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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pasar modal saat ini mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Karena pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya. Pasar modal pun bertindak sebagai penghubung 

antara para investor dengan perusahaan melalui perdagangan instrumen jangka 

panjang seperti saham, obligasi, dan lainnya. Perusahaan menggunakan pasar 

modal untuk mendapatkan sumber dana yang bisa diperoleh dengan menarik minat 

investor untuk menanamkan investasi pada perusahaan tersebut. 

Investor selalu tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bentuk 

investasi dengan membeli sebagian hak kepemilikan perusahaan yang sedang 

mengalami tren positif karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh. Investor 

berharap keuntungan dapat mereka peroleh dari dividen yang dibagikan oleh 

perusahaan kepada setiap pemegang saham karena dividen selalu dibagikan setiap 

periodenya. Hal yang demikian itu membuat investor tidak harus berspekulasi 

memperhatikan harga saham perusahaan yang kadang selalu naik turun pada bursa 

efek. 
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Dengan adanya dividen yang diterima oleh para investor setiap periodenya, 

berarti perusahaan mampu untuk selalu memakmurkan serta memberikan 

kepercayaan investor dan perusahaan juga mampu menunjukkan likuiditasnya 

karena sesuai dengan tujuan pembagian dividen itu sendiri. Kebijakan dividen 

sangat penting karena menyangkut besar kecilnya keuntungan yang dibagikan 

perusahaan kepada pemegang saham. Menurut Sartono (2008:295), “Bagi investor 

pembagian dividen yang stabil merupakan indikator prospek perusahaan yang stabil 

pula dengan demikian resiko perusahaan juga relatif lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan dengan perusahaan yang membayar dividen tidak stabil.” 

Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan seperti halnya dua sisi mata 

uang yang memiliki makna berbeda bagi pemegang saham serta bagi perusahaan. 

Jika keuntungan perusahaan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, 

maka perusahaan hanya memiliki sedikit saja sumber dana intern untuk pembiayaan 

perusahaan. Namun bila perusahaan memilih untuk menahan laba tersebut, maka 

keuntungan yang didapat bisa dijadikan sebagai sumber dana intern perusahaan. 

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sartono (2008:281), “yang 

dimaksud dengan kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang.” 

Dividen merupakan bagian laba atau pendapatan perusahaan yang 

ditetapkan oleh direksi dan disahkan oleh rapat umum pemegang saham untuk 

dibagikan kepada pemegang saham. Dividen perusahaan tergambar pada dividend 

per share-nya yaitu besar dividen yang diberikan kepada para investor. Menurut 
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Gitman dan Zutter (2012:61), “The actual cash dividend per share, which is the 

dollar amount of cash distributed during the period on behalf of each outstanding 

share of common stock.” (Dividend per share (DPS), merupakan jumlah uang yang 

dibagikan selama satu periode atas masing-masing saham yang beredar dari saham 

biasa). Dividend per share merupakan salah satu daya tarik bagi para investor untuk 

menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Perusahaan dengan dividen yang relatif stabil akan diminati oleh investor, 

sehingga permintaan saham akan meningkat dan harga saham pun akan naik. Hal 

ini dikarenakan investor akan memperhitungkan investasi yang akan ditanamkan 

dengan pendapatan yang akan diperolehnya nanti. Tetapi jika dividen yang 

dibagikan perusahaan tidak stabil atau cenderung turun, hal tersebut akan 

berdampak terhadap minat investor serta kemakmuran yang diperoleh para 

pemegang saham dari pembagian dividen tersebut.   

Kebijakan dividen sangat penting karena menyangkut besar kecilnya 

keuntungan yang diterima dalam bentuk dividen oleh pemegang saham. Menurut 

Sartono (2008:295), “Bagi investor pembagian dividen yang stabil merupakan 

indikator prospek perusahaan yang stabil pula dengan demikian resiko perusahaan 

juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan perusahaan yang 

membayar dividen tidak stabil.” Kebijakan dividen perusahaan tergambar pada 

dividend per share-nya yaitu besar dividen yang diberikan kepada para investor. 

Menurut Gitman dan Cutter (2012:61), “The actual cash dividend per share, which 

is the dollar amount of cash distributed during the period on behalf of each 

outstanding share of common stock.”(Dividend per share (DPS), merupakan 
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jumlah uang kas yang dibagikan selama periode atas masing-masing saham yang 

beredar dari saham biasa). Dividend per share merupakan salah satu daya tarik bagi 

para investor untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Perusahaan dengan dividen yang relatif stabil akan diminati oleh investor, sehngga 

permintaan saham akan meningkat dan harga saham pun akan naik. Hal ini 

dikarenakan investor akan memperhitungkan investasi yang akan ditanamkan 

dengan pendapatan yang akan diperolehnya nanti. 

Likuiditas suatu perusahaan selalu menjadi perhatian para penganalisa 

laporan keuangan, yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya atau tidak. Menurut  

Sartono (2008:116), “likuiditas perusahaan, menunjukkan kemampuan untuk 

membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.” 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak 

kebijakan dividen. Menurut Sartono (2008:293), “Karena dividen bagi perusahaan 

merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan 

secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar 

dividen.” Dengan demikian, tingkat likuiditas perusahaan dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen. 

Profitabilitas menurut Sartono (2008:114), “Rasio profitabilitas dapat 

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam 

hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri.” 

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan Return On Asset yang dapat 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.. Return On 
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Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang menunjukan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan. 

Selain tingkat likuiditas, profitabilitas perusahaan diindikasikan 

mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Sartono (2008:73), “Besar kecilnya 

dividen sangat tergantung oleh besar kecilnya laba yang diperoleh dan proporsi laba 

yang akan dibagikan dalam bentuk dividen.” Para pemegang saham tentu akan 

menyukai perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, karena keuntungan 

dari dividen yang diterima akan semakin besar. 

Sektor industri komponen otomotif adalah subsektor dari sektor industri 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan merupakan industri yang sangat penting 

di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan pasar akan 

kebutuhan komponen-komponen dari berbagai macam kendaraan bermotor. 

Semakin pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan di Indonesia menjadikan sektor 

industri ini mengalami kemajuan. Mengingat peranannya yang penting, Selayaknya 

industri otomotif ini mendapat perhatian yang proporsional. Hal ini disebabkan oleh 

dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk mampu 

meningkatkan kinerja keuangan nya agar para Investor tertarik untuk menanamkan 

saham nya pada perusahaan agar mendapatkan dividen yang menguntungkan para 

investor. 
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Pemerintah Indonesia bertekad untuk mengubah Indonesia menjadi pusat 

produksi global untuk manufaktur mobil dan ingin melihat produsen-produsen 

mobil yang besar untuk mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia karena negara ini 

bertekad untuk menggantikan Thailand sebagai pusat produksi mobil terbesar di 

Asia Tenggara dan wilayah ASEAN. Dalam jangka panjang, Pemerintah ingin 

mengubah Indonesia menjadi sebuah negara pemanufaktur mobil yang independen 

yang memproduksi unit-unit mobil yang seluruh komponennya dimanufaktur di 

Indonesia. Saat ini, Thailand mengontrol 43,5% dalam konteks penjualan di 

wilayah ASEAN, sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 34% pangsa 

pasar (www.indonesia-investments.com). 

Industri otomotif menjadi salah satu industri yang diunggulkan di Indonesia. 

Perkembangan pesat industri ini menjadi salah satu penyebab industri ini menjadi 

salah satu yang diunggulkan, Perkembangan industri otomotif dan komponen 

pendukungnya merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dijadikan 

sebagai bahan penelitian. Mengingat industri tersebut mempunyai peranan yang 

penting dalam memberikan pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Selain itu perusahaan otomotif dan komponen mempunyai 

perkembangan penjualan dan produksi yang terus meningkat setiap tahunnya.   

Penjualan mobil di Indonesia selama 2011 hingga 2013 terus meningkat. 

Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 

menyatakan penjualan mobil pada 2011 sebesar 897.948 unit. Dari sisi penjualan, 

selama 2011 hingga 2013 jumlahnya selalu naik. Penjualan mobil pada 2013 
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sebesar 1.208.211 unit, lebih tinggi dibandingkan penjualan di tahun 2012 dan 

2011. (Gaikindo, 2013)  

Pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia menunjukkan bahwa pasar 

domestik masih mempunyai potensi yang besar seperti pada grafik 1.1  : 

Grafik 1.1 Penjualan Mobil di Indonesia Dari Tahun 2011-2013 

 

Sumber : (GAIKINDO, 2013) 

Bedasarkan fenomena yang terjadi pada grafik 1.1, penulis tertarik untuk 

untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan subsektor otomotif dan 

komponen yang memiliki peranan penting dalam perkonomian di Indonesia. Yang 

akan diteliti Penulis adalah profitabilitas, likuiditas dan kebijakan dividen pada 

perusahaan industri otomotif dan komponen. Indikator profitabilitas yang yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, sedangkan untuk variabel likuiditas 

penulis menggunakan current ratio untuk diteliti. Adapun hasil perhitungan rata-
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rata return on assets, current ratio, dan dividend per share yang ditunjukan oleh 

grafik sebagai berikut: : 

Grafik 1.2 Perkembangan ROA, CR, dan DPS Perusahaan Otomotif dan 

Komponen dari 2010 - 2014 

 

Sumber : Indonesia Stock Exchange 2010-2014 (data diolah kembali) 

Berdasarkan grafik 1.2 perkembangan dividend per share (DPS) pada 

perusahaan otomotif dan komponen dari tahun 2010-2014 yang cenderung turun, 

kondisi ini jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan menurunnya tingkat 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan subsektor 

otomotif dan komponen, untuk itu kita perlu mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen. Menurut Briham dan Houston (2010), semakin 

besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kemampuan 

perusahaan untuk membayarkan dividen.  Dengan demikian tingkat pengembalian 

investasi berupa dividen bagi investor dapat diprediksi salah satu nya melalui rasio 

profitabilitas dari perusahaan. Menurut Kasmir (2012) current ratio merupakan 
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rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih 

secara keseluruhan. Semakin besar current ratio menunjukkan semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Tingginya current ratio menunjukkan keyakinan investor terhadap kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen yang dijanjikan. Dengan kata lain ada 

pengaruh antara current ratio terhadap pembayaran dividen. 

 Pada tahun 2010-2011, perusahaan otomotif dan komponen mengalami 

penurunan return on assets dan current ratio nya, sedangkan pada tahun tersebut 

perusahaan mengalami kenaikan dalam pembagian dividen. Dalam hal ini ada 

perbedaan antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh 

Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan 

Industri Subsektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2010-2014”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan  pada  latar  belakang dan  fenomena  yang  telah dikemukakan 

di atas, pembagian dividen yang tidak stabil atau cenderung turun dapat berakibat 

pada berkurangnya minat para investor untuk menanamkan modal serta 

menurunnya kepercayaan para pemegang saham pada perusahaan dikarenakan 

menurun pula keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan fenomena yang telah 
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disebutkan di atas, maka identifikasi masalah yang diajukan peneliti untuk 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana gambaran profitabilitas, likuiditas dan kebijakan dividen pada 

Perusahaan Industri Subsektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2014? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan likuiditas secara simultan terhadap 

kebijakan dividen pada Perusahaan Industri Subsektor Otomotif dan 

Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-

2014? 

 
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan 

dividen secara parsial pada Perusahaan Industri Subsektor Otomotif dan 

Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-

2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan 

 
dengan tujuan untuk mengetahui : 
 

1. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas, likuiditas dan kebijakan dividen 

pada Perusahaan Industri Subsektor Otomotif dan Komponen Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2014 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan 

dividen secara simultan pada Perusahaan Industri Subsektor Otomotif dan 

Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-

2014? 
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3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap kebijakan 

dividen secara parsial pada Perusahaan Industri Subsektor Otomotif dan 

Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-

2014? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi aspek teoritis dan aspek praktis 

 
sebagai berikut: 
 

a. Aspek Teoritis 

 

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berpengaruh positif serta 

menambah wawasan dalam ilmu manajemen keuangan, karena terdapat 

masukan-masukan dan referensi tentang pengaruh likuiditas dan 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

b. Aspek Praktis 

 

1. Bagi Perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam 

menentukan kebijakan dividen yang optimal. 

 
2. Bagi investor, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

masukan yang positif ketika hendak berinvestasi pada perusahaan di 

pasar modal, khususnya di perusahaan subsektor otomotif dan 

komponen. 

3. Bagi penulis, penelitian ini berguna dalam memahami secara praktis 

bagaimana likuiditas dan profitabilitas dapat mempengaruhi kebijakan 

dividen serta semoga penelitian ini dapat berguna dan dapat 

dimanfaatkan suatu saat nanti. 
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1.5 Metologi Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif. Metode deskriptif menurut Nazir (2011:54) adalah Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Sedangkan metode verifikatif menurut Nazir (2011:74) adalah 

memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan 

atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi 

masalah yang serupa dengan kehidupan. 

Dimana tujuan dari metode penelitian deskriptif adalah gambaran atau 

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

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan tujuan dari metode 

verfikatif adalah untuk menguji suatu perusahaan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas widyatama untuk memperoleh data 

yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi 

ini, penulis mengambil data-data dari situs www.idx.co.id dan pojok bursa 

Widyatama. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Desember 2015. 

 

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

