
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan bisnis dan ekonomi ditingkat nasional maupun dunia meningkat 

pesat. Terdapat berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa maupun industri. Setiap perusahaan harus dapat memanfaatkan setiap 

peluang yang ada, meskipun peluang itu sangat kecil dan juga harus dapat 

membaca perkembangan-perkembangan yang ada guna mengambil kebijakan 

yang dapat digunakan untuk eksistensi usahanya. Melalui penetapan kebijakan, 

perusahaan dapat merangsang terciptanya efisiensi dan meningkatkan keunggulan 

daya saing yang akan menunjukkan kinerja perusahaan  tersebut.  

Di dalam mekanisme usaha, setiap pemilik, manajer dan penanam modal 

sangat membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. 

Kinerja merupakan alat untuk mengukur prestasi kinerja perusahaan atau badan 

usaha, sehingga dapat diketahui perkembangan kondisi operasional perusahaan. 

Melalui penilaian kinerja, perusahaan dapat dijadikan tolak ukur landasan 

kebijakan yang akan diterapkan pada masa yang akan datang, sehingga tujuan 

utama perusahaan dapat diwujudkan. Kinerja perusahaan adalah hasil dari semua 

keputusan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen perusahaan. 

Perusahaan melakukan penilaian kinerja keuangannya dengan maksud untuk 

melihat sejauh mana perusahaan menggunakan dana yang ada kaitannya dengan 
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kelangsungan hidup perusahaan, misalnya bagi manajer, kreditor, investor, calon 

investor, pemerintah dan masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai 

perkembangan perusahaan terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan. 

Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan, dapat diketahui 

berdasarkan hasil analisis laporan keuangan. Analisis rasio bagi pihak manajeman 

sangat berguna untuk melakukan perbaikan-perbaikan serta menyusun strategi 

perusahaan dimasa yang akan datang.  

Secara umum kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan dalam laporan 

keuangan yang dipublikasikan. Kondisi kinerja perusahaan dapat diketahui 

berdasarkan hasil analisis laporan keuangan, dan dari laporan keuangan tersebut 

dapat dilakukan analisis berdasarkan rasio-rasio keuangan. Rasio menggambarkan 

suatu hubungan pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang 

lain. Hasil analisis laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan 

tersebut dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer dan 

investor.  

Pengertian analisis rasio menurut Harahap (2009:190) menyatakan bahwa 

analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan 

menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat 

signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik 

antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat. 
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Sedangkan Munawir (2010:35) menyatakan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau 

mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk 

menentukan posisi keuangan dan hasil operasional serta perkembangan 

perusahaan yang bersangkutan. 

Ukuran yang lazim dipakai dalam menganalisis laporan keuangan adalah 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan 

analisis yang sering dipakai karena merupakan metode yang paling tepat untuk 

diterapkan dalam penilaian kinerja perusahaan. Penggunaan alat analisis berupa 

rasio, dapat menunjukkan atau memberi gambaran tentang baik atau buruknya 

posisi keuangan suatu perusahaan apabila dibandingkan dengan rasio tahun 

sebelumnya atau dengan perusahaan sejenis yang lainnya. Rasio dalam 

menganalisis laporan keuangan dibagi dalam lima bagian besar, yaitu : rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio penilaian 

pasar.  

Likuiditas perusahaan dipertimbangkan sebagai salah satu variabel dalam 

penelitian ini karena tingkat likuiditas akan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Salah satu indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas adalah dengan menggunakan 

Current Ratio. Semakin tinggi current ratio suatu perusahaan maka akan semakin 

kecil resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi  seluruh kewajiban jangka 

pendeknya. Hubungan current ratio dengan devidend payout ratio adalah semakin 

besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin besar pula 
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kemampuan perusahaan untuk membayar deviden. Semakin tinggi current ratio 

menunjukkan keyakinan investor terhadap kemampuan perusahaan membayar 

deviden yang dijanjikan. Penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa current 

ratio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap devidend payout ratio. 

Leverage juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

perekonomian perusahaan, karena leverage menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya. Leverage bisa diukur 

dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan rasio 

pengukuran yang mencerminkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajiban jangka panjangnya. Hubungan debt to equity ratio terhadap devidend 

payout ratio adalah semakin meningkatnya rasio hutang, maka hal tersebut  

berdampak terhadap profit yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan 

untuk membayar bunga pinjaman. 

Profitabilitas tentu saja berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan. Karena profit merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan. Pada 

hakekatnya, kinerja keuangan perusahaan yang baik akan menghasilkan laba yang 

baik juga, dan hal ini berdampak pada pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh pihak investor yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan 

tersebut. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan Return on Invesment 

(ROI) adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur seberapa besar tingkat 

profitabilitas yang dihasilkan suatu perusahaan. Perusahaan yang memperoleh 

keuntungan akan membayar keuntungan yang lebih besar sebagai deviden. Oleh 

karena itu, semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar deviden yang akan 
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dibayarkan. Dan sebaliknya bila tingkat keuntungan rendah, maka tingkat 

keuntungan yang akan dibayarkan juga rendah. 

 Aktivitas perusahaan juga menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini 

karena tentunya aktivitas perusahaan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

hidup perusahaan. Karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu 

mengelola aset-aset atau sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Salah satu 

indikator yang dapat digunakan untuk menilai aktivitas perusahaan adalah Total 

Asset Turnover (TATO) yang mengukur perputaran dari seluruh aktiva 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 

dengan menggunakan semua rasio yang ada. Sehingga judul penelitian diatas 

adalah “Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Invesment, 

dan Total Asset Turnover terhadap Devidend Payout Ratio pada Perusahaan 

Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on 

Invesment, dan Total Asset Turnover terhadap Devidend Payout Ratio 

baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan sektor 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 
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2. Bagaimana besarnya pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 

Return on Invesment, dan Total Asset Turnover terhadap Devidend 

Payout Ratio pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui gambaran 

tentang ada atau tidaknya pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return 

on Invesment, dan Total Asset Turnover terhadap Devidend Payout Ratio yang 

diberikan perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return 

on Invesment, dan Total Asset Turnover terhadap Devidend Payout Ratio 

baik secara parsial mapupun simultan pada perusahaan sektor manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

2. Untuk mengetahui berapa besaranya pengaruh Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Return on Invesment, dan Total Asset Turnover terhadap 

Devidend Payout Ratio pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. 

1.4 Batasan Penelitian 

Guna membatasi adanya masalah yang timbul dan untuk memecahkannya 

dengan baik maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Periode penelitian ini hanya terbatas pada lima tahun, yaitu periode 

2008-2012. 
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2. Penelitian ini menggunakan empat Rasio Keuangan yaitu Rasio 

Likuiditas dengan indikator Current Ratio, Rasio Leverage dengan 

indikator Debt to Equity Ratio (DER), Rasio Profitabilitas dengan 

indikator Return on Invesment (ROI), dan Rasio Aktivitas dengan 

indikator Total Asset Turnover (TATO) sebagai variabel independen 

(X) dalam pengaruhnya terhadap Devidend Payout Ratio (DPR) 

sebagai variabel dependen (Y). 

1.5 Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini merupakan sarana untuk belajar dan memperdalam ilmu 

pengetahuan mengenai manajemen keuangan khususnya dalam 

menganalisa pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on 

Invesment, dan Total Asset Turnover terhadap Devidend Payout Ratio. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan, khususnya 

mengenai pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on 

Invesment, dan Total Asset Turnover terhadap Devidend Payout Ratio. 

3. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan atau bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan deviden yang akan 

diberikan, yang akan mempengaruhi minat investor dalam 

menanamkan modalnya. 
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4. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dan 

dapat memberi masukan bagi para investor untuk menganilisis dan 

mengambil keputusan investasi di pasar modal. 

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.6.1 Kerangka Pemikiran 

Investor baik individu ataupun organisasi yang menanamkan dananya di 

pasar modal tentu saja mengharapkan dana yang mereka miliki dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan modal ini dilakukan sedemikian rupa 

sehingga actual return sesuai dengan expected return, bahkan jika memungkinkan 

diharapkan dapat melebihinya. 

Investor yang menanamkan dananya dalam bentuk saham di pasar modal 

mendapatkan kompensasi berupa : 

1. Capital Gain, yaitu keuntungan yang diperoleh pemegang saham ketika 

menjual sahamnya atau dengan kata lain merupakan keuntungan yang 

diperoleh dari kenaikan harga saham. 

2. Dividend, yaitu sebagian laba perusahaan yang dibagikan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham. Tetapi tidak semua laba perusahaan dibagikan 

kepada pemegang saham karena sebagian digunakan oleh perusahaan 

untuk pengembangan perusahaan dengan melakukan kegiatan investasi. 

Beberapa perusahaan secara rutin membagikan deviden setiap tahun, 

namun ada juga perusahaan yang tidak memberikan deviden. Alasan 

pertama perusahaan tidak memberi dividen karena perusahaannya tidak 
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memperoleh laba yang cukup atau malah mengalami kerugian. Alasan 

kedua perusahaan tidak membagikan dividen padahal harga sahamnya 

terus naik adalah karena laba perusahaan dimanfaatkan oleh perusahaan 

tersebut untuk pengembangan usahanya.  

Ada beberapa investor yang lebih menyukai return dalam bentuk capital 

gain dan ada juga investor yang lebih memilih deviden sebagai return. Untuk 

investor yang lebih menyukai menerima return dalam bentuk capital gain harus 

lebih berhati-hati karena resiko menerima keuntungan serupa capital gain itu 

sangat tinggi, karena saham-saham yang memberikan keuntungan saat ini bisa 

saja merugi di masa yang akan datang atau sebaliknya. 

Ada dua pendekatan dalam melakukan investasi dalam pasar modal, yaitu 

analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merupakan suatu 

teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk 

memprediksi trend suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar dimasa 

lalu. Sedangkan analisis fundamental merupakan metode analisis yang didasarkan 

kepada fundamental ekonomi suatu perusahaan, lebih menitik beratkan pada rasio 

finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Analisis fundamental lebih fokus 

pada laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statements biasanya 

dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi, yang berisi informasi tentang prestasi 

perusahaan di masa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan 

kebijakan di masa yang akan datang. 
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Sundjaja dan Barlian (2004:76) menyatakan bahwa laporan keuangan 

adalah suatu program yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut. 

Sedangkan Munawir (2004) berpendapat bahwa laporan keuangan pada 

dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan 

tersebut. 

Analisis laporan keuangan menyangkut pemeriksaan keterkaitan angka-

angka dalam laporan keuangan dan trend angka-angka dalam beberapa periode, 

satu tujuan dari analisis laporan keuangan menggunakan kinerja perusahaan yang 

lalu untuk memperkirakan bagaimana prospek perusahaan di masa yang akan 

datang. Analisis rasio adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio 

keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan. Karena itu laporan 

keuangan sangat penting bagi masyarakat, pemerintah, pemasok & kreditor, 

pemilik perusahaan/pemegang saham, manajemen perusahaan, investor, 

pelanggan dan karyawan, karena berisi informasi penting yang diperlukan secara 

tetap untuk mengukur kondisi dan efisiensi operasi perusahaan. 

Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajemen 

keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan suatu 

perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu 

perusahaan pada suatu periode tertentu dengan cara membandingkan dua buah 
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variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca 

maupun laba rugi. Jenis-jenis rasio keuangan : 

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratio) menurut Horne dan Wachowicx adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan 

kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek atau lancar 

yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dan rasio ini banyak 

pandangan ke dalam yang bisa didapatkan mengenai kompetensi 

keuangan saat ini perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tetap 

kompeten jika terjadi masalah. 

- Current Ratio (aktiva lancar) menurut Mamduh M. Hanafi (2004:37) 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi hutang jangka pendeknya (jatuh tempo kurang dari satu tahun) 

dengan menggunakan aktiva lancar.  

2. Rasio hutang (leverage ratio) menurut Mamduh M. Hanafi (2004:37) : 

rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total 

hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. 

- Debt to Equity Ratio (rasio hutang terhadap ekuitas) menurut Weston & 

Copeland dalam Wasana & Kirbrandoko, digunakan untuk menguji 

sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. 
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3. Rasio Profitabilitas menurut Mamduh M. Hanafi (2004:42) adalah rasio 

ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

- Return on Invesment (ROI), mengukur kemampuan perusahaan 

menghasikan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. 

4. Rasio Aktivitas (activity ratio) menurut Weston & Copeland dalam 

Wasana & Kirbrandoko adalah rasio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya 

(resources) yang ada pada pengendaliannya. 

- Total Asset Turnover (perputaran total aktiva), yang mengukur 

perputaran dari seluruh aktiva perusahaan dan dihitung dari penjualan 

dibagi dengan jumlah aktiva. 

5. Rasio Penilaian menurut Mamduh M. Hanafi (2004:43) adalah rasio 

yang mengukur harga saham perusahaan, relatif terhadap nilai bukunya. 

Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang 

investor (atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio-rasio ini. 

- Devidend Payout Ratio (rasio pembayaran dividen) : rasio ini melihat 

bagian pendapatan (earning) yang dibayarkan sebagai dividen kepada 

investor. Devidend Payout Ratio merupakan presentase dari laba yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai. 
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1.6.2 Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu anggapan semenara yang harus dibuktikan 

kebenarannya. Sesuai dengan uraian diatas, penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

- Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Invesment, dan Total Asset 

Turnover berpengaruh secara parsial terhadap Devidend Payout Ratio. 

- Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Invesment, dan Total Asset 

Turnover berpengaruh secara simultan terhadap Devidend Payout Ratio. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dan metode verifikatif. Metode deskriptif mengumpulkan data 

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, menyajikan dan menganalisanya 

sehingga dapat memberikan perbandingan yang cukup jelas mengenai objek yang 

diteliti lalu kemudian dapat diambil kesimpulan. Menurut M.Nazir (2005:55) 

dalam bukunya Metode Penelitian definisi metode deskriptif adalah penelitian 

terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan standar atau suatu norma 

tertentu. 

Sedangkan definisi metode verifikatif  menurut Uma Sekaran (2006:162) 

adalah sebagai berikut metode verifikatif adalah metode penelitian yang 

menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau 

kebebasan dua atau lebih faktor dalam situasi. 
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Tujuan dari penelitian dekriptif ini adalah untuk membuat gambaran, 

lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki, bentuk atau jenis penelitian ini dalam 

pelaksanaannya adalah deskriptif-verifikatif dengan metode explanatory survey, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan hubungan antar variabel 

dengan cara menginterpretasikan terlebih dahulu kesimpulan yang akan diperoleh 

melalui pengajuan hipotesis. 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data yang diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan (data sekunder) yang kemudian 

diolah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun operasional 

variabel yang digunakan yaitu Devidend Payout Ratio (DPR) sebagai variabel 

tidak bebas (dependent) sedangkan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

profitabilitas, dan rasio aktivitas sebagai variabel bebas (independent). 

Selanjutnya penulis melakukan analisis regresi dan korelasi karena penelitian ini 

menggunakan empat variabel bebas (independent) dan satu variabel tidak bebas 

(dependent). Analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana adanya 

hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent. Sedangkan 

analisis korelasi digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan 

variabel dependent dan independent, untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan 

uji t untuk pengujian secara parsial dan uji f untuk pengujian secara simultan. 
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1.8 Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam rangka penyusunan skripsi maka peneliti melakukan penelitian 

pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2012, dengan 

mengambil data sekunder berupa laporan keuangan dalam Internet Data 

Exchange (IDX) dalam websitenya www.idx.co.id . Dalam rangka memperoleh 

yang diperlukan guna penyusunan skripsi, maka penelitian ini dimulai dari bulan 

Oktober 2013 sampai dengan selesai. 

 

http://www.idx.co.id/

