
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Manajemen Keuangan 

Setiap penerimaan yang diterima oleh perusahaan perluh dilaporkan 

kepada para investor melalui laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Dari laporan keuangan tersebut bisa didapatkan informasi mengenai 

kinerja perusahaan. Keputusan dalam menetapkan kebijakan Deviden juga 

perluh diperhatikan oleh manajer keuangan, dengan Deviden yang besar bisa 

menarik banyak investor untuk berinvestasi pada saham perusahaan. 

Peningkatan permintaan atas saham akan mengakibatkan harga saham 

meningkat yang mencerminkan nilai perusahaan yang baik. 

 

1. Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan 

perusahaan yang sberhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana 

perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya 

pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat 

mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. 

Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Horne dan Wachowicz Jr. 

(2012:2) sebagai berikut : 

”Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan 

manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.” 

Sementara Susan Irawati (2006:1) mendefinisikan : 

”Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau 

kegiatan dalam suatu organisasi, dimana didalamnya termasuk kegiatan 

planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang 

biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.” 

Darsono (2006:1) berpendapat : 

“Manajemen Keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan 

untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan 

menggunakannya seefektif, seefesien, dan seproduktif mungkin untu 

menghasilkan laba.” 
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Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen Keuangan 

adalah suatu proses atau kegiatan sekelompok orang dalam mencari sumber 

dana, dan pemilihan Investasi yang tepat hingga penetapan kebijakan 

Deviden demi menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham melalui 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2. Fungsi Manajemen Keuangan 

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:3) terdapat 3 fungsi manajemen 

keuangan, yaitu : 

a. Keputusan Investasi 

Keputusan Investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang penting 

dalam penunjang pengambilan keputusan untuk berinvestasi karena 

menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien, komposisi 

aset yang harus dipertahankan atau dikurangi. 

b. Keputusan Pendanaan (Pembayaran Deviden) 

Kebijakan Deviden perusahaan juga harus dipandang sebagai integral 

dari keputusan pendanaan perusahaan. Pada prinsipnya fungsi 

manajemen keuangan sebagai keputusan pendanaan menyangkut tentang 

keputusan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan harus dibagikan 

kepada pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan Investasi dimasa 

yang akan datang. 

c. Keputusan Manajemen Aset 

Keputusan Manajemen Aset adalah fungsi manajemen keuangan yang 

menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau aset, komposisi sumber 

dana yang harus dipertahankan dan penggunaan modal  baik yang berasal 

dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang baik bagi 

perusahaan. 

Sementara fungsi manajemen keuangan menurut Manullang (2005:2) 

adalah : 
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a. Fungsi pengendali Likuiditas (Function Leading to Liquidity) 

Sehubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan maka 

manajer keuangan harus dapat menjaga dan memperbaiki Likuiditas 

perusahaan. 

b. Fungsi pengendalian laba (Function Leading of Profitabilitas) 

Dalam usaha mencari laba, manajer keuangan dapat dianggap sebagai 

anggota penuh dalam manajemen perusahaan. Peran manajer keuangan 

terutama adalah untuk memberikan data spesifik sebagai input dalam 

proses pengambilan keputusan. 

 

3. Tujuan Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang 

digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefesienan 

keputusan keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan 

yang benar, manajer keuangan perluh menentukan tujuan yang harus 

dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu 

mencapai tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan 

adalah untuk memaksimalkan niali perusahaan karena dapat meningkatkan 

kemakmuran para pemilik perusahaan (pemegang saham). 

Menurut Susan Irawati (2006:4) : 

“Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan profit atau 

keuntungan dan meminimalkan biaya (expens atau cost) guna mendapatkan 

suatu pengambilan keputusan yang maksimum, dalam menjalankan 

perusahaan kearah perkembangan dan perusahaan atau survive dan 

expantion.” 

 

2.2. Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan meliputi bagian dari proses keuangan. Laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan Ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan 
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arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Sofyan Harahap (2009:105) adalah : 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” 

Sementara Kasmir (2012:7) berpendapat : 

“Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah laporan hasil akhir dari proses pengumpulan dan 

pengolahan data keuangan yang menyediakan informasi mengenai kondisi 

perusahaan pada periode tertentu dan lebih jauh informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

 

2. Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuanga terdiri dari laporan keuangan yang khusus digunakan 

untuk kepentingan internal perusahaan saja dan juga laporan keuangan yang 

ditunjukan untuk pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari: 

a. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan rincian 

pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi selama satu periode 

akuntansi di suatu perusahaan. 

b. Laporan Ekuitas 

Laporan ekuitas yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi 

tentang perubahan ekuitas atau modal selama kurun waktu (periode) 

tertentu. 

c. Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan 

perusahaan yang terdiri atas harta, kewajiban (utang), dan modal 

(Ekuitas) selama satu periode akuntansi. 
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d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang melaporkan arus kas 

masuk dan arus kas keluar di suatu perusahaan selama satu periode 

akuntansi. 

e. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah berupa informasi baik yang 

bersifat keuangan maupun non keuangan yang bertujuan untuk 

memberikan penjelasan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi yang 

digunakan oleh perusahaan, rincian pos-pos laporan keuangan, 

penjelasan kontrak-kontrak untang perusahaan dan lain-lain. 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

sehingga memudahkan dalam menilai kinerja manajemen perusahaan. 

Penilaian kinerja ini yang dijadikan patokan atau ukuran apakah manajemen 

mampu atau berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah dilaksanakan 

dan sebagai gambaran kinerja manajemen dimana laba yang dijadikan 

pedoman untuk meningkatkan kinerja dimasa depan. 

 

3. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan merupakan alat yg sangat penting untuk mendapatkan 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai 

oleh perusahaan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti jika 

diperbandingkan dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yg 

dapat mendukung keputusan yang diambil. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept No.1 tujuan dan 

manfaat laporan keuangan adalah: 



13 
 

a. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu 

investor kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam membuat 

keputusan lain yg sejenis secara rasional. 

b. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu 

investor kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam memperkirakan 

jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan 

datang yang berasal dari pembagian Deviden ataupun pembayaran bunga 

dan pendapatan dari penjualan. 

c. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya 

ekonomi perusahaan. Klaim atas sumber daya kepada perusahaan atau 

pemilik modal. 

d. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang prestasi 

perusahaan selama satu periode. Investor dan kreditor sering 

menggunakan informasi masa lalu utk membantu menaksir prospek 

perusahaan. 

 

4. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data 

keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi 

keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara 

mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat 

dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan 

lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan 23 

analisis terhadap rasio-rasio keuangan akan dapat menentukan suatu 

keputusan yang akan diambil. 

Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012:154) analisis laporan keuangan 

adalah : 

“Seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang 

berguna bagi pengambilan keputusan.” 
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Menurut Mamduh M. Hanafi (2009:43) pada saat menganalisis laporan 

keuangan, ada beberapa hal yang perluh diperhatikan : 

a. Manajer keuangan perluh melihat trend atau perkembangan laporan 

keuangan. 

b. Angka-angka yang berdiri sendiri akan sulit di tentukan baik tidaknya. 

Angka perbandingan diperluhkan untuk melihat apakah angka tertentu itu 

baik atau tidak. 

c. Dalam analisis perusahaan, membaca dana menganalisis laporan 

keuangan dengan hati-hati adalah penting. 

d. Manajer keuangan memerlukan informasi tambahan yang tidak tersedia 

di laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut bisa membuat analisis 

lebih tajam. 

 

 

2.3. Rasio Keuangan 

Rasio Keuangan atau Financial Ratio merupakan alat analisis keuangan 

perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan 

data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan 

laba/rugi, laporan aliran kas). Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain. 

Menurut Susan Irawati (2006:22) definisi rasio keuangan adalah : 

“Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajemen 

keuangan yang di manfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan 

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

suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan 

dua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar 

neraca maupun laba-rugi.” 

 

1. Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan cara yang paling umum digunakan dalam 

menganalisis laporan keuangan. Analisis rasio menggambarkan hubungan 

sistematis antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya. Perhitungan yang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Financial_Ratio&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Neraca
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_laba/rugi
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_laba/rugi
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_aliran_kas
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasio
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digunakan dalam analisis ini sebenarnya sederhana, namun interpestasi 

terhadap rasio tersebut merupakan masalah yang cukup kompleks. Oleh 

karena itu dibutuhkan kemampuan dan keahlian analisis dari orang yang 

ingin menginterpestasikan rasio tersebut. 

Pengertian rasio keuangan menurut Horne dan Wachowicz Jr (2012:163) 

adalah : 

“Indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan didapat dengan 

membagi suatu angka dengan angka lain”. 

 

2. Keunggulan dan Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2009:298), analisis rasio mempunyai keunggulan 

dibandingkan teknik analisa lainnya, yaitu : 

a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 

b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

c. Mengetahui posisi perubahan ditengah industri lain. 

d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

e. Menstandarisir ukuran perusahaan. 

f. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

g. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi dimasa 

yang akan datang. 

 

Menurut Harahap (2009:298), keterbatasan analisis rasio itu sebagai 

berikut : 

a. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakai. 
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b. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga 

menjadi keterbatasan teknik seperti ini. 

c. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan 

kesulitan menghitung rasio. 

d. Sulit jika data yang tersedia tidak singkron. 

 

3. Jenis Rasio Keuangan 

Jenis-jenis Rasio keuangan menurut Susan Irawati (2006:27) : 

a. Rasio Likuiditas : kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. 

b. Rasio Leverage : rasio yang menunjukan seberapa besar kebutuhan dana 

perusahaan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman. 

c. Rasio aktivitas : rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. 

d. Rasio keuntungan : rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan, atau merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya 

semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan 

perusahaan dalam beroprasi secara efesien. 

e. Rasio penilaian 

Menurut Weston dalam buku Kasmir (2012:106-107), bentukbentuk rasio 

keuangan adalah sebagai berikut:  

a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek.  

b. Rasio Solvabilitas (Laverage Ratio), merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang.  

c. Rasio Aktivity (Activity Ratio), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitas sehari-hari.  
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d. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio), merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam 

suatu periode tertentu.  

e. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi 

ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.  

f. Rasio Penilaian (Valuation Ratio), yaitu rasio yang memberikan ukuran 

kemampuan manejemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya diatas 

biaya Investasi. 

Dari beberapa kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan 

terdiri dari beberapa jenis, yaitu : rasio Likuiditas, rasio Leverage, rasio 

Profitabilitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian. 

 

2.4. Rasio Leverage 

Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme Leverage 

(utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan 

sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan 

harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber 

yang dapat dipakai untuk membayar utang (Fahmi,2011). 

Menurut Brigham dan Houston (2011:140) : 

“Rasio Leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui utang (financial Leverage).” 

Susan Irawati (2006:42) mengatakan : 

“Rasio Leverage menunjukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai atau didanai dengan pinjaman.” 

Dan menurut Kasmir (2012) : 

“Ada beberapa jenis rasio Leverage yang dapat digunakan, diantaranya 

adalah debt to ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, time 

interest earned, fixed charge coverage.” 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur rasio Leverage 

adalah Debt to Equity Ratio (DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk 
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mengukur tingkat Leverage (penggunaan utang) perusahaan. DER merupakan 

rasio total hutang terhadap total aktiva atau menghitung presentasi total dana yang 

disediakan kreditur (Brigham, 1999). Financial Leverage menunjukkan proporsi 

atas penggunaan utang untuk membiayai Investasinya. Perusahaan yang tidak 

mempunyai utang berarti menggunakan modal sendiri 100%. Peningkatan hutang 

yang terjadi pada perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang 

tersedia bagi para pemegang saham termasuk Deviden yang diterima karena 

kewajiban untuk membayar hutang lebih diutamakan daripada pembagian 

Deviden. Rasio hutang berhubungan terbalik dengan Profitabilitas. Jika rasio 

hutang tinggi maka akan semakin rendah Profitabilitas suatu perusahaan. 

Rendahnya Profitabilitas akan mengurangi kemampuan perusahaan membayarkan 

Deviden. Menurut Houston (2004:70) skala pengukuran Debt Equity Ratio 

adalah: 

 

 

2.5. Rasio Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya (Munawir, 2006). Karena 

Likuiditas menyangkut tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, maka pengujian Likuiditas difokuskan pada 

hubungan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki perusahaan. Likuiditas 

adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang 

berjangka pendek tepat waktunya atau kemampuan perusahaan untuk 

menyediakan kas atau setara kas, yang ditunjukan besar kecilnya aktiva lancar, 

yaitu aktiva yang mudah diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, 

piutang, persediaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2011:62) : 

“Aktiva liquid (liquid assets) adalah aktiva yang diperdagangkan dalam 

suatu pasar yang aktif sehingga akhirnya dapat dengan cepat diubah menjadi 

kas dengan menggunakan harga pasar yang berlaku, dan „posisi Likuiditas‟ 

sebuah perusahaan akan berhubungan dengan pertanyaan Apakah 
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perusahaan akan dapat melunasi utang-utangnya pada saat jatuh tempo 

dalam waktu satu atau beberapa tahun kemudian?” 

Salah satu rasio yang sering digunakan dalam menghitung tingkat Likuiditas 

yaitu rasio lancar (Current Ratio). Current Ratio menurut Susan Irawati : 

“Current Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar 

yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek, yang bertujuan 

untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban 

lancar (utang lancar) yang telah jatuh tempo” 

Current Ratio (CR), rasio yang paling umum digunakan untuk menaksir 

risiko hutang yang disajikan dalam neraca. Rasio ini menghubungkan aktiva 

lancar terhadap kewajiban lancar untuk mencoba memperlihatkan keamanan 

klaim pemberi hutang jika ada kegagalan. Semakin tinggi nilai rasio lancar, maka 

akan semakin baik posisi pemberi pinjaman, sehingga semakin tinggi juga DPR 

yang dibagikan. Likuiditas perusahaan merupakan hal penting dalam kebijakan 

Deviden, karena Deviden bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin 

besar posisi kas dan Likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar 

juga kemampuan perusahaan untuk membayar Deviden. Susanti Irawati 

(2006:28), menyatakan Current Ratio dengan rumus : 

 

 

2.6. Good Corporate Governance (GCG) 

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh 

pemegang saham mayoritas, perusahaan perlu menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG). Daily dan Dalton (2004) menyatakan bahwa tata kelola 

perusahaan yang didasarkan pada teori keagenan adalah Good Corporate 

Governance. Schleifer dan Vishny (1977) menyatakan bahwa mekanisme yang 

berkaitan untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang 

sesuai dengan Investasi yang telah ditanam adalah Good Corporate Governance. 

Suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan yaitu 

mekanisme corporate governance (Benhart dan Rosenstein , 1998). Dengan GCG, 

pemegang saham mayoritas tidak dapat memanfaatkan dan mengambil alih hak-

hak dari pemegang saham minoritas (Gugler & Yurtoglu 2003). Jadi, bentuk 
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perlindungan yang dapat diberikan kepada investor karena adanya perbedaan 

kepentingan antara principle dan agent yaitu dengan cara menerapkan GCG di 

perusahaan.  

Selain kepentingan pemegang saham dan investor, perusahaan juga harus 

memperhatikan kepentingan para kreditor. Hal ini disebabkan karena tidak ada 

perusahaan yang dapat berjalan dengan modalnya sendiri sehingga perusahaan 

mecari tambahan dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan. 

Diterapkannya prinsip GCG oleh perusahaan, akan menjadi salah satu 

pertimbangan bagi kreditor apakah perusahaan tersebut pantas menerima 

pinjaman kredit. Di dunia internasional, perusahaan yang telah 

mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, mempunyai peluang besar untuk 

memperoleh bantuan kredit. GCG memiliki empat prinsip yaitu transparency, 

fairness, accountability, dan responsibility. Selain itu terdapat pula mekanisme 

GCG, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi 

komisaris independen, dan keberadaan komite audit. 

Menurut Sutedi (2011:41) terdapat dua unsur yang bisa menjamin 

berfungsinya Good Corporate Governance (GCG) yaitu unsur internal dan 

eksternal seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1  

Unsur-unsur yang menjamin berfungsinya Good Corporate 

Governance 

Unsur 

Internal 

Unsur-unsur yang 

berasal dari dalam 

perusahaan 

1. Pemegang saham 

2. Direksi 

3. Dewan Komisaris 

4. Manajer 

5. Karyawan atau serikat perkerja 

6. Sistem remunerasi berdasar kinerja 

7. Komite audit 

Unsur-unsur yang 

selalu diperlukan di 

1. Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure) 

2. Transparansi 
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dalam  perusahaaan 3. Accountability 

4. Fairness 

5. Aturan dari code of conduct 

Unsur 

Eksternal 

Unsur-unsur yang 

berasal dari luar 

perusahaan 

1. Kecukupan undang-undang dan perangkat 

hukum 

2. Investor 

3. Institusi penyedia informasi 

4. Akuntan publik 

5. Intitusi yang memihak kepentingan publik 

bukan golongan 

6. Pemberi pinjaman 

7. Lembaga yang mengesahkan legalitas  

Unsur-unsur yang 

selalu diperlukan 

diluar perusahaan 

1. Aturan dari code of conduct 

2. Fairness 

3. Accountability 

4. Jaminan hukum 

 

Unsur-unsur Good Corporate Governance yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial yang 

diukur menggunakan : 

 

 

 

 

2.7. Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan akan memperoleh laba, baik hubungannya dengan aktiva, penjualan, 

laba maupun dengan modalnya sendiri (Fakhrudin, 2008). Rasio ini sangat 
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penting untuk mengetahui sampai sejauh mana perusahaan menghasilkan laba, 

baik yang berasal dari kegiatan operasionalmaupun kegiatan non operasional. 

Dalam penelitian ini rasio Profitabilitas adalah Return On Assets (ROA). 

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas perusahaan yang 

menghasilkan keuntungan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Litner 

dalam Sunarto & Kartika (2003) mengemukakan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba merupakan salah satu indikator utama dari kemampuan 

perusahaan untuk membayar Deviden sehingga Profitabilitas merupakan faktor 

penentu terhadap Deviden. Profitabilitas (earning after tax dan asset) merupakan 

variabel penting sebagai dasar pertimbangan para manajer perusahaan dalam 

menentukan kebijakan Deviden. Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan didalam menghasilkan Profit untuk setiap aset yang 

ditanam. Meningkatnya Profitabilitas yang dicapai oleh suatu perusahaan akan 

meningkatkan harapan investor untuk memperoleh pendapatan Deviden yang 

tinggi. Van Horne dan Wachowics (2005)  merumuskan ROA sebagai berikut: 

 

 

2.8.  Firm Size 

Firm Size menjelaskan bahwa suatu perusahaan besar yang sudah mapan 

akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal, sementara perusahaan 

yang baru atau yang masih kecil akan mengalami banyak kesulitan untuk 

memiliki akses kepasar modal. 

Menurut Ronal Clapham (1996) dalam Sujiwati (2007), ukuran 

perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah : 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar 

atau bekerja diperusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu misalnya satu tahun. 



23 
 

3. Total hutang ditambah dengan nilai pasar saham biasa perusahaan yang 

merupakan jumlah hutang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada saat 

atau suatu tanggal tertentu. 

4. Total aktiva, yang merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan 

pada saat tertentu. 

Size adalah simbol ukuran perusahaan. Faktor ini menjelaskan bahwa suatu 

perusahaan besar memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal, sedangkan 

perusahaan kecil tidak mudah. Kemudahan aksesibilitas ke pasar modal 

merupakan fleksibilitas dan kemampuan perusahaan untuk menciptakan hutang 

atau memunculkan dana yang lebih besar dengan catatan perusahaan tersebut 

memiliki ratio pembayaran Deviden yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. 

Rumus ukuran perusahaan oleh Sutrisno (2009:03) adalah : 

 

 

2.9. Deviden 

Deviden diartikan sebagai pembayaran kepada para pemegang saham oleh 

pihak perusahaan atas keuntungan yang diperolehnya (Sutrisno, 2009). Sedangkan 

menurut Hanafi (2004) mengemukakan Deviden merupakan kompensasi yang 

diterima oleh pemegang saham, disamping capital gain. 

Kebijakan Deviden berhubungan dengan penentuan besarnya Devidend 

Payout Ratio (DPR), yaitu besar presentase laba bersih setelah pajak yang 

dibagikan sebagai Deviden kepada pemegang saham. Semakin besar Deviden 

yang dibayarkan kepada pemegang saham, semakin kecil laba yang ditahan, dan 

sebaliknya (Sudana, 2011). Menurut Keown, Martin, Petty, dan Scott (2005) 

Devidend Payout Ratio adalah jumlah Devidend yang dibayarkan relatif terhadap 

pendapatan bersih perusahaan atau pendapatan tiap lembar. 

Deviden Payout Ratio (DPR) adalah rasio antara Deviden yang dibayarkan 

sebuah perusahaan (dalam suatu tahun buku) dibagi dengan keuntungan bersih 

perusahaan (net icome), pada tahun buku tersebut. Devidend Payout Ratio adalah 

persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham 

sebagai “cash devidend”. Devidend Payout Ratio merupakan perbandingan 
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antaraDevidend per share dengan earning per share pada periode yang 

bersangkutan Di dalam komponen devidend per share terkandung unsur Deviden, 

sehingga jika semakin besar. Devidend yang dibagikan maka semakin besar 

pula Devidend Payout Rationya. Pembagian Deviden yang besar bukanya tidak 

diinginkan oleh investor, tetapi jika Devidend Payout Ratio lebih besar dari 25% 

dikuatirkan akan terjadi kesulitan Likuiditas keuangan perusahaan dimasa yang 

akan datang. 

Banyak perusahaan berusaha untuk mempertahankan Devidend Payout 

Ratio, pendapatan yang diinginkan untuk suatu periode yang panjang, artinya 

terdapat target Devidend Payout Ratio untuk jangka panjang atau 

mempertahankan pendapatan. Hasilnya, deviden biasanya dipertahankan pada 

jumlah konstan dan dinaikkan hanya jika manajer yakin bahwa relatif mudah 

untuk mempertahankan kenaikan pembayaran tersebut di masa depan. Rumus 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

 

 

2.10. Review Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu 

mengenai pengaruh Leverage, Likuiditas, Good Corporate Governance, 

Profitabilitas dan Firm Size terhadap Kebijakan Deviden diringkas kedalam tabel 

penelitian terdahulu pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Review Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Tahun Sumber 

1 
Pengaruh Pelaksanaan Good 

Corporate Governance 

Ratih Dian 

Suryani 
2014 

Manajemen Bisnis 

Telekomunikasi Dan 
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Terhadap Kebijakan Deviden 

(Perusahaan Lq45 Periode 

2009-2012) 

Informatika, Fakultas 

Ekonomi Dan 

Bisnis,Universitas 

Telkom. 14.04.641 

2 

Pengaruh Debt To Equity 

Ratio, Kepemilikan 

Manajerial, Return On Assets, 

Dan Current Ratio Terhadap 

Devidend Payout Ratio (Studi 

Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar 

Di Bei Periode 2009-2013) 

Madarina Laili, 

Nyoman Ari 

Surya 

Darmawan, Ni 

Kadek Sinarwati 

2015 

E-Journal S1 Ak 

Universitas 

Pendidikan Ganesha 

Jurusan Akuntansi 

Program S1 (Volume 

3 No. 1 Tahun 2015) 

3 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate Governance 

Terhadap Nilai Perusahaan 

Dan Mediasi Kebijakan 

Deviden 

Mochamad Umar 

Mai 
2011 

Jurnal Ekonomi Dan 

Bisnis, Vol 10, No. 

1, Juni 2011 : 01-09 

4 

Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Devidend 

Payout Ratio Pada 

Perusahaan Yang Go Public 

Di Indonesia 

Sri 

Hermuningsih 
2007 

Jurnal Ekonomi & 

Pendidikan, Volume 

4 Nomor 2, 

November 2007 

5 

Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Devidend 

Payout Ratio Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar 

Di Indeks LQ-45 Bursa Efek 

Indonesia 

Wisriati Laim, 

Sientje C. 

Nangoy, Sri 

Murni3 

2015 

Jurnal Emba Vol.3 

No.1 Maret 2015, 

Hal.1129-1140 

6 
Pengaruh Moderasi Good 

Corporate Governance Pada 

Made Dwi 

Halviani, Eka 
2014 

Issn: 2302-8556 E-

Jurnal Akuntansi 
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Return On Asset Dan 

Devidend Payout Ratio 

Ardhani Sisdyani Universitas Udayana 

7.2 (2014): 400-413 

7 

Factors Influencing Devidend 

Payout In Thailand: A Tobit 

Regression Analysis 

Pornumpai 

Komrattanapanya 
2013 

International Journal 

Of Accounting And 

Financial Reporting, 

Issn 2162-3082, 

2013, Vol. 3, No. 2 

8 

Cash Ratio, Return On Assets, 

Debt To Equity Ratio And 

Devidend Payout Ratio Of 25 

Companies Listed In Bei 

Period 2005-2014 Test Data 

Using Panel 

Teguh Sugiarto, 

BA.,M.Acc 
2015 

International Journal 

Of Business 

Quantitative 

Economics And 

Applied 

Management 

Research, Issn 2349-

5677, Volume 2, 

Issue 1, June 2015 

9 

Factors Affecting Devidend 

Payout: Evidence From 

Listed Non-Financial Firms 

Of Karachi Stock Exchange 

Mahira Rafique 2012 

Business 

Management 

Dynamics Vol.1, 

No.11, May 2012, 

Pp.76-92 

10 

Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan 

Hutang, Profitabilitas, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap 

Kebijakan Deviden 

Sisca Christiany 

Dewi 
2008 

Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi Vol. 10 

No. 1, April 2008, 

47-58 
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11 

Determinants of Devidend 

Policy: A Panel Data Analysis 

for TurkishListed Firms 

Narman Kuzucu 2015 

International Journal 

of Business and 

Management; Vol. 

10, No. 11; 2015 

ISSN 1833-3850 E-

ISSN 1833-8119 

Published by 

Canadian Center of 

Science and 

Education 

 

2.11. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Debt to Equity Ratio (DER) dengan Devidend Payout Ratio 

(DPR) 

Debt to Equity Ratio (DER) menurut Sawir (2003: 13) adalah rasio yang 

menggambarkan perbandingan utang dan Ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Penelitian yang telah dilakukan 

oleh Sartono (2001 : 6) semakin tinggi rasio ini menunjukan gejala yang 

kurang baik pada suatu perusahaan. Ang (1997) besarnya porsi hutang yang 

terdapat pada struktur modal perusahaan menggambarkan tingginya jumlah 

kewajiban yang ditanggung perusahaan. 

Peningkatan hutang perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya laba 

bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk Deviden yang 

akan diterima, karena kewajiban perusahaan lebih diprioritaskan daripada 

pembagian Deviden untuk para pemegang saham. 

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H1 : Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh negatif terhadap Devidend 

Payout Ratio. 
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2. Hubungan Current Ratio (CR) dengan Devidend Payout Ratio (DPR) 

Current Ratio (CR) atau rasio lancar merupakan salah satu ukuran dari rasio 

Likuiditas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Current Ratio berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya 

(Hanafi dan Halim, 2005: p.79). Semakin besar Current Ratio menunjukkan 

semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Tingginya Current Ratio menunjukkan keyakinan investor 

terhadap kemampuan perusahaan untuk membayarkan Deviden yang 

dijanjikan (Marlina dan Danica, 2009) dalam Dyah Handayani (2010).  

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H2 : Current Ratio berpengaruh positif terhadap Devidend Payout Ratio. 

 

3. Hubungan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan 

Devidend Payout Ratio (DPR) 

Good Corporate Governance digunakan sebagai sistem dan struktur yang 

mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik, baik mayoritas 

maupun minoritas suatu perusahaan dengan kata lain sebagai bentuk 

perlindungan investor akibat adanya perbedaan kepentingan pemegang 

saham (principle) dengan pihak management (agent). Dalam Tristiyartini 

dan Isgiyarta (2005) disebutkan empat prinsip corporate governance adalah 

transparency, fairness, accountability, dan responsibility. Penerapan 

corporate governance menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap 

hak-hak pemegang saham terutama pemegang saham minoritas.  

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan 

merupakan suatu sistem yang dapat melindungi pemegang saham dari 

penyalahgunaan wewenang manajemen. Peran GCG memberikan implikasi 

pada keputusan pembagian Deviden kepada pemegang saham. Studi La 

Porta (2000), Mitton (2004) dan Kowalewski (2007) menunjukkan GCG 
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mempunyai pengaruh yang positif pada kebijakan Deviden. Gambaran 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan dengan corporate 

governance yang lebih ketat akan cenderung membagikan Deviden yang 

lebih tinggi kepada pemegang saham. Gugler (2003), John dan Knyazeva 

(2006) dan Kanagaretnam(2007) dalam studinya menunjukkan hasil bahwa 

GCG berpengaruh negatif terhadap kebijakan Deviden. Gambaran ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang tidak menerapakan GCG akan 

membagikan Deviden kepada pemegang saham dengan tujuan pemegang 

saham tetap berInvestasi dalam perusahaan.  

Berangkat dari penelitian sebelumnya oleh Kowalewski (2007) yang 

menyatakan bahwa corporate governance merupakan faktor penting penentu 

kebijakan Deviden pada perusahaan non-keuangan yang listed di Polandia, 

sedangkan penelitian di Indonesia oleh Selviana Wijayanti (2009) yang 

menyatakan bahwa semakin kuat corporate governance yang diterapkan 

oleh perusahaan, maka semakin tinggi kebijakan Deviden yang ditetapkan 

sehingga semakin tinggi pula Devidend Payout Ratio-nya. Maka peneliti 

mengambil 2 unsur dari Good Corporate Governance untuk dianalisis, 

yaitu: 

a. Hubungan Ukuran Dewan Direksi dengan Devidend Payout Ratio 

Dewan direksi merupakan penghubung antara pemegang saham dengan 

manajer aktual. Tugas dewan direksi adalah meyakinkan bahwa manajer 

bertindak menurut kepentingan pemegang saham. Jensen (1983) secara 

umum menyatakan bahwa dewan direksi berperan penting dalam 

mengawasi dan memonitor manajer. Jumlah dewan direksi berpengaruh 

terhadap efektif tidaknya pengawasan kinerja manajer (CEO). 

Board size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam 

perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan 

suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin 

lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol maka 

akan menghasilkan Profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaanpun juga 
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akan ikut meningkat. Kemampuan perusahaan dalam membayarkan 

Deviden dapat mencerminkan nilai perusahaan. Jika pembayaran 

Deviden tinggi, maka harga saham juga tinggi yang berdampak pada 

tingginya nilai perusahaan begitu juga sebaliknya (Susanti, 2010). 

Dengan demikian semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan 

meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan yang akan 

menghasilkan pembayaran Deviden yang semakin tinggi pula. 

H3 : Ukuran Dewan Direksi (BoD) berpengaruh positif terhadap 

Devidend Payout Ratio 

b. Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan Devidend Payout Ratio 

Menurut penelitian Nuringsih (2005) dalam Sisca Christiany Dewi 

(2008) yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh positif terhadap kebijakan Deviden. Semakin besar keterlibatan 

manajer dalam kepemilikan manajerial menyebabkan aset yang dimiliki 

tidak terdiversifikasi secara optimal sehingga menginginkan Deviden 

yang semakin besar. Sebagian besar struktur kepemilikan manajerial 

saham perusahaan di Indonesia dimiliki oleh keluarga sehingga 

cenderung membayar Deviden yang tinggi. Perilaku manajer mengarah 

pada Deviden yang relatif tinggi sebagai return atas kepemilikan saham. 

Untuk mengurangi cost agency maka perusahaan perluh meningkatkan 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan agar manajer bertindak secara 

berhati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas 

tindakannya (Ismiyanti dan Hanafi 2003). Semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh manajer maka semakin menurunkan kos keagenan sehingga 

terjadi pengurangan Deviden dan menggunakan dana untuk memperluas 

usaha (Putri dan Nasir 2006).  

H4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Devidend 

Payout Ratio 

 

4. Hubungan Return On Assets (ROA) dengan Devidend Payout Ratio (DPR) 
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Menurut Hanafi dan Halim (2003: 27), ROA adalah rasio keuangan 

perusahaan yang berhubungan dengan Profitabilitas mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, 

aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, maka dapat 

menilai perusahaan telah efisien atau tidak dalam menggunakan aktivanya 

dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi Profitabilitas maka semakin tinggi juga 

Deviden yang dibagikan. 

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H5 : Return On Assets berpengaruh positif terhadap Devidend Payout Ratio. 

 

5. Hubungan Ukuran Peusahaan (Firm Size) dengan Devidend Payout Ratio 

(DPR) 

Size perusahaan didefinisikan sebagai total aktiva perusahaan dan 

dioperasionalisasi sebagai logaritma total aktiva (LnTA). Faktor ini 

menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang besar memiliki akses yang lebih 

mudah ke pasar modal, sedangkan perusahaan kecil tidak mudah. 

Kemudahan aksesibilitas ke pasar modal dapat diartikan adanya fleksibilitas 

dan kemampuan perusahaan untuk menciptakan hutang atau memunculkan 

dana yang lebih besar dengan catatan perusahaan tersebut memiliki rasio 

pembayaran Deviden yang lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Gugler 

dan Yurtogul (2001) menemukan bahwa Devidend Payout Ratio 

dipengaruhi secara negatif oleh size perusahaan. Semakin besar ukuran 

perusahaan cenderung mengurangi pembagian Devidenya. Kemungkinan 

hal ini disebabkan karena pada perusahaan besar, manajemen mampu 

memanfaatkan cash flow untuk kepentingan pribadi karena pemegang 

saham tidak mampu mengendalikan perilaku manajemen. Selain itu 

juga Size adalah symbol ukuran perusahaan Proxy ini dapat ditemukan 

melalui log natural dari total assets (Ln TA) tiap tahun. Ukuran perusahaan 

diwakili oleh Log Natural (LN) dari total assets tiap tahun. Sri Sudarsih 
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(2002) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap Deviden Payout Ratio. 

H6 : Firm Size berpengaruh positif terhadap Deviden Payout Ratio. 

 

2.12. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

1. Kerangka Pemikiran 

Investor yang berInvestasi dipasar modal akan mendapat tiga keuntungan 

salah satunya adalah Deviden. Deviden yaitu  pembagian keuntungan yang 

diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan, Deviden diberikan setelah mendapat persetujuan dari 

pemegang saham dalam RUPS. Deviden yang dibagikan perusahaan dapat 

berupa devien tunai artinya kepada setiap pemegang saham diberikan 

Deviden berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham 

atau dapat pula berupa Deviden stock yang artinya setiap pemegang saham 

diberikan Deviden sejumlah saham sehingga sejumlah saham yang dimiliki 

investor bertambah dengan adanya pembagian Deviden stock tersebut. 

Pasar modal merupakan wadah bagi para investor untuk menanamkan 

modalnya agar terus berkembang. Dalam arti sempit, pasar modal adalah 

suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-

obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para 

perantara pedagang efek. Saham yang diperjual belikan di pasar modal 

adalah saham perusahaan yang go public.  

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 adalah 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. 



33 
 

Laporan keuangan atau financial statements biasanya dalam bentuk neraca 

dan laporan laba rugi, yang berisikan informasi tentang prestasi perusahaan 

dimasa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan 

dimasa yang akan datang. 

Kebijakan Deviden merupakan  bagian yang  tidak dapat dipisahan dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan Deviden adalah 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan 

dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk Deviden atau akan ditahan 

untuk menambah modal guna pembiayaan Investasi di masa yang akan 

datang. 

Deviden adalah keputusan apakah laba perusahaan pada akhirnya dibagikan 

kepada investor menjadi Deviden yang akan dihitung menggunakan 

Devidend Payout Ratio atau ditahan sebagai laba ditahan. Faktor-faktor 

untuk menentukan Devidend Payout Ratio dalam penelitian ini, diantaranya 

: Rasio Leverage (Debt Equity Ratio), Rasio Likuiditas (Current Ratio), 

Good Corporate Governance (Dewan Direksi & Kepemilikan Manajerial), 

Rasio Profitabilitas (Return On Assets), serta Firm Size. 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

2. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara mengenai sesuatu hal yang 

dibuat dan harus dibuktikan kebenarannya. Sesuai dengan uraian diatas, 

maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

 

  

a. Hipotesis 1 : 

Leverage (DER), Likuiditas (Current Ratio), Good Corporate 

Governance (Ukuran Dewan Direksi & Kepemilikan Manajerial), 

Profitabilitas (ROA) dan Firm Size berpengaruh seacra parsial terhadap 

Kebijakan Deviden (Devidend Payout Ratio). 

b. Hipotesis 2 : 
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Leverage (DER), Likuiditas (Current Ratio), Good Corporate 

Governance (Ukuran Dewan Direksi & Kepemilikan Manajerial), 

Profitabilitas (ROA) dan Firm Size berpengaruh seacra simultan terhadap 

Kebijakan Deviden (Devidend Payout Ratio). 

 


