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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dalam perkembangan ekonomi dan bisnis yang sangat pesat ini dibutuhkan 

ketepatan dalam mengambil keputusan, yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan oleh pihak manajemen perusahaan, untuk mengurangi 

kemungkinan risiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, maka dibutuhkan 

alokasi laba dalam pengambilan keputusan. 

Keuntungan merupakan sumber dana yang utama bagi pertumbuhan 

perusahaan. Setelah sebuah perusahaan meraih keuntungan, perusahaan tersebut 

harus memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap uang yang dihasilkannya. 

Keuntungan perusahaan yang telah go public dan sahamnya telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada umumnya dibagikan kepada pemegang saham 

biasanya dalam bentuk Dividen. Kepentingan yang diinginkan perusahaan 

bertolak belakang dengan yang diinginkan pemegang saham, dimana pemegang 

saham mengharapkan pembayaran Dividen yang tinggi, sedangkan kepentingan 

perusahaan mengharapkan pembayaran Dividen yang sebaliknya. Hal ini tentu 

saja menjadi kontradiktif bahkan dapat menjadi polemik antara kedua belah pihak, 

maka perlu adanya pembuatan kebijakan Dividen yang tepat agar kepentingan 

antara perusahaan dengan pemegang saham dapat sejalan. 

Kebijakan Dividen perusahaan tergambar pada Dividend Payout Ratio, yaitu 

persentase laba yang dibagikan dalam bentuk Dividen tunai yang akan 

didistribusikan kepada pemegang saham. Kebijakan Dividen berpengaruh untuk 

pertumbuhan suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan menginginkan menahan 

sebagian besar pendapatannya dalam bentuk laba ditahan didalam perusahaan, hal 

ini menyebabkan pembayaran Dividen akan semakin kecil, dengan demikian 

dapat dikatakanlah bahwa makin tingginya Dividend Payout Ratio yang 

ditetapkan perusahaan maka makin kecil pula dana yang akan ditanamkan 

kembali didalam perusahaan yang ini berarti akan menghambat pertumbuhan 

perusahaan (Riyanto 2001: 266). 
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Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam 

kebijakan Deviden. Karena Deviden merupakan arus kas keluar, maka semakin 

besar jumlah kas yang tersedia dan Likuiditas perusahaan, semakin besar pula 

kemampuan perusahaan untuk membayar Deviden. Penelitian ini memproksikan 

Likuiditas perusahaan dengan Current Ratio. Semakin baik Current Ratio, 

semakin besar kemampuan perusahaaan dalam membayar Dividen (Sartono, 

2001:206). 

Menurut W. Laim,  S.C. Nangoy,  dan S. Murni (2015) faktor-faktor lain 

yang berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio adalah solvabilitas yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjang, Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba, 

rasio pertumbuhan menggambarkan presentasi pertumbuhan perusahaan dari 

tahun ke tahun, dan penilaian pasar yang menggambarkan situasi keadaan 

presentasi perusahaan di pasar modal.  

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout 

Ratio telah banyak dilakukan sampai saat ini. Ratih Dian Suryani, (20014) 

mendapatkan hasil penelitian yaitu variabel ROA berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap DPR, terdapat juga Size, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris 

Independen, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap DPR serta terdapat Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap DPR. Penelitian yang dilakukan Madarina Laili, Nyoman Ari 

Surya Darmawan, dan Ni Kadek Sinarwati, (2015) mendapatkan hasil variabel 

Debt Equity Ratio (DER), dan Current Ratio berpengaruh negatif terhadap 

Deviden Pay Out Ratio, sedangkan ROA berpengaruh positif terhadap DPR. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Umar Mai (2011) mendapatkan hasil 

variabel Size dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap DPR. . 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hermuningsih (2007) mendapatkan adanya 

pengaruh tidak langsung dari variabel DER dan Size terhadap DPR. Penelitian 

yang dilakukan Wisriati Laim, Sientje C. Nangoy, dan Sri Murni (2015) 

mendapatkan hasil variabel DER dan Size berpengaruh signifikan terhadap DPR 

sedangkan Current Ratio dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 
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Penelitian yang dilakukan Made Dwi Halviani, dan Eka Ardhani Sisdyani (2014) 

mendapatkan hasil ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPR. 

Penelitian yang dilakukan Pornumpai Komrattanapanya (2014) mendapatkan hasil 

DER berpengaruh negatif dan Size berpengaruh positif terhadap DPR. Penelitian 

yang dilakukan Teguh Sugiarto (2015) mendapatkan hasil variabel DER dan ROA 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPR. Penelitian yang dilakukan 

Mahira Rafique (2012) mendapatkan hasil variabel Size berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. 

Menurut Parthington (1989) dalam Sunarto dan Andi Kartika (2003), 

variabel - variabel yang mempengaruhi penentuan Dividen adalah: (1) 

Profitabilitas, (2) Stabilitas Dividen dan Earning, (3) Likuiditas dan Cash Flow, 

(4) Investasi, dan (5) Pembiayaan. Sedangkan pada penelitian ini variabel-variabel 

independen yang digunakan dapat diidentifikasikan seperti: (1) Leverage, (2) 

Likuiditas, (3) Good Corporate Governance (GCG), (4) Prifitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan. Sedangkan Kebijakan Deviden sebagai variabel dependen merupakan 

persentase Dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. 

Industri manufaktur Indonesia skala besar dan menengah mencetak 

pertumbuhan 4,12% sepanjang tahun 2012 dibandingkan setahun sebelumnya. 

Industri manufaktur besar dan sedang mengalami mencetak kinerja positif pada 

Oktober dan November masing-masing sebesar 10,04% dan 0,01%. Sayangnya 

pada November 2012, industri ini mengalami kontraksi dengan mengalami 

pelemahan sebesar 3,26%. Penurunan terbesar dialami oleh industri logam dasar 

yang kinerjanya merosot 8,48% dibandingkan setahun yang lalu. penurunan juga 

dialami industri tekstil 8,32%, mesin dan perlengkapan yang tak dapat 

diklasifikasi (ytdk) 8,31%,  kulit, barang dari kulit dan alas kaki 6,96%, furnitur 

6,6%, kertas dan barang dari kertas 4,37%, pengolahan lainnya 3,49%, kayu, 

barang dari kayu, dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan 

sejenisnya 3,3%, percetakan dan reproduksi media rekaman 1,53%, minuman 

0,5% (Shd). Penurunan drastis yang terjadi di 10 sektor manufaktur itulah yang 

membuat peneliti menarik untuk meneliti lebih dalam tentang sektor Manufaktur. 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Leverage, Likuiditas, Good 

Corporate Governance, Profitabilitas, dan Firm Size terhadap Kebijakan 

Dividen pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 – 2014.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu 

dilakukan diuji kembali penelitian yang pernah ada untuk mengkaji tentang 

pembayaran Dividen oleh perusahaan kepada investor melalui laporan keuangan 

yang telah dipublikasikan. Berdasarkan pada uraian di atas, masalah yang 

diajukan adalah: 

1. Bagaimana gambaran Leverage, Likuiditas, Good Corporate Governance, 

Profitabilitas, Firm Size dan Kebijakan Deviden? 

2. Bagaimana pengaruh Leverage, Likuiditas, Good Corporate Governance, 

Profitabilitas dan Firm Size terhadap Kebijakan Deviden baik secara parsial 

maupun simultan? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelititan ini ialah untuk memperoleh data serta inforamasi 

yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Adapun 

tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran Leverage, Likuiditas, Good Corporate 

Governance, Profitabilitas, Firm Size dan Kebijakan Deviden. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Leverage, Likuiditas, Good Corporate 

Governance, Profitabilitas dan Firm Size terhadap Kebijakan Deviden baik 

secara parsial maupun simultan. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat membawa manfaat 

diantaranya : 

1. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman yang 

positif dan dapat memperkaya konsep atau teori untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya yang terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan Dividend Payout Ratio.  

2. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, investor 

maupun bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai berikut :  

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

mengenai kebijakan Dividen dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi Dividen suatu perusahaan. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan, khususnya 

mengenai pengaruh Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Good 

Corporate Governance (Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan 

Manajerial), Return On Asset, dan Firm Size terhadap Dividend Payout 

Ratio 

c. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang 

berharga sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam 

mengambil keputusan mengenai jumlah pembagian Dividen dan 

besarnya laba yang ditahan untuk mendukung oprasional dan 

perkembangan perusahaan sehingga dapat lebih bijaksana dan hati-hati 

dalam memutuskan kebijakan Dividen dengan memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan Dividen.  
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d. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi yaitu apakah akan menanamkan dananya atau tidak pada 

perusahaan sehubungan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan 

dari dana yang di investasikan, baik berupa Dividen maupun capital gain.  

 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang membagikan Deviden secara 

rutin serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipublikasikan melalui 

situs internet yaitu www.idx.co.id dan waktu penelitian dilaksanakan pada periode 

Desember 2015 sampai selesai. 

 

1.6. 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 menganalisa sehingga 

dapat memberikan memberikan perbandingan cukup jelas mengenai objek yang 

diteliti dan dapat diambil kesimpulannya. 

Menurut M.Nazir (2011:54) dalam bukunya Metode Penelitian tujuan 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

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

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

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. 

Tujuan dari penelitian deskriptif 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 

http://www.idx.co.id/
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pelaksanaannya adalah deskriptif-verivikatif 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 Kebijakan Deviden yang diukur melalui Devidend 

Payout Ratio (DPR) sebagai variabel dependent sedangkan Leverage (DER), 

Likuiditas (CR), Good Corporate Governance (Ukuran Dewan Direksi, 

Kepemilikan Manajerial), Profitabilitas (ROA), dan Firm Size sebagai variabel 

independent. Selanjutnya penulis melakukan analisis regresi dan korelasi karena 

penelitian ini menggunakan delapan 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 unruk menerangkan kekuatan 

dan arah hubungan variabel dependent dan independent, untuk pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji t untuk pengujian secara parsial dan uji f pengujian secara 

simultan. 

 

 

 


