
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan perekonomian di suatu Negara memerlukan adanya modal 

yang besar. Bukan hanya modal sumber daya manusia dan alam, tetapi juga modal 

berupa dana yang tidak sedikit. Pemerintah akan mencoba untuk menghimpun 

dana dari masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun dari masyarakat. 

Salah satu cara menghimpun dana yang dapat dilakukan adalah dengan 

menggalakkan investasi. Pemerintah akan berusaha menarik minat masyarakat 

untuk berinvestasi dengan hasil yang menguntungkan. Perekonomian suatu negara 

seringkali dinilai berdasarkan aktivitas investasi yang terjadi. Apabila tingkat 

investasinya tinggi, maka prospek perekonomian negara itu akan semakin bagus. 

Investasi yang dianggap paling cepat memberikan keuntungan adalah 

investasi melalui pasar modal. Karena itu, pasar modal akan menjalankan fungsi 

ekonomi dan keuangan. Pasar modal menjadi alternative penghimpun dana dari 

masyarakat selain sistem perbankan. Instrumen keuangan di pasar modal yang 

paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat adalah saham biasa 

(common stock). Pada umumnya para investor memilih investasi dengan saham 

biasa, karena harapannya akan memperoleh return, yang berupa capital 

gain/capital loss dan dividend. Capital gain/loss adalah selisih dari harga jual dan 

harga beli saham, sedangkan dividen adalah sisa keuntungan perusahaan yang 

dibagikan kepada pemegang saham. Setiap investor preferensi yang berbeda-beda 

untuk return yang diharapkan. Ketidakpastian return yang akan diperoleh 

merupakan risiko yang harus dihadapi oleh para investor. Karena itu, investor 

akan berhati-hati untuk memutuskan investasi apa yang akan dipilih. 

Pada saat akan berinvetasi dalam suatu saham, investor akan berusaha 

menilai perusahaan untuk memperkirakan return yang diharapkan dapat 

diperolehnya. Harga saham suatu perusahaan di pasar modal seringkali menjadi 

acuan untuk menunjukkan nilai perusahaan tersebut. Analisis fundamental 



perusahaan, menjadi salah satu cara untuk menilai kinerja dan prospek 

perusahaan. Dividen merupakan salah satu faktor fundamental yang diperkirakan 

akan dapat mempengaruhi harga saham. Saat ini masih terjadi perdebatan tentang 

relevan tidaknya kebijakan dividen. Hasil penelitian Setyorini (2001), 

menunjukkan bahwa kandungan informasi dalam pengumunan dividen dapat 

berpengaruh terhadap abnormal return suatu saham, yang berarti mempengaruhi 

harga saham. Informasi kenaikan dividen bisa ditafsirkan sebagai tanda optimis 

sehubungan dengan keuntungan perusahaan, dan sebaliknya penurunan dividen 

dapat ditafsirkan adanya penurunan keuntungan dimasa depan. Bagi investor yang 

mengharapkan return dari dividen, tentu akan memperhatikan informasi yang 

berhubungan dengan pembayaran dividen yang akan dilakukan perusahaan. 

Jika suatu perusahaan memperoleh keuntungan, bukan berarti perusahaan 

tersebut pasti membagikan dividen. Darmadji dan Fakhruddin (2001:116), 

menyatakan bahwa dividen baru bisa diterima investor jika dua syarat terpenuhi, 

yaitu perusahaan memperoleh keuntungan dan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) yang berwenang telah memutuskan pembagian dividen atas laba tersebut. 

Menurut Sundjaya dan Barlian, 2003: 353, “Pembayaran dividen juga 

tergantung kepada kebijaksanaan dewan direksi perusahaan”. Ada aturan yang 

membatasi pembayaran dividen tersebut. Sebelum pembayaran dividen kepada 

pemegang saham biasa dilakukan, semua tuntutan atau kewajiban kepada 

pemerintah, kreditur dan pemegang saham preferen harus dipenuhi terlebih 

dahulu. Pihak manajemen perusahaan akan mempertimbangkan berbagai hal 

untuk menentukan kebijakan dividennya. Kebijakan mengenai apakah perusahaan 

akan melakukan pembayaran dividen atau tidak, atau beberapa besarnya dividen 

akan dibayarkan dapat mempengaruhi penilaian investor tentang kondisi 

perusahaan. Di lain pihak, pemegang saham biasa yang merupakan investor 

adalah pihak luar yang sangat sedikit memperoleh informasi tentang kondisi 

perusahaan. Jika investor dapat mengetahui hal-hal apa yang menjadi 

pertimbangan pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan 

mengenai pembayaran dividen kasnya, maka investor dapat memprediksi dividen 

kas yang diperolehnya sebagai pengembalian atas investasi yang dilakukannya. 



Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pasar modal bereaksi 

terhadap semua informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Informasi yang 

dianggap memberikan kabar baik dapat menaikkan harga dan sebaliknya 

informasi yang dianggap kabar buruk akan menurunkan harga. Bagi investor yang 

menginginkan return dari dividen, tentu akan menganalisa variabel yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan 

pembayaran dividen. Penelitian mengenai hal ini juga telah banyak dilakukan 

untuk membantu investor dan manajemen untuk memutuskan kebijakan dividen 

yang terbaik bagi pihak-pihak yang terkait. Penelitian mereka memperoleh hasil 

bahwa faktor yang paling mempengaruhi kebijakan dividen adalah tingkat laba 

dan kontinuitas dividen masa lalu.  Sebuah survei juga pernah dilakukan di Bursa 

Efek Jakarta yang tujuannya untuk menilai pandangan para pemimpin eksekutif 

terhadap kebijakan dividen dan kebijakan struktur modal. Hasil survei 

menunjukkan bahwa bagi para eksekutif, variabel yang berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen adalah variabel laba dan kesempatan investasi. 

Sutrisno (2001) telah meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan publik. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa tidak semua faktor yang diteliti mempunyai 

pengaruh yang signifikan. Dari 6 variabel yang diteliti, hanya variabel posisi kas 

dan rasio hutang yang berpengaruh signifikan, sedangkan variabel potensi 

pertumbuhan, ukuran perusahaan, kepemilikan dan profitabilitas tidak cukup 

signifikan. Penelitian lain dilakukan oleh Erawati dan Sisdyani (2005), yang 

meneliti 5 variabel, dan  hasilnya menyatakan bahwa dividen kas tahun 

sebelumnya dan laba yang diperoleh perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap pembayaran dividen kas, tetapi hutang dan likuiditas justru berpengaruh 

tidak signifikan. Banyak dilakukan tentang kebijakan dividen yang telah 

dilakukan, tetapi hasil penelitian-penelitian tersebut tidak ada yang konsisten. 

Dari permasalahan inilah, peneliti merasa tertarik untuk menguji ulang mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen kas pada tahun observasi 

penelitian yang dipilih adalah tahun 2000-2007, pemilihan ini dikarenakan 



semenjak tahun 2000 keadaan ekonomi Indonesia mulai stabil setelah terjadinya 

krisis multidimensi, termasuk ekonomi, sejak tahun 1997. 

Penelitian terdahulu dilaksanakan oleh saudara Dede Hermawan pada 

tahun 2007 di Universitas Widyatama Bandung dengan objek penelitian pada 

perusahaan industri yang terdaftar dan aktif di BEJ dengan  judul “Analisis 

Pengaruh Tingkat Laba Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Tunai” 

dan juga dilaksanakan oleh Iklina Amalia pada tahun 2007 di Universitas 

Widyatama Bandung dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur di BEJ 

dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Kebijakan 

Dividen”.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dede Hermawan (2007) dan 

Iklina Amalia (2007) adalah variable dependent yang digunakan, yaitu 

menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR), tetapi sampel perusahaan dan 

variable independent yang digunakan berbeda. Dede Hermawan (2007) 

mengamati tingkat laba perusahaan saja dan Iklina Amalia (2007) mengamati 

kinerja keuangan perusahaan, sedangkan penelitian ini  fokus pada variabel 

keuangan yang bersifat internal yaitu Return On Equity (ROE), variabel 

pertumbuhan earning pershare, likuiditas, rasio hutang dan dividen periode 

sebelumnya. Ukuran likuiditas diukur dengan cash ratio karena ukurannya lebih 

tajam dibandingkan current ratio, sedangkan rasio hutang diukur dengan Debt to 

Equity Ratio. Variabel dividen periode sebelumnya diperkirakan mempunyai 

pengaruh terhadap kebijakan pembayaran dividen saat ini. Selain itu, penulis 

menjadikan seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai 

objek penelitian.  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Variabel Keuangan yang 

Mempengaruhi Pembayaran Dividen”. 

  

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan di bahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan laba per saham perusahaan, 

pembayaran dividen periode sebelumnya, likuiditas (cash ratio), rasio 

hutang (debt to equity ratio) dan tingkat pengembalian ekuitas secara 

simultan terhadap pembayaran dividen di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan laba per saham perusahaan, 

pembayaran dividen periode sebelumnya, likuiditas (cash ratio), rasio 

hutang (debt to equity ratio) dan tingkat pengembalian ekuitas secara 

parsial terhadap pembayaran dividen di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah menguji pertumbuhan laba 

per saham perusahaan, pembayaran dividen periode sebelumnya, likuditas (cash 

ratio), rasio hutang (debt to equity ratio) dan tingkat pengembalian ekuitas secara 

simultan dan parsial terhadap pembayaran dividen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Untuk membuktikan bahwa ada variabel keuangan yang dapat 

mempengaruhi keputusan dividen kas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan sampel : Dapat menjadi pertimbangan untuk memutuskan 

kebijakan dividen yang dipilih. 

b. Bagi masyarakat bisnis : Untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor 

yang berpengaruh pada dividen kas, sehingga dapat menjadi masukan 

untuk menilai kemungkinan return dividen dari investasi. 

c. Bagi penelitian selanjutnya : Dapat menjadi acuan dan sumber literature 

untuk penelitian kemungkinan return dividen dari investasi. 

 



1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, yang 

disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang dibuat oleh perusahaan, yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan 

juga merupakan pertanggungjawaban keuangan pimpinan atas perusahaan yang 

telah dipercayakan kepadanya oleh pihak lain yang berkepentingan, misalnya 

investor menggunakan laporan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan 

untuk membeli saham perusahaan yang telah go public. 

Hal tersebut di atas menegaskan bahwa salah satu tujuan dari informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan disebutkan pada dasarnya informasi 

tersebut berguna untuk menilai sumber daya yang dimiliki perusahaan serta cara 

memanfaatkannya oleh pihak manajemen perusahaan. Hal tersebut dapat 

dikatakan sebagai tujuan melakukan pengukuran atau penilaian kinerja 

manajemen. 

Analisis rasio keuangan, yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan 

perhitungan rugi-laba satu dengan lainnya, dapat memberikan sejarah perusahaan 

dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisa rasio keuangan juga 

memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan 

investor. 

Pengukuran prestasi perusahaan dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan sangat penting bagi para investor, karena apabila hasil dari analisis 

rasio keuangan menunjukkan rasio keuangan yang baik, akan mencerminkan 

prestasi perusahaan yang baik pula. Hal ini akan menarik minat investor terhadap 

saham perusahaan, sehingga permintaan terhadap saham akan meningkat dan 

menyebabkan harga saham dipasar modal mengalami kenaikan. 

 

1.5.2 Dividen 

Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak 

dikurangi dengan saldo laba (Retained Earnings) sebagai cadangan bagi 

perusahaan. Dividen yang diterima pada saat ini pada umumnya memiliki nilai 



yang lebih tinggi daripada capital gain yang akan diterima dimasa yang akan 

datang. Dengan demikian investor yang tidak tersedia berspekulasi akan lebih 

menyukai dividen daripada capital gain. 

 Perusahaan yang berorientasi pada laba mempunyai kebijakan-kebijakan 

finansial yang akan mendukung kegiatan operasionalnya. Salah satu kebijakan 

keuangan yang penting setelah kebijakan investasi dan kebijakan struktur modal, 

adalah kebijakan dividen. 

Berbagai teori dan penelitian empiris mengenai kebijakan dividen telah 

dilakukan, akan tetapi sampai saat ini, kebijakan dividen masih menjadi teka-teki, 

karena hasil penelitian yang dilakukan tidak konsisten. Keputusan mengenai 

kebijakan dividen seringkali tidak dapat lepas dari keputusan investasi dan 

pembiayaan yang dapat mempengaruhi nilai dan harga saham perusahaan. Hal ini 

menimbulkan berbagai pemikiran tentang relevansi dividen. 

Ada berbagai pola pembayaran dividen yang dapat digunakan oleh emiten. 

Empat macam pola pembayaran dividen yaitu : 

1. Kebijakan dividen yang stabil 

2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah 

ekstra tertentu 

3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividend payout ratio yang konstan 

4. Kebijakan dividen yang fleksibel 

Dari keempat pola pembayaran di atas, perusahaan emiten cenderung untuk 

menggunakan pola pembayaran dividen yang stabil. Hal ini karena investor akan 

cenderung menganggap kondisi perusahaan stabil apabila dividen yang 

dibayarkan juga stabil. 

Cara pembayaran dividen : 

a. Tanggal pengumuman adalah tanggal pada saat pembayaran dividen 

diumumkan oleh perusahaan. 

b. Tanggal ex-dividend adalah tanggal dimana pembeli saham sebelum 

tanggal tersebut berhak atas dividen. 

c. Tanggal pencatatan adalah tanggal dimana semua pemegang saham yang 

terdaftar pada tanggal tersebut berhak atas dividen. 



d. Dividen dibayarkan pada tanggal pembayaran kepada semua pemegang 

saham yang berhak menurut catatan yang dibuat pada tanggal pencatatan 

Meskipun secara formal tanggal pencatatan merupakan tanggal yang 

penting, tetapi secara ekonomis, tanggal ex-dividend merupakan tanggal yang 

penting. 

Beberapa faktor dalam kebijakan dividen : 

1. Kesempatan Investasi 

Semakin besar kesempatan investasi maka dividen yang dibisa dibagikan 

akan semakin sedikit. Akan lebih baik jika dana ditanamkan pada investasi yang 

menghasilkan Net Present Value yang positif. 

2. Profitabilitas dan Likuiditas 

Aliran kas atau profitabilitas yang baik dapat membayar dividen atau 

meningkatkan dividen. Sebaliknya jika aliran kas tidak baik. Alasan lain adalah 

untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mempunyai 

kas yang berlebihan seringkali menjadi target akuisisi. Untuk menghindari 

akuisisi, perusahaan bisa membayarkan dividen, dan sekaligus juga membuat 

senang pemegang saham. 

3. Akses ke pasar keuangan 

Jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, 

perusahaan bisa membayar dividen lebih tinggi. Akses yang baik bisa membantu 

perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya. 

4. Stabilitas pendapatan 

Jika pendapatan perusahaan relatif stabil, aliran kas di masa mendatang bisa 

diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan semacam itu bisa membayar 

dividen yang lebih tinggi. Hal yang sebaliknya terjadi untuk perusahaan yang 

mempunyai pendapatan yang tidak stabil. Ketidakstabilan aliran kas di masa 

mendatang membatasi kemampuan perusahaan membayar dividen yang tinggi. 

 

1.5.3 Variabel keuangan 

Pengertian variabel menurut Sujana Ismaya (2005) seperti yang dikutip 

dalam “Kamus Akuntansi” adalah sebagai berikut: 



“Variabel adalah lambang himpunan bilangan tertentu, yang sedang 

dipersoalkan. Dalam himpunan bilangan y=2+5x, x merupakan lambang bagi satu 

gugus bilangan yang sedang dipersoalkan”. 

Sedangkan pengertian variabel menurut Desi Anwar (2002) seperti yang 

dikutip dalam “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” adalah sebagai berikut: 

“Variabel adalah dapat berubah-ubah, berbeda-beda, bermacam-macam 
(tentang mutu, harga dan sebagainya); sesuatu yang dapat berubah; faktor atau 
unsur yang ikut menentukan perubahan; satuan bahasa yang paling terpengaruh 
variasi sosial dan stilistis, dalam jangka panjang mudah berubah; (dikatakan) 
tentang kelas kata yang dapat menyatakan hubungan gramatikal dengan 
perubahan bentuk, dalam hal ini ialah kelas nomina, verba dan adjektiva”. 

Pengertian keuangan menurut Bill Nikholaus-Fanuel (2007) seperti yang 

dikutip dalam “Accounting Dictionary” adalah sebagai berikut: 

“(1) Hal yang menyangkut uang; yang menangani urusan uang, (2) 

Pengetahuan teori dan praktek mengenai keuangan yang mencakup uang 

kredit, perbankan, sekuritas dan lain-lain”. 

Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada variabel keuangan yang 

bersifat internal yaitu Return On Equity (ROE), variabel pertumbuhan earning 

pershare, likuiditas, rasio hutang dan dividen periode sebelumnya.  

 

1.5.3.1 Pengaruh pertumbuhan laba per saham (earning per share) terhadap 

pembayaran dividen saat ini. 

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan 

biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Laba yang diperoleh 

perusahaan disajikan dalam laporan laba rugi dalam bentuk pendapatan per 

lembar saham (earning pershare). Menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2001:127): 

“Dividen merupakan pembagian sisa laba bersih perusahaan yang 

didistribusikan kepada pemegang saham, atas persetujuan RUPS”.  

Dengan demikian laba perusahaan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi besar-kecilnya jumlah dividen yang dibagikan.  

 

 



1.5.3.2 Pengaruh dividen periode lalu terhadap pembayaran dividen saat ini. 

Bagi investor pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator 

prospek perusahaan yang stabil pula, dengan demikian risiko perusahaan juga 

relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan yang membayar dividen tidak 

stabil. Karena itu, perusahaan akan berusaha untuk mempertahankan dividen dari 

tahun ke tahun. Hal ini tentunya akan membuat kepercayaan investor terhadap 

image perusahaan bertambah. 

 

1.5.3.3 Pengaruh likuiditas perusahaan terhadap pembayaran dividen. 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk setiap saat menyediakan 

alat-alat pembayaran yang diperlukan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya 

yang sudah jatuh tempo. Setiap rasio mempunyai ketajaman likuiditas yang 

berbeda. Ukuran likuiditas diukur dengan cash ratio karena ukurannya lebih tajam 

dibandingkan current ratio. Cash ratio tidak memasukkan persediaan dan piutang 

sebagai komponennya, karena pada perusahaan-perusahaan tertentu sangat sulit 

untuk mengkonversi persediaan dan piutang menjadi kas, sehingga dianggap 

kurang likuid. Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham merupakan 

aktivitas cash outflow. Sehingga memerlukan uang tunai yang tidak sedikit.  Cash 

ratio merupakan salah satu ukuran dari liquidity ratio yang merupakan 

kemampuan perusahan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui sejumlah 

kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi cash ratio 

menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Dengan semakin tinggi cash ratio juga dapat meningkatkan keyakinan 

para investor bahwa perusahaan mampu membayar cash dividend yang 

diharapkan para investor. 

 

1.5.3.4 Pengaruh rasio hutang terhadap pembayaran dividen 

Debt to equity ratio mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang 

didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan. Dengan 

demikian, debt to equity ratio ini juga dapat memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat 



resiko tak tertagih suatu hutang. Sutrisno (2001) menyatakan dalam penelitiannya 

jika meningkat akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi 

para pemegang saham termasuk dividen yang akan diterima, karena memenuhi 

kewajiban lebih diprioritaskan daripada pembagian dividen. Sehingga rasio 

hutang yang diukur dengan debt to equity ratio mempunyai hubungan negatif 

dengan dividen kas. 

 

1.5.3.5 Pengaruh tingkat pengembalian ekuitas terhadap pembayaran 

dividen. 

Return on equity mengukur keberhasilan perusahaan menghasilkan laba 

yang akan bermanfaat bagi para pemegang saham biasa, setelah memperhitungkan 

biaya bunga dan dividen pemegang saham preferen. Hanafi (2006) menyatakan 

dalam penelitiannya bahwa return on equity sebagai ukuran profitabilitas, 

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen yang diwakili 

dengan dividend payout ratio. 

Setelah dilihat dari keseluruhan kerangka pemikiran di atas, maka 

hipotesis yang dapat penulis kemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1. Hipotesis pertama 

H01:B1=0 menunjukkan variabel X1 (pertumbuhan laba per saham) 

tidak berpengaruh terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

Ha1:B1≠0 menunjukkan variabel X1 (pertumbuhan laba per saham) 

berpengaruh terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

2. Hipotesis Kedua 

H02:B2=0 menunjukkan variabel X2 (dividen periode lalu) tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

Ha2:B2≠0 menunjukkan variabel X2 (dividen periode lalu) 

berpengaruh terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

 

 



3. Hipotesis Ketiga 

H03:B3=0 menunjukkan variabel X3 (cash ratio) tidak berpengaruh 

terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

Ha3:B3≠0 menunjukkan variabel X3 (cash ratio) berpengaruh 

terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

4. Hipotesis Keempat 

H04:B4=0 menunjukkan variabel X4 (debt to equity ratio) tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

Ha4:B4≠0 menunjukkan variabel X4 (debt to equity ratio) berpengaruh 

terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

5. Hipotesis Kelima 

H05:B5=0 menunjukkan variabel X5 (return on equity) tidak 

berpengaruh terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

Ha5:B5≠0 menunjukkan variabel X5 (return on equity) berpengaruh 

terhadap variabel Y (dividend payout ratio). 

6. Hipotesis Keenam 

H06 : B1=B2=B3=B4=B5 Menunjukkan variabel keuangan yang terdiri 

dari pertumbuhan earning per share (X1), dividen periode lalu (X2), cash 

ratio (X3), debt to equity ratio (X4), return on equity (X5) secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap pembayaran dividend payout ratio. 

Ha6 : Bi ≠ 0 menunjukkan paling sedikit satu dari variabel keuangan 

yang terdiri dari pertumbuhan earning per share (X1), dividen periode lalu 

(X2), cash ratio (X3), debt to equity ratio (X4), return on equity (X5) secara 

simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividend payout ratio. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan 

pendekatan survei. Menurut M. Nazir (2003:54), metode deskriptif adalah suatu 

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



suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Dimana 

tujuannya adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan, menguatkan hipotesis, 

membuat prediksi serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin 

dipecahkan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan emiten yang sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Data penelitian ini merupakan gabungan dari deret waktu (time series) dan satu 

waktu untuk suatu fenomena (cross section) selama kurun waktu 2000 sampai 

dengan 2007. 

Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data dari perusahaan 

yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan topik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. 

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama 8 tahun yaitu sampai dengan 2007, dimana menurut data 

terakhir berjumlah 386 perusahaan (emiten). Metode sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling karena populasi yang dijadikan dasar untuk sampel 

penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai 

kebutuhan peneliti. Kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan 

tahun 2007 

2. Perusahaan yang memperoleh laba selama tahun observasi berturut-

turut dan melakukan pembayaran dividen selama 8 tahun. 

3. Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan non finansial. Hal 

ini dimaksudkan agar tidak terjadi bias karena perbedaan aturan dalam 

penyajian laporan keuangan dan perbedaan ukuran likuiditas. 



4. Mempunyai kelengkapan data laporan keuangan yang diperlukan 

untuk penelitian ini, dan tanggal berakhirnya periode laporan keuangan 

adalah 31  Desember. 

 

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian di Pojok Bursa Efek YPKP  jalan  Kh. Mustofa 28 

serta mendownload dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id. 

Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan September 2008 sampai dengan 

selesai. 

 
 

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


Gambar 1.1 Kerangka Pikiran 
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