
  
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dimasa krisis sekarang ini, banyak perusahaan di Indonesia yang gulung 

tikar, baik karena nilai hutangnya yang melambung sehubungan dengan jatuhnya 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, maupun karena turunnya kemampuan 

konsumen untuk membeli hasil produksi perusahaan. Walaupun demikian, masih 

banyak perusahaan yang bertahan dan masih mampu menghasilkan laba. 

Dunia usaha memiliki peluang yang luas untuk memilih alternatif 

pembiayaan guna mengembangkan usahanya salah satunya adalah di pasar modal. 

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi 

meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pembiayaan jangka panjang 

bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan 

yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. 

Kondisi pasar modal di Indonesia yang mengalami pasang surut akhir-

akhir ini, sebenarnya menggambarkan dinamika pasar modal sebagai lembaga 

keuangan yang dapat membantu dunia usaha dalam bidang pembiayaan dan 

investasi. Pasar modal merupakan lembaga pendanaan yang mempunyai peranan 

cukup besar dalam kegiatan perekonomian. Hal ini disebabkan karena pasar 

modal berfungsi sebagai sarana penghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke 

dalam kegiatan-kegiatan produktif, sumber pembiayaan yang mudah dan cepat 

bagi dunia usaha, serta sebagai alternatif investasi bagi para pemilik modal. 

Didalam melakukan investasi yang sehat, seorang investor dan calon 

investor sebelumnya harus mempertimbangkan berbagai informasi. Informasi 

yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah kondisi perusahaan tersebut, 

termasuk juga kondisi sektor industrinya. Informasi kedua adalah menyangkut 

aspek teknis yang diketahui oleh para pelaku bursa berupa fluktuasi kurs, volume 

transaksi, kondisi bursa, dan lain-lain. Informasi ketiga berkaitan dengan keadaan 

lingkungan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial politik, dan stabilitas nasional 

suatu negara. 



  
Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil pencapaian suatu 

perusahaan. Analisis laporan keuangan yang meliputi perhitungan dan interpretasi 

rasio diperlukan untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan, kinerja 

keuangan, aliran kas, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. 

Informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan memuat data-

data historis dalam penilaian dan peramalan analisis investasi. Sarana yang sering 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Ada 

berbagai rasio keuangan yang dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. 

Diantaranya adalah rasio profitabilitas perusahaan. Menurut Martono (2003;59), 

yaitu : Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba 

dalam hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba dalam 

hubungannya dengan investasi . 

Rasio profitabilitas dengan menggunakan analisis Return On Investment 

(ROI) dan Net Profit Margin (NPM) dalam analisis keuangan mempunyai arti 

yang sangat penting dalam menganalisis laporan keuangan, dimana ROI ini 

sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan dan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva untuk operasi perusahaan dalam 

rangka memperoleh laba, sedangkan NPM sering digunakan oleh praktisi 

keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 

hasil penjualan perusahaan. 

Umumnya pemegang saham masih cenderung sangat mengharapkan 

dividen, sehingga perkiraan atas besarnya pemberian dividen merupakan hal yang 

penting bagi para calon pemegang saham sebelum membeli saham suatu 

perusahaan. 

Pemberian dividen dalam jumlah yang lebih besar adalah sebuah isyarat 

dari pihak manajemen perusahaan bahwa perkiraan mereka tentang pendapatan 

yang akan diterima perusahaan dimasa mendatang akan meningkat. 

Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan sisa setelah 

dilakukan pembayaran atas kesempatan peluang investasi yang dilakukan. Namun 



  
bila perusahaan tidak mendapatkan pengembalian investasi yang melebihi dari 

biaya modal, maka laba sebaiknya tidak dibagikan kepada pemegang saham. 

Pemegang saham menyukai dividen yang dibagikan sekarang dan terdapat 

hubungan langsung antara kebijakan dividen dengan nilai pasar perusahaan. 

Karena investor umumnya menghindari risiko dan dividen yang diterima sekarang 

mempunyai risiko yang lebih kecil daripada dividen yang diterima di masa yang 

akan datang.    

Dengan bertambah tingginya kinerja keuangan perusahaan yang diukur 

dengan rasio profitabilitas, maka diharapkan semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, yang pada akhirnya diharapkan akan 

sejalan dengan besarnya dividen yang diberikan. 

Berdasarkan data dari ICMD dapat dilihat bahwa rata-rata perkembangan 

laba setiap perusahaan selama 4 tahun periode tahun 2007 

 

2010 mengalami 

kenaikan yang tidak signifikan. Tetapi pada perusahaan Aneka Tambang (Persero) 

Tbk. mengalami penurunan laba, hal ini disebabkan kinerja ANTM sepanjang 

tahun 2008 memang mengecewakan. Hal ini tidak lepas dari krisis global yang 

menekan permintaan feronikel serta anjloknya harga nikel dunia. Laba bersih 

turun drastis 74% menjadi Rp 1,313 triliun. Pendapatan menurun merosot 21% 

menjadi Rp 9,358 triliun. (INILAH. Com, Jakarta diunduh tanggal 12 April 2013) 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

mengenai Pengaruh Tingkat Profitabilitas: Return On Investment (ROI) dan Net 

Profit Margin (NPM) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) yaitu: 

1. Indralukmana (2011) skripsi yang berjudul Pengaruh Kinerja keuangan 

Perusahaan yang diukur dengan Rasio Profitabilitas (ROI, ROE dan NPM) 

terhadap Dividend Payout Ratio pada sektor manufacturing di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2005 

 

2009 menyatakan bahwa besarnya Rasio 

Profitabilitas (ROI, ROE dan NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio pada sektor manufacturing di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2005 

 

2009 

2. Nugraha (2009) skripsi yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan yang 

Diukur dengan Rasio Profitabilitas (ROI dan NPM) terhadap Indeks Harga 



  
Saham Sektor Tekstil dan Garmen di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 

Tahun 2007 

 
2008 menyatakan bahwa Rasio Profitabilitas dengan indikator 

ROI dan NPM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga 

Saham Sektor Tekstil dan Garmen selama Periode penelitian. 

3. Harumi (2009) skripsi yang berjudul Pengaruh Tingkat Profitabilitas 

Terhadap Dividend Payout Ratio pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat 

profitabilitas terhadap Dividend Payout Ratio. 

Penelitian ini merupakan reflika dari penelitian Indralukmana (2011). 

Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada kinerja keuangan dan sektor 

perusahaan yang diteliti pada perusahaan manufaktur di BEI. Adapun perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya pada periode waktu penelitian. 

Berdasarkan uraian, fenomena dan beberapa peneliti sebelumnya di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

Pengaruh Tingkat Profitabilitas: Return On Investment (ROI) dan 

Net Profit Margin (NPM) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

Perusahaan LQ 45 di BEI periode 2007-2010 .  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dan gambaran yang sudah dijelaskan pada latar 

belakang, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan tingkat profitabilitas: Return On Investment (ROI) 

dan Net Profit Margin (NPM) pada Perusahaan LQ 45 di BEI periode 2007-

2010. 

2. Bagaimana pengaruh tingkat Return On Investment (ROI) dan Net Profit 

Margin (NPM) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) secara simultan pada 

Perusahaan LQ 45 di BEI periode 2007-2010. 

3. Bagaimana pengaruh Return On Investment (ROI) dan Net Profit Margin 

(NPM) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) secara parsial pada 

Perusahaan LQ 45 di BEI periode 2007-2010.  



  
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan atau 

mengumpulkan data serta informasi mengenai bagaimana pengaruh tingkat 

profitabilitas khususnya dengan menggunakan rasio Return On Investment (ROI) 

dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Dividen Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan yang listing di BEI periode 2007-2010. Disamping itu juga sebagai 

prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan Return On Investment (ROI) 

dan Net Profit Margin (NPM) pada Perusahaan LQ 45 di BEI periode 2007-

2010. 

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Return On Investment (ROI) dan 

Net Profit Margin (NPM) terhadap tingkat Dividend Payout Ratio (DPR) 

secara simultan pada Perusahaan LQ 45 di BEI periode 2007-2010. 

3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Return On Investment (ROI) dan 

Net Profit Margin (NPM) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) secara 

parsial pada Perusahaan LQ 45 di BEI periode 2007-2010.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi penulis  

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat mendapatkan 

wawasan atau pengetahuan yang lebih luas serta dapat mengaplikasikan teori-

teori yang telah dipelajari khususnya mengenai rasio profitabilitas terhadap 

Dividend Payout Ratio.  

2. Bagi perusahaan  

Dengan adanya penelitian ini maka dapat  menjadi informasi bagi 

perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan perusahaan khususnya 

untuk para manajer keuangan sehingga dapat menghasilkan laba bagi 

perusahaan.  



  
3. Bagi pihak lain  

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang 

berkepentingan, berminat dan tertarik untuk mempelajari atau meneliti lebih 

lanjut mengenai masalah rasio profitabilitas terhadap Dividend Payout Ratio.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Informasi penting yang diperlukan untuk mengetahui kondisi atau kinerja 

suatu perusahaan tercermin dari laporan keuangannya. 

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan gambaran keadaan 

keuangan perusahaan pada suatu saat dan informasi mengenai hasil usaha yang 

dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

Hal ini dimungkinkan, karena menurut Sutrisno (2009;11) : Laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan 

utama, yakni (1) Neraca dan (2) Laporan Rugi Laba. Laporan keuangan disusun 

dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan kepada pihak 

yang berkepentingan sebagai bahan dalam mengambil keputusan . 

Pada saat investor akan membeli saham suatu perusahaan yang telah go 

public, investor akan menganalisis laporan keuangan perusahaan, terutama 

mengenai hal yang berkaitan dengan masalah pengelolaan investasi dan 

kemampuannya menghasilkan laba. Hal ini berarti dari laporan keuangan suatu 

perusahaan dapat diketahui perkembangan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Informasi keuangan 

yang lazim digunakan adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan Neraca, 

laporan Laba Rugi, laporan Arus Kas serta penjelasannya. 

Metode ini membandingkan satu atau lebih data-data keuangan yang lain 

yang tertera dalam laporan keuangan. Hasilnya adalah informasi yang lebih 

bermanfaat bagi pemodal dibandingkan apabila data tersebut berdiri sendiri. 

Analisis rasio juga dibandingkan dengan sebuah standar, apakah standar 

periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya pada perusahaan yang 

sama atau standar dari perusahaan lain dari jenis industri yang sama. Tentunya 



  
dengan perbandingan ini pemodal dapat mengetahui perkembangan kinerja 

keuangan perusahaan, apakah meningkat atau menurun. 

Perkembangan keuangan yang baik dapat dijadikan sebagai salah satu 

pedoman bagi investor sebagai dasar analisis investasinya. Salah satunya adalah 

melalui analisis rasio profitabilitas yang dapat menunjukkan efisiensi dan 

efektifitas pengelolaan investasi oleh perusahaan dan kemampuannya untuk 

mengasilkan laba. Rasio profitabilitas menurut Harahap (2004;304) adalah : 

Rasio rentabilitas atau disebut juga rasio profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan 

sumber daya yang ada . 

Sedangkan menurut Martono (2003;59), yaitu : Rasio profitabilitas 

terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan 

penjualan dan rasio yang menunjukkan laba dalam hubungannya dengan 

investasi . 

Rasio profitabilitas yang diindikasikan oleh ROI dan NPM sering 

digunakan sebagai dasar mengevaluasi perencanaan, penetapan tujuan, dan 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Bergevin (2002;274) ROI diartikan sebagai : Measures of 

wealth creation from a given level and type of capital . 

ROI mengukur efektifitas dan efisiensi perusahaan dengan keseluruhan 

dana atau sumber daya yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk 

operasi perusahaan dalam usaha memperoleh laba. 

Rasio ini menghubungkan laba bersih setelah pajak yang diperoleh dari 

kegiatan perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba. 

NPM mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dari penjualan. 

Menurut Bergevin (2002;254) menyatakan bahwa : Net Profit Margin is 

computed by dividing net income by sales . 

Dan menurut Keown, Martin, Petty dan Scott (2005;112), mengatakan : 

Net Profit Margin measure the net income of a firm as a percent of sales . 



  
Rasio ini juga digunakan untuk mengukur berapa besarnya laba bersih 

yang dapat diperoleh dari setiap penjualan dan tingkat efisiensi pengeluaran biaya 

dalam perusahaan. Semakin efisien suatu perusahaan dalam mengeluarkan biaya-

biayanya, maka semakin besar keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan 

tersebut. 

Rasio ini menghubungkan laba bersih setelah pajak dengan hasil penjualan 

bersih yang dilakukan oleh perusahaan. 

Dengan demikian meningkatnya rasio profitabilitas yang diukur dengan 

ROI dan NPM maka Dividend Payout Ratio yang diberikan oleh perusahaan akan 

meningkat. Kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan merupakan pembagian 

pendapatan setelah pajak (Profit After Tax) kedalam dua kategori. Yang pertama 

adalah sebagai dana yang digunakan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan 

(Funds To Finance Long Term Growth). Hal ini ditunjukkan dalam neraca yaitu 

pada pos laba ditahan (retained earning). Yang kedua adalah sebagai dana yang 

didistribusikan kepada pemegang saham perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan 

untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Bentuk pembayaran dividen ada berbagai macam, yaitu Cash Dividend 

(dividen tunai), Stock Dividend (dividen dalam bentuk saham), Property Dividend 

(dividen dalam bentuk barang), dan Scrip Dividend (dividen dalam bentuk janji 

hutang). 

Kebanyakan perusahaan membayarkan dividennya berupa kas. Seperti 

yang dikatakan oleh Brealy dan Myers (2003;434), yaitu : Most companies pay 

a regural cash dividend each quarter .     

Menurut Narayaman (2004;115) : The commonest types of dividend are 

cash dividends paid regurally at quaterly or semianual interval . 

Besarnya dividen yang akan dibagikan perusahaan merupakan persentase 

dari besarnya laba yang diperoleh perusahaan tersebut, yang diindikasikan oleh 

Dividend Payout Ratio. 

Menurut Keown, Martin, Petty dan Scott (2005;45) Dividend Payout 

Ratio indicates the amount of dividends paid relative to the companies earnings . 



  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel Return On Investment (ROI) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan yang listing di BEI. 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan : 

= Diteliti   

= Tidak diteliti   



  
1.6 Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

1. Return On Investment (ROI) dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 

secara simultan terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan LQ 45 di 

BEI. 

2. Return On Investment (ROI) berpengaruh secara parsial terhadap Dividend 

Payout Ratio pada perusahaan LQ 45 di BEI. 

3. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara parsial terhadap Dividend 

Payout Ratio pada perusahaan LQ 45 di BEI.  

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan metode 

verifikatif. Pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2005:89) sebagai 

berikut: 

Metode deskriptif adalah studi untuk menentukan fakta dengan 
interprestasi yang tepat, dimana termasuk di dalamnya studi untuk 
melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena 
kelompok dan individu, serta studi untuk menentukan frekuensi 
terjadinya suatu keadaan untuk meminimkan bias dan 
memaksimumkan reabilitas .  

Selanjutnya Pengertian metode verfikatif menurut Rasyad (2003:6)  

sebagai berikut:  

Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu 
pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga 
didapat hasil pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau 
diterima .  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data dari laporan 

keuangan yang kemudian diolah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti 

selanjutnya dilakukan analisis. Penelitian ini menggunakan dua variable 

independen dan satu variable dependen sehingga digunakan analisis regresi dan 

korelasi berganda. Menurut Sugiyono (2008 : 270) bahwa Analisis regresi dapat 



  
digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variable dependen 

dapat dilakukan melalui menaikan atau menurunkan keadaan variable independen. 

Dengan kata lain, analisis regresi digunakan untuk menerangkan kekuatan dan 

arah hubungan antara variabel X dan variabel Y. Untuk  menguji hipotesis dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan alat statistik dengan uji t untuk menguji 

hipotesis parsial dan uji F untuk menguji hipotesis secara simultan.   

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang telah go public. Data laporan 

keuangan perusahaan-perusahan tersebut diperoleh dari  laporan keuangan yang 

terdapat dalam Indonesia Capital Market Directory (ICMD), melalui situs di 

internet yaitu www.jsx.co.id

 

dan Pojok Bursa Universitas Widyatama. Waktu 

penelitian dilakukan mulai  Januari 2013 hingga Mei 2013.                    

http://www.jsx.co.id

