

pendapat : “Investasi perusahaan memiliki dampak negatif terhadap keputusan 

dividen”. 

Dari seluruh uraian diatas manajemen perusahaan harus lebih 

mempertimbangkan apa saja yang menjadi faktor penentu kebijakan tersebut berjalan 

sesuai dengan yang digarapkan oleh kedua belah pihak tersebut. Manajemen 

perusahaan harus lebih memahami faktor-faktor yang sebenarnya menjadi 

pertimbangan kebijakan dividen akan berjalan secara adil di mata manajemen 

perusahaan dan juga bagi para stockholder.  
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Dari hal tersebut memunculkan beberapa faktor-faktor variabel yang 

dimungkinkan akan berpengaruh terhadap kebijakan dividen (Dividend Payout 

Ratio), antara lain :  

1. Rasio Likuiditas. 

Rasio ini akan menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam 

membayar kewajiban-kewajibannya (hutang perusahaan). Likuiditas 

merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum 

mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan 

dibayarkan kepada para pemegang saham. 

2. Rasio Profitabilitas. 

Rasio ini akan memperlihatkan sebuah kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan / laba dari nilai investasi yang dilaksanakan. 

Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang 

diperoleh perusahaan dari hasil operasinya akan memperbesar kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen 

3. Rasio Aktivitas. 

Rasio ini akan menunjukkan bagaimana seluruh sumberdaya ataupun 

jumlah assetnya (aktiva) telah dimanfaatkan secara optimal oleh 

perusahaan. Secara umum dapat dilihat jika efisiensi yang dimiliki 

perusahaan cukup tinggi aktiva perusahaan berarti telah digunakan secara 

baik, tidak menyimpang ke dalam aktivitas yang mengurangi aktiva 

4. Rasio Leverage 

Rasio ini akan menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka 

panjang yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Apabila perusahaan 

menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambil dari laba ditahan, 

berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya 

untuk keperluan tersebut 

 Berdasarkan uaraian diatas, maka penulis sangatlah tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor / variable yang mempengaruhi kebijakan 

dividen yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan kelompok Indeks LQ-45 yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam 

sebuah skripsi yang berjudul : 

“PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO PROFITABILITAS, 

RASIO AKTIVITAS DAN RASIO LEVERAGE TERHADAP 

KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN KELOMPOK INDEKS 

LQ-45 PERIODE 2003-2008 DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengacu pada hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, maka peneliti 

mengidentifikasi permasalahan yang ada pada hal-hal sebagai berikut : 

1.  Bagaimana perkembangan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, dan rasio leverage perusahaan yang berada di kelompok Indeks 

LQ-45 ? 

2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor rasio keuangan (likuiditas, 

profitabilitas, aktivitas, leverage) terhadap kebijakan dividen (Dividend 

Payout Ratio) pada perusahaan kelompok indeks LQ-45? 

3. Bagaimana perkembangan kebijakan dividen (Dividend Payout Ratio) 

pada perusahaan yang berada di kelompok Indeks LQ-45 ? 

 

1.3 Tujuan dan Maksud penelitian 

1. Mengetahui perkembangan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, rasio leverage perusahaan yang berada di kelompok Indeks LQ-

45 . 

2. Mengetahui pengaruh faktor rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, 

aktivitas, leverage) terhadap kebijakan dividen baik secara simultan 

maupun secara parsial pada perusahaan kelompok indeks LQ-45. 

3. Mengetahui perkembangan kebijakan dividen (Dividend Payout Ratio) 

pada perusahaan yang berada di kelompok Indeks LQ-45 . 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan (manajer keuangan) yang 

berkaitan dengan tiga keputusan fungsi keuangan terutama kebijakan 

dividen. 

 2. bagi Mahasiswa 

Sebagai peneliti berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 

seluruh kawan-kawan sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat 

dijadikan referensi penelitian kawan-kawan lainnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Khususnya bagi para investor maupun calon investor hasil penelitian 

ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis serta pertimbangan 

pengambilan keputusan di pasar modal. 

 4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi serta 

perbendaharaan penelitian selanjutnya. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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Keterangan : 
   = Yang akan diteliti 
 
   = Tidak akan diteliti 
  

= Tiga fungsi manajemen keuangan perusahaan 
(kebijakan dividen sebagai variabel Y / Independent) 

 
= Rasio keuangan (sebagai variabel X / Dependent) 

 

 Pasar modal di Indonesia (Bursa Efek Indonesia) merupakan salah satu pasar 

modal yang aktif dalam segi pertransaksiannya. Hal tersebut terbukti dengan 

banyaknya perusahaan (emiten) di Bursa Efek Indonesia, dengan jumlah 402 emiten 

(idx.co.id). Jumlah tersebut terbagi atas beberapa jenis sektor. Pada BEI juga terbagi 

atas beberapa kelompok perusahaan yang tergabung dalam indeks masing-masing. 

Salah satunya adalah indeks LQ-45 yang merupakan kelompok perusahaan terbaik di 

BEI. Dengan jumlah 45 perusahaan yang berbeda sektor, yang terpilih dari sektor 

masing-masing. 

 Perusahaan LQ-45 juga tidak akan pernah lepas dari tiga fungsi keuangan 

yang harus dimiliki oleh tiap-tiap perusahaan pada umumnya. Karena tiga fungsi 

keuangan inilah yang dapat menjalankan seluruh kegiatan perusahaan demi mencapai 

tujuan sebuah peruahaan. Sehingga tiga fungsi keuangan ini harus dijalankan sesuai 

dengan yang telah direncanakan dalam jangka pendek hingga jangka panjang. 

 Tiga fungsi keuangan ini terdiri atas keputusan pendanaan, keputusan 

investasi, dan kebijakan dividen. Kebijakan dividen yang akan bersentuhan langsung 

dengan para pemegang saham harus dilaksanakan secara optimal dan “adil”. Pada 

dasarnya jumlah dividen tersebut diperoleh dari jumlah keuntungan yang didapat oleh 

perusahaan. 

 Dalam pelaksanaannya kebijakan dividen sering terbentur oleh dua 

kepentingan yang berbeda. Kepentingan manajemen perusahaan yang menginginkan 

keuntungan yang diperoleh dijadikan laba ditahan yang nantinya akan digunakan 

sebagai modal pengembangan usaha perusahaan. Namun di lain pihak para pemegang 



 

   31 

saham sangat mengharapkan dividen agar dibagikan secepatnya, karena dividen telah 

menjadi hak bagi para pemegang saham. 

Dari hal tersebutlah manajemen perusahaan harus benar-benar melaksanakan 

kebijakan dividen secara optimal, sehingga kepentingan manajemen perusahaan dan 

kepentingan para pemegang saham tetap dapat dilaksanakan. Sesuai dengan teori 

Brigham dan Houston (2001:8) menyatakan bahwa kebijakan Dividen yang optimal 

adalah kebijakan dividen yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini 

dan pertumbuhan di masa mendatang yang memaksimumkan harga saham 

perusahaan. 

Oleh sebab itu manajemen perusahaan seharusnya mengetahui faktor apa saja 

yang akan mempengaruhi kebijakan dividen agar kebijakan dividen tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan fungsinya. 

Adapun faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi kebijakan dividen 

(dividen payout ratio) :  

- Rasio Likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan kas ketika kebutuhan meningkat. Rasio ini akan diukur dengan 

Current Ratio (CR). Faktor ini sesuai dengan teori Gitman (2006 : 58) 

yang menerangkan Current ratio dapat menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membagi utang lancar dengan aktiva lancer yang 

tersedia. Jika Current Ratio meningkat / tinggi berarti membuktikan 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial jangka pendeknya. Sehingga kebijakan dividen memungkinkan 

untuk dibagikan pada pemegang saham. Berarti rasio likuiditas yang 

diwakili Current Ratio memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen 

- Rasio Profitabilitas 

Dalam perhitungan rasio ini, akan digunakan variabel Return On 

Investment (ROI). Sesuai dengan pendapat Sartono (2001 : 116) yaitu 

analisis ROI merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang lazim 
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digunakan perusahaan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan 

opersai perusahaan. Dalam teorinya membuktikan bahwa rasio 

profitabilitas yang diwakili oleh ROI memiki pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen. 

- Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas ini nantinya akan diwakili oleh variabel Total Asset 

Turnover (TAT). Variabel ini dapat menunjukkan bagaimana sumberdaya 

yang ada telah dimanfaatkan secara optimal. Salah satu bentuk rasio 

aktivitas yang dapat menggambarkan sejauh mana total aktiva yang 

dimiliki perusahaan dapat menghasilkan penjualan (Gitman, 2006). 

- Rasio Leverage 

Rasio leverage ini nantinya akan diwakili oleh Debt Equity Ratio (DER). 

Leverage diukur melalui DER (Horne, 2002:357). Rasio ini pula akan 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau 

dana yang mempunyai beban tetap (fixed asset fund) untuk memperbesar 

tingkat penghasilan bagi para pemilik perusahaan. Leverage Ratio 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak 

luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh mokdal 

(Horne). Menurut Horne (2002:357) mengungkapkan DER akan memiliki 

pengaruh negatif terhadap DPR (Dividen Payout Ratio). 

 Dari pemaparan kebijakan dividen diatas dan juga faktor-faktor yang 

dimungkinkan akan mempengaruhinya telah tergambar bahwa pada dasarnya 

kebijakan dividen merupakan sebuah kebijakan perusahaan yang akan menentukan 

salah satu tujuan perusahaannya, yaitu kesejahteraan para pemegang saham. Namun 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Brigham dan Gapenski, bahwa kebijakan 

dividen akan menyebabkan dua unsur yang berbeda kepentingan, antara manajemen 

perusahaan dengan pemegang saham. 

Hal tersebutlah yang mengaharuskan manajemen perusahaan membuat sebuah 

kebijakan dividen yang optimal. Kebijakan dividen yang optimal adalah kebijakan 

dividen yang menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini dan pertumbuhan 
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di masa mendatang yang memaksimumkan harga saham perusahaan. Brigham dan 

Houston (2001:8). Dari kebijakan dividen optimal itulah akan mengurangi efek 

agency conflict dua kepentingan. 

Dalam melaksanakan kebijakan dividen itu pula pihak manajemen perusahaan 

harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang benar-benar memiliki dampak / 

pengaruh terhadap kebijakan dividen yang akan dilaksanakan. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

 Dalam penelitian ini akan dilihat ada tidaknya pengaruh variabel-variabel X 

yaitu sebagai faktor-faktor variabel yang dimungkinkan dapat mempengaruhi variabel 

Y yaitu kebijakan dividen (dividend payout ratio). Pengaruh kedua variabel tersebut 

akan dilihat baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan juga akan 

mengukur seberapa kuat faktor variabel yang akan saling mempengaruhinya. Maka 

dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hipotesis sari penelitian ini, sebagai 

berikut : 

1. Terdapat hubungan antara Rasio Keuangan (Likuiditas, profitabilitas, 

aktivitas, leverage) dengan kebijakan dividen (Dividend Payout Ratio). 

 

1.7 Metode Penelitian 

 Peneliti akan menggunakan data perusahaan-perusahaan yang berda di 

kelompok indeks LQ-45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2003-2008 (10 periode 

LQ-45). Dan nantinya akan menggunakan laporan keuangan perusahaan yang 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang ada. Metode 

penelitian yang akan digunakan adalah metode riset lapangan (Field research), dan 

penelitian kepustakaan (library research). 

Dalam penelitiannya akan menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, seuatu set kondisi, 

suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (M.Nazir, 

2003). Dan juga akan menggunakan metode verifikatif, yaitu metode yang digunakan 

untuk melakukan perkiraan (estimasi) dan pengujian hipotesis (Rasdihan Rasyad, 
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2003). Dan akan menggunakan teknik analisis Pooled Data / Panel data (pooling 

data) yaitu metode analisis gabungan antara metode analisis cross section dan juga 

metode analisis time series 

 

1.8 Lokasi dan Waktu  

 Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa 

lokasi. Antara lain perpustakaan Universitas Widyatama (UTAMA), perpustakaan 

Magister Manajemen Universitas Padjajaran (MM UNPAD) dalam memenuhi data 

referensinya. Dan juga akan menggunakan pojok bursa Institut Teknologi Bandung 

(ITB) dalam memperoleh data laporan keuangan yang dibutuhkan. Ditambah 

referensi data-data yang diperoleh dari internet dengan situs-situs khusus, seperti 

www.idx.co.id., www.bisnisindonesia.com., www.google.com., www.kompas.com  

dan lainnya. 

 Pelaksanaan penelitian ini telah dilaksanakan sejak September 2009 dan 

diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


