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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

ada era globalisasi saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menyebabkan kegiatan perekonomian dunia mengalami perkembangan yang 

pesat. Hal tersebut mendorong transaksi jual-beli yang dilakukan antara produsen 

dan konsumen menjadi lebih luas yakni tidak hanya terjadi dalam pasar domestik, 

tetapi juga dalam pasar internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

ikut berperan serta dalam perdagangan internasional. Pasar modal merupakan 

salah satu contoh adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

lebih modern dibidang ekonomi. Pasar modal merupakan media yang sangat 

efektif untuk dapat menyalurkan dan menginvestasikan dana yang berdampak 

produktif dan menguntungkan investor. Melalui kegiatan pasar modal, perusahaan 

dapat memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasional dan perluasan 

perusahaan. Salah satu perusahaan yang ada dalam pasar modal ialah perusahaan 

manufaktur (Suciptayasa, 2013).  

Pasar modal Indonesia memegang peranan penting dalam memobilisasi 

dana dari investor yang ingin berinvestasi di pasar modal. Aktivitas investasi 

merupakan aktivitas yang dihadapkan pada berbagai macam risiko dan 

ketidakpastian oleh para investor. Untuk mengurangi kemungkinan risiko dan 

ketidakpastian yang akan terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi 

lain yang relevan seperti kondisi ekonomi dan politik dalam suatu negara. 

Informasi yang diperoleh dari perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja 
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perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan, seperti analisis rasio 

keuangan (Sunarko dan Kartika, 2003:67). 

Menurut Ikhsan (2009:91), analisis rasio keuangan mengungkapkan 

hubungan keuangan secara numerik diantara pelaporan  dalam laporan keuangan 

dan menggunakannya untuk membandingkan secara rasional periode saat ini 

terhadap periode sebelumnya. Analisis rasio dapat membimbing investor 

membuat keputusan atau pertimbangan tentang apa yang akan dicapai oleh 

perusahaan dan bagaimana prospek yang akan dihadapi di masa depan.  

Manajer sebagai agen pengelola perusahaan diharapkan mampu 

menghasilkan keuntungan yang akhirnya dapat dibagikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk dividen. Investor umumnya menginginkan pembagian 

dividen yang relatif stabil atau cenderung naik dari waktu ke waktu karena dengan 

stabilitas dividen tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan, 

sehingga mengurangi unsur ketidakpastian dalam investasi. Pembayaran dividen 

dalam bentuk tunai (cash dividend) lebih diinginkan investor daripada dalam 

bentuk lain, karena membantu mengurangi ketidakpastian investor dalam aktivitas  

investasinya ke dalam perusahaan (Ang, 1997). 

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa 

banyak dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham. Kebijakan 

ini bermula dari bagaimana perlakuan manajemen terhadap keuntungan yang 

diperoleh perusahaan yang pada umumnya sebagian dari penghasilan bersih 

setelah pajak (EAT) dibagikan kepada para investor dalam bentuk dividen dan 

sebagian lagi diinvestasikan kembali ke perusahaan dalam bentuk laba ditahan. 
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Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham 

sebagai cash dividend (laba yang dibagikan) disebut dividend payout ratio 

(Riyanto, 2001:266). 

Capital gain merupakan return yang diperoleh dari selisih harga beli dan 

harga jual dari transaksi saham yang dilakukan investor, sedangkan dividen 

adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan untuk pemegang saham 

perusahaan tersebut. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan tergantung kepada 

kebijakan masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat 

diperlukan. Kebijakan dividen tersebut merupakan kebijakan yang melibatkan dua  

pihak yang berkepentingan dan keduanya saling bertentangan, yaitu kepentingan 

para pemegang saham dengan dividennya dan kepentingan perusahaan dengan 

laba ditahannya (Arilaha, 2009).   

Menurut Rodoni dan Ali (2010:123) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembayaran dividen adalah likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Bertitik tolak 

dari faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang 

dapat mempengaruhi kebijakan dividen dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

Likuiditas (X1), Profitabilitas (X2). Sedangkan Dividend Payout Ratio (DPR) 

sebagai variabel dependen (Y) yang merupakan persentase dividen sebagai tujuan 

yang diharapkan investor.  

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi 

kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo (Irawati, 2006). Likuditas 

merupakan salah satu factor yang penting dalam mempengaruhi kebijakan 

dividen. Perusahaan yang mampu melakukan pembayaran jangka pendek berarti 



4 
 

perusahaan dalam keadaan likuid. Keadaan perusahaan yang mampu membayar 

kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo mengindikasikan bahwa 

perusahaan mampu juga untuk membayar dividen. Sehingga semakin kuat 

likuiditas perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan membayar dividen. 

Profitabilitas menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan yang dapat diukur melalui jumlah laba operasi atau laba bersih 

perusahaan (Brealey, Myres dan Marcus, 2008). Rasio ini memiliki peranan 

utama dalam hubungannya dengan dividen karena dividen merupakan bagian dari 

laba yang diperoleh perusahaan. Keuntungan yang dibagikan kepada para 

pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi kewajiban 

tetapnya berupa  bunga dan pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian dan 

menyulitkan dalam hal pembayaran dividen. Sehingga semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan semakin besar kemampuan untuk membayar dividen. 

 Beberapa perusahaan di tahun 2007-2011 yang menunjukan bahwa 

likuiditas dan profitabilitas yang tinggi tidak menjamin dividend payout ratio 

yang tinggi pula begitupun sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 1.1 

Net income, NPM, ROA, CR, DAR, DER, DPR 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Periode 2007-2011 

 

Variavel PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

2007 2008 2009 2010 2011 

Net Income 

(Miliar Rupiah) 

84.385 222.307 340.458 442.916 507.382 

NPM (%) 8,62 16,77 21,06 24,74 27,30 

ROA (%) 21,09 33,35 47,56 52,25 55,74 

CR (%) 59,12 93,53 65,89 94,50 99,42 

DAR (X) 0,68 0,63 0,89 0,59 0,57 

DER (X) 2,14 1,73 8,44 1,41 1,30 

DPR (%) 124,84 142,17 99,95 0,10 0,10 

Sumber: ICMD 2011 

 

 Berdasarkan tabel 1.1 diatas likuiditas PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

yang diwakili CR ditahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 

sebesar 43%. Sementara persentase DPR turun signifikan sebesar 99,9%. Hal 

tersebut bertentangan dengan teori hubungan likuiditas dengan persentase 

pembayaran dividen yang dikemukakan oleh Sutrisno (2012:267). Berdasarkan 

teori hubungan likuiditas terhadap dividend payout ratio perusahaan dapat 

mengulang pencapaian dalam pembayaran dividen seperti ditahun 2008 yang 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Mengingat bahwa perolehan laba 

terus mengalami peningkatan dari tahun 2007. 

 Hasil penelitian terdahuhlu sejauh ini memberikan pandangan yang 

kontradiktif untuk ketiga variabel diantaranya penelitian Suharli dan Oktarina 

(2005) pada perusahaan publik di Jakarta menemukan bukti bahwa rasio 

profitabilitas yang diproksikan oleh ROI, likuiditas oleh CR dan hutang yang 

diproksikan oleh DER dapat memprediksi atau mempengaruhi kebijakan dividen 
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suatu perusahaan. Ipaktri (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh 

kepemilikan manajerial, profitabilitas likuiditas dan arus kas bebas terhadap 

kebijakan dividen kas pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa profitabilitas yang diproksikan oleh ROE dan likuiditas yang 

diproksikan oleh CR berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Wicaksana (2012) melakukan penelitian yang mendukung penelitian sebelumnya 

yang menghasilkan kesimpulan bahwa ROA, CR, dan DER berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen.  

 Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Budiarto 

(2009) pada industri otomotif 2003-2007 yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

profitabilitas yang diproksikan oleh NPM dan leverage yang diproksikan oleh 

DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Hasil penelitian Budiarto ini 

didukung oleh beberapa penelian lain diantaranya Anil dan Kapoor (2008) 

melakukan penelitian tentang Determinants of Dividend Payout Ratio A Study of 

Indian Information Sector menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap DPR.  

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh 

likuiditas dan profitabilitas. Banyaknya indikator yang dapat digunakan dan 

karena adanya keterbatasan waktu, penulis memilih untuk mengetahui pengaruh 

rasio likuditas yang diukur menggunakan current ratio dan profitabilitas yang 

diukur dengan menggunakan net profit margin. Sehingga judul dari penelitian 

diatas adalah ”Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Dividend 
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Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan likuiditas dan profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur periode 2008-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagaimana perkembangan dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur 

periode 2008-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Apakah likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratio baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan 

manufaktur periode 2008-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis 

pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap Dividend Payout Ratio Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun tujuan penelitian sesuai identifikasi masalah diatas yaitu untuk 

mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Perkembangan likuiditas dan profitabilitas pada perusahaan manufaktur 

periode 2008-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perkembangan dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur periode 

2008-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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3. Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap dividend payout ratio baik 

secara parsial maupun simultan pada perusahaan manufaktur periode 2008-

2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait, yaitu: 

1. Bagi penulis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengetahuan 

khususnya mengenai pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap dividend 

payout ratio. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

perbaikan mengenai likuiditas, profitabilitas dan kebijakan dividen. 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi di pasar modal. 

4. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

penelitian selanjutnya. 

1.5      Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui situs internet 
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www.idx.co.id. Pengambilan data ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2015 

sampai dengan bulan Agustus 2015. 
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