
  
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional Perusahaan 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat di 

lakukan baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Disamping itu 

fungsi oprasional lainnya adalah manajemen sumber daya manusia, manajemen 

operasional, dan manajemen pemasaran.  

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Didirikannya suatu perusahaan tentu saja memiliki tujuan yang jelas. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus menjalankan 

fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi 

 

fungsi perusahaan tersebut meliputi 

fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi 

operasional. Keempat fungsi tersebut memiliki peranan sendiri 

 

sendiri dalam 

perusahaan dan pelaksanaannya saling berkaitan. 

Manajemen keuangan dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan 

setiap orang dan perusahaan. Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan 

keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan 

maupun pemerintah. Untuk memperkuat pengertian manajemen keuangan, maka 

menurut beberapa ahli manajemen keuangan adalah: 

Menurut Gitman (2009:4) pengertian manajemen keuangan adalah: 

Management finance is concerned with the duties of the financial 
manager in the business firm. Financial manager actively manage the 
financial affairs pf any type of business-financial and non financial, 
private and public, large and small, profit-seeking and not-for-profit. They 
perform such varied financial tasks as planning, extending credit to 
costumers, evaluating proposed large expenditures, and raising money to 
find the firm s operation.

  

Artinya yaitu Manajemen keuangan berkaitan dengan tugas-tugas manajer 

keuangan dalam perusahaan bisnis. Manajer keuangan secara aktif mengelola 

urusan keuangan pada semua jenis bisnis keuangan dan non keuangan, swasta dan 



  
publik, besar dan kecil, mencari keuntungan dan tidak untuk mencari keuntungan. 

Mereka melakukan tugas-tugas keuangan bervariasi seperti seperti perencanaan, 

memperluas kredit kepada pelanggan, mengevaluasi pengeluaran besar yang 

diusulkan, dan mengumpulkan uang untuk membiayai operasi perusahaan. 

Menurut Darsono (2006:1) pengertian manajemen keuangan adalah : 

Manajemen keuangan ialah aktivitas pemilik dan manajemen 
perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-
murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif 
mungkin untuk menghasilkan laba.

  

Kemudian menurut Sutrisno (2009:3) pengertian manajemen keuangan 

sebagai berikut:  

Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat 
diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan 
denganusaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang 
murah serata usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana 
tersebut secara efisien.

  

Dari beberapa pengertian mengenai manajemen keuangan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan merupakan aktifitas 

memperoleh dana dengan biaya seminimal mungkin dan mengelolanya secara 

efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.  

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus 

dilakukan oleh suatu perusahaan, menurut Sutrisno (2009:5) fungsi manajemen 

keuangan yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan Investasi adalah bagaimana manager keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk 

 

bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa depan. Investasi akan mengandung 

banyak resiko dan ketidakpastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari 

investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, 

maupun nilai perusahaan.  



  
2. Keputusan Pendanaan 

Manager keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dana dan 

menganalisis kombinasi dari sumber 

 
sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan 

 

kebutuhan investasi serta 

usahanya. 

3. Kebijakan Dividen 

Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham. Keputusan dividen merupakan keputusan 

keuangan untuk menentukan: 

a. Besarnya persentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk cash dividen; 

b. Stabilitas deviden yang dibagikan; 

c. Dividen saham (stock dividen); 

d. Pemecahan saham (stock split); 

e. Penarikan kembali saham yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

Setiap perusahaan, khususnya perbankan membutuhkan manajemen 

keuangan agar dana yang diperoleh bank dari masyarakat dapat dialokasikan atau 

diinvestasikan dengan baik ke asset produktif sehingga didapatkan hasil yang 

menguntungkan.  

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang 

benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan (Husnan,2004:6). 

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang 

saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam 

wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari 

keputusan-keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan deviden. Maka tujuan 



  
dari manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan mengelola baik itu 

mendapatkan dan maupun mengalokasikan dana guna mencapai nilai perusahaan 

yaitu kemakmuran para pemegang saham (Sutrisno,2003:5).  

2.2  Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting yang dilakukan manajemen dan para investor di 

akhir tahun adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan  tujuan 

melihat informasi yang lebih luas mengenai kinerja perusahaan dalam laporan 

keuangan tersebut. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai media informasi 

yang merangkum semua aktivitas perusahaan untuk para manajer, investor, bank, 

pemerintah, dan masyarakat umum.  

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perlu dicatat dan 

diinformasikan kepada para pemilik perusahaan. Salah satu sumber  informasi 

bagi pemilik perusahaan yaitu mengenai laporan keuangan. Dalam laporan 

keuangan dapat dilihat bahwa terjadi aktivitas yang ada dalam perusahaan seperti 

transaksi pembelian, pembayaran gaji hingga perolehan laba dari hasil penjualan 

Menurut Sutrisno (2009:9), bahwa pengertian laporan keuangan sebagai 

berikut :  

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi 

yang meliput dua laporan utama yakni (1) neraca dan (2) laporan 

rugi laba .  

Sedangkan menurut Sundjaja & Barlian (2002:68) pengertian laporan 

keuangan sebagai berikut : 

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 
dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi 
antar data keuangan / aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan data-data / aktivitas tersebut .   

Dari berbagai pengertian laporan keuangan diatas dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan merupakan laporan hasil akuntansi yang merupakan 

sumber informasi mengenai data keuangan perusahaan. 



  
2.2.2  Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dicatat dan dilakukan 

pembukuan oleh bagian akuntansi. Dari berbagai pencatatan tersebut maka di 

akhir tahun dilakukan pembukuan yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. 

Setiap laporan keuangan dijadikan sarana informasi bagi para analis dalam 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi 

keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan, dan arus dana (kas) perusahaan 

dalam periode tertentu. Menurut Sundjaja & Barlian (2002:69) laporan 

keuangan terdiri dari : 

1. Laporan laba / rugi (income statement) adalah laporan penghasilan (revenue), 

biaya (expense), laba / rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode 

tertentu.  

2. Neraca (balance sheet) adalah laporan mengenai aktiva, hutang, dan modal 

dari perusahaan pada suatu saat tertentu.  

3. Laporan laba ditahan (statement of retained earning) merupakan laporan laba 

yang berasal dari tahun-tahun yang lalu dan tahun berjalan yang tidak 

dibagikan sebagai deviden.  

4. Laporan Aliran Kas (statement of cash flow) ringkasan aliran kas untuk suatu 

periode tertentu (1 tahun). Laporan ini kadang disebut  laporan sumber dan 

penggunaan dana yang menunjukan aliran operasi perusahaan, investasi dan 

aliran kas pendanaan serta menunjukan perubahan kas dan surat berharga 

selama periode tersebut.    

2.3 Analisis Rasio Keuagan 

2.3.1 Rasio Sebagai Analisis  

Dalam mengadakan interpretasi dan analisis laporan keuangan suatu 

perusahaan, seorang analis memerlukan adanya yardstick atau ukuran tertentu. 

Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio.  

Menurut Gitman (2009:54) : 

Ratio analysis involves methods of calculating and interpreting 

financial ratios to analyze and monitor the firm s performance.

 



   
Rasio keuangan memberi cara bagi analis untuk membuat perbandingan 

yang berarti bagi data keuangan perusahaan pada waktu yang berbeda, atau 

dengan perusahaan yang berbeda.  

Harahap (2004:297) menyatakan : 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya 

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa rasio 

menurut Gitman (2009:56) adalah  

a. Sebuah rasio tunggal secara umum tidaklah dapat memberikan 

informasi yang memadai untuk mengetahui seluruh kinerja 

perusahaan. Jika analisa hanya berkaitan dengan aspek tertentu dari 

posisi keuangan, maka mungkin cukup satu atau dua rasio saja. 

b. Laporan keuangan yang dibandingkan harus dalam periode yang 

sama. Jika tidak, maka dampak musiman dapat menghasilkan 

kesimpulan yang salahserta karenanya dapat membuat keputusan yang 

salah. 

c. Sebaiknya menggunakan dasar laporan keuangan yang telah diaudit. 

Jika laporan keuangan belum diaudit, maka data keuangan perusahaan 

belum dapat dipercaya mencerminkan kondisi keuangan yang 

sebenarnya. 

d. Perlu yakin bahwa data yang diperbandingkan disusun dengan cara 

yang sama. Penggunaan perlakuan accounting yang berbeda dapat 

menyebabkan distorsi dalam hasil analisa rasio.  

2.3.2 Jenis Rasio Keuangan  

Terdapat banyak jenis rasio keuangan. Karena rasio dibuat berdasarkan 

kebutuhan analis dalam memahami kinerja keuangan perusahaan.  

Menurut Gitman (2009;57) :  

Financial ratios can be divided for convinience into five basic 

categories : liquidity, activity, debt, profitability, and market ratios.

 



  
1. Liquidity Ratios 

Liquidity ratios menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 

2. Activity Ratios  

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, 

dan kegiatan lainnya. 

3. Debt Ratios 

Debt rasio adalah rasio yang menyatakan pembiayaan atas asset yang 

dimiliki perusahaan dalam melaksanakan operasinya yang digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang. 

4. Profitability Ratios 

Yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang 

ada. 

5. Market Ratios  

Yaitu rasio yang menggambarkan situasi atau keadaan prestasi 

perusahaan di pasar modal. 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Investment 

(ROI) dan Net Profit Margin (NPM) yang apabila dikelompokkan berdasarkan 

tujuannya termasuk kedalam kelompok Profitability Ratios, karena digunakan 

untuk mengukur dan menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam 

melakukan operasinya.  

2.3.3 Manfaat Analisis Rasio  

Menurut Sartono (2001;113). Analisis keuangan mencakup analisis rasio 

keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang financial akan sangat 

membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa 

datang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki 

kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya hutang yang 



  
cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran 

investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.  

Dari sudut investor, memperkirakan masa mendatang merupakan hal yang 

terpenting dari menganalisis laporan keuangan, sehingga analisis laporan 

keuangan bagi investor dapat bermanfaat dalam menentukan kebijaksanaannya 

dalam melakukan antisipasi terhadap kemungkinan situasi yang buruk dimasa 

yang akan datang. Dengan menganalisis laporan keuangan tersebut akan diketahui 

kelebihan dan kekurangan perusahaan serta perkembangan perusahaan dimasa 

sekarang yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perencanaan perusahaan 

dimasa yang akan datang.  

Manfaat dari analisis rasio keuangan dapat ditinjau dari dua sudut 

pandang, yaitu : 

1. Pihak Intern (Manajemen) 

Dengan adanya analisis laporan keuangan, manajemen perusahaan bisa 

mengetahui kondisi serta kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode 

tertentu sehingga bisa melakukan perencanaan keuangan di masa yang 

akan datang serta manajemen bisa meramalkan kondisi serta kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Pihak Ekstern 

Bagi investor, dengan adanya analisis rasio keuangan para investor bisa 

melihat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan serta 

bermanfaat dalam menetukan kebijaksanaannya dalam melakukan 

antisipasi terhadap kemungkinan yang buruk di masa yang akan datang. 

Sedangkan bagi kreditur akan lebih berkepentingan dengan kemampuan 

perusahaan melunasi kewajiban finansial tepat pada waktunya.      



  
2.4 Rasio Profitabilitas 

Jumlah keuntungan yang didapat satu perusahaan dapat kita lihat pada 

laporan laba rugi tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Setiap perusahaan 

akan selalu memaksimalkan laba yang diperolehnya. 

Rasio profitabilitas menurut Gitman (2009;65) adalah : 

Profitability is the relationship between revenues and cost generate by 

using the firm assets current and fixed in productive activities.

 

Artinya profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan biaya, 

dengan penggunaan  arus aset yang dipastikan dan yang ditetapkan di dalam 

aktivitas yang produktif.  

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berasal dari penjualan atau 

investasi perusahaan.  

2.5 Return On Investment (ROI) 

2.5.1 Pengertian ROI 

Analisis ROI dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat luas 

karena merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh (comprehensive). 

Analisis ROI merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur 

tingkat efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan.  

ROI merupakan salah satu Rasio Profitabilitas yang mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam total aset yang 

digunakan untuk menghasilkan keuntungan. 

Pengertian Return On Investment menurut Gitman (2009;68) adalah : 

Measure the overall effectiveness of management is generating profits 

with its available assets.

 

Artinya ROI adalah mengukur keefektifan suatu manajemen dalam 

menghasilkan laba dengan aset yang ada.   

Sedangkan menurut Riyanto (2001;336) arti ROI adalah : 

Keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.  



  
Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi kerja yang diraih oleh 

suatu perusahaan, oleh karena itu pengukuran kinerja keuangan perusahaan juga 

memerlukan suatu analisis yang mampu menganalisis kemampuan perusahaan 

secara menyeluruh. Berdasarkan alasan tersebut, analisis tingkat pengembalian 

investasi dengan analisisnya yang bersifat komprehensif tadi seringkali dijadikan 

sebagai acuan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Harahap (2004;305) ROI dapat diperoleh dengan rumus : 

  

Rasio ini juga dapat ditulis dalam rumus :  

Gitman (2009;68) :   

  

2.6 Net Profit Margin (NPM) 

2.6.1 Pengertian Net Profit Margin 

Net Profit Margin tergolong ke dalam rasio profitabilitas karena mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan 

tertentu. Pengertian net profit margin menurut beberapa ahli keuangan adalah 

sebagai berikut :  

Pengertian Net Profit Margin menurut Gitman (2009;67) adalah :  

Measures the percentage of each sales dollar remaining after all costs 

and expenses, including interest, taxes, and preferred stock dividends, 

have been deducted.

  

Artinya NPM adalah rasio yang mengukur persentase setiap Dolar 

penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk 

bunga, pajak, dan dividen saham peferen. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa net profit margin adalah 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

bersih yaitu setelah pajak, beban bunga serta beban lainnya pada setiap dolar 

penjualan tertentu pada periode tertentu. Semakin tinggi rasio net profit margin 



  
maka semakin baik, ini berarti perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada 

tingkat penjualan tertentu. 

Rasio ini dapat ditulis dalam bentuk rumus sebagai berikut : 

Gitman (2009;67) : 

  

2.6.2 Kegunaan Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih 

setelah pajak yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan perusahaan. Disamping 

itu rasio ini juga bermanfaat untuk mengukur tingkat efisiensi total pengeluaran 

biaya-biaya dalam perusahaan. Semakin efisien suatu perusahaan dalam 

mengeluarkan biaya-biayanya, semakin besar pula keuntungan yang didapat oleh 

perusahaan tersebut.    

2.7 Dividen 

2.7.1 Pengertian Dividen 

Pengertian dividen menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2007;432) 

adalah : 

Devidens are the principal way that corporate returns cash to its 

shareholders.

 

Artinya dividen adalah suatu prinsip pengembalian perusahaan secara 

tunai kepada para pemegang saham. 

Disatu pihak, setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan 

pendapatan bagi perusahaan dan dapat membayarkan dividen kepada pemegang 

saham. Dilain pihak, kedua tujuan tersebut selalu bertentangan. Sebab seandainya 

makin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, berarti semakin sedikit laba yang 

akan ditahan, dan akibatnya menghambat tingkat pertumbuhan dalam pendapatan 

dan harga sahamnya. Jika perusahaan ingin menahan sebagian besar 

pendapatannya untuk tetap di dalam perusahaan berarti bahwa sebagian dari 

pendapatan yang tersedia untuk pembayaran dividen adalah semakin kecil. 



  
Pembagian dividen dipengaruhi oleh banyak variabel, sebagai contoh 

kebutuhan arus kas dan investasi perusahaan mungkin berubah-ubah dengan cepat 

sehingga untuk menentukan jumlah dividen tetap yang tinggi. Dilain pihak, 

perusahaan mungkin menginginkan pembayaran dividen yang tinggi untuk 

menyalurkan dana yang dibutuhkan dalam investasi. Dalam kasus seperti ini 

pimpinan perusahaan dapat menetapkan dividen yang tetap rendah sehingga 

perusahaan akan dapat membayarkannya pada tahun-tahun dimana laba yang 

diperoleh perusahaan rendah atau pada tahun-tahun diperlukannya dana yang 

cukup besar untuk investasi. 

Pada umumnya, kebanyakan perusahaan membayarkan dividen berupa 

kas, seperti yang dikatakan oleh Brealey dan Myers (2003;434) : 

Most companies pay a regular cash dividend each quarter.

 

Demikian juga yang diungkapkan oleh Narayaman (2004;115) : 

The commonest types of dividend are cash dividends paid regurally at 

quaterly or semianual interval.

   

2.7.2 Bentuk Dividen    

Dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham terdiri atas 

beberapa bentuk. Bentuk-bentuk dividen menurut Brealey, Myers, dan Marcus 

(2007;432-433) diantaranya : 

1. Cash Devidend, payment of cash by the firm to its shareholders. 

(Pembayaran oleh perusahaan dalam bentuk tunai kepada para 

pemegang saham). 

2. Stock Devidend, distribution of additional shares to a firm s 

stockholders. (Penyaluran atau penambahan saham-saham perusahaan 

kepada para pemilik perusahaan). 

3. Stock Split, issue of additional shares to firm s stockholders. (Isu 

penambahan kepemilikan saham perusahaan berupa pemecahan 

saham). 

4. Stock Repurchases, firm s buy s back from its sharesholders. 

(Perusahaan membeli kembali saham dari para pemegang saham).   



  
2.7.3 Dividend Payout Ratio  

Menurut Gitman (2009;45) :  

Indicates the percentage of each dollar earned that a firm distributes to 

the owners in the form of cash.

  

Artinya dividend payout ratio adalah menunjukkan persentase setiap dolar 

yang diperoleh bahwa perusahaan mendistribusikan kepada pemilik dalam bentuk 

tunai.    

Dari pengertian tersebut Dividend Payout Ratio dapat 

diformulasikan menjadi :   

 

Dimana  : DPS = Dividend Payout Ratio    
EPS = Earning Per Share  

2.7.4 Kebijakan Dividen Perusahaan  

Kebijakan dividen termasuk kedalam keputusan keuangan yang perlu 

dipahami disamping kebijakan struktur modal dan kebijakan investasi perusahaan. 

Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau 

menahannya guna di investasikan kembali di dalam perusahaan.  

Pengertian kebijakan dividen menurut Gitman (2009;574) :  

The firm s plan of action to be followed whenever it makes a dividend 

decision.

  

Artinya tindakan dari rencana suatu perusahaan yang harus diikuti setiap 

kali membuat keputusan dividen.   

Menurut Riyanto (2001;265) :   

Kebijakan dividen adalah bersangkutan dengan penentuan 
pembagian pendapatan (earning) antara penggunaan pendapatan 
untuk dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen atau 
digunakan  di dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut 
harus ditahan di dalam perusahaan.

  



   
Dengan demikian dapat disimpulkan kebijakan dividen adalah kebijakan 

yang mengatur penggunaan laba yang diperoleh perusahaan apakah akan 

dibagikan atau ditahan.  

2.7.5 Beberapa Bentuk Kebijakan Dividen  

Atas dasar teori tentang kebijakan dividen diatas, menurut Gitman 

(2009;577-581) bentuk kebijakan dividen diantaranya : 

1. Constant-Payout-Ratio Dividend Policy (Kebijakan Dividen Rasio-

Pembayaran-Konstan) 

A dividend policy based on the payment of certain percentage of 

earnings to owners in each dividend period.

 

Artinya kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen dalam 

persentase tertentu dari pendapatan yang dibayarkan kepada pemilik 

setiap periode pembagian dividen. 

2. Regular Dividend Policy (Kebijakan Dividend yang Teratur) 

A dividend policy based on the payment of a fixed-dollar dividend in 

each periode.

 

Artinya kebijakan dividen yang didasarkan atas pembayaran dividen 

dengan dolar yang tetap dalam setiap periode. 

3. Low-Regular-and-Extra Dividend Policy (Kebijakan dividen rendah 

yang teratur dan ditambah ekstra) 

A dividend policy based on paying a low regular dividend, 

supplement by an additional dividend when earnings are higher than 

normal in a given period.

 

Artinya kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen 

rendah yang teratur, dilengkapi dengan penambahan dividen jika ada 

jaminan pendapatan.    



  
2.7.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen Suatu 

Perusahaan  

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibayarkan 

oleh perusahaan kepada pemegang saham menurut Gitman (2009;574-577) 

diantaranya : 

1. Legal Constraints (kendala hukum) 

Negara-negara lain mendefinisikan untuk modal hukum tidak hanya 

mencakup nilai nominal saham biasa, tetapi juga setiap modal disetor 

lebih dari nominal. Pembatasan gangguan modal ini umumnya 

didirikan sebagai basis modal yang cukup untuk kalim kreditur.  

2. Contractual Constraints (kendala kontrak) 

Sering kemampuan perusahaan untuk membayar dividen tunai dibatasi 

oleh ketentuan pembatasan dalam perjanjian pinjaman. Umumnya, 

kendala-kendala melarang pembayaran dividen tunai sampai 

perusahaan mencapai tingkat tertentu dari penghasilan, atau dapat 

membatasi dividen pada jumlah dolar tertentu atau persentase dari 

pendapatan. 

3. Growth Prospects (prospek pertumbuhan) 

Persyaratan keuangan perusahaan secara langsung berkaitan dengan 

berapa banyak mereka mengharapkan untuk tumbuh dan apakah aset 

itu perlu didapat. Dengan mengevaluasi profitabilitas dan risiko untuk 

mengembangkan wawasan tentang kemampuannya untuk 

meningkatkan modal eksternal. 

4. Owner Consideration (pertimbangan pemilik) 

Perusahaan harus menetapkan kebijakan yang memiliki dampak 

menguntungkan pada kekayaan mayoritas pemilik. Salah satu 

pertimbangan adalah status pajak dari pemilik perusahaan. 

Pertimbangan kedua, adalah peluang pemilik investasi. Perusahaan 

tidak harus mempertahankan dana untuk investasi dalam proyek-

proyek yang dapat mengasilkan keuntungan lebih rendah, 

dibandingkan pemilik bisa memperoleh dari investasi eksternal dengan 



  
risiko yang sama. Pertimbangan terakhir, adalah pengenceran potensi 

kepemilikan. Jika suatu perusahaan tidak bisa membayar persentase 

yang tinggi dari pendapatan, modal ekuitas baru harus ditingkatkan 

dengan saham biasa. 

5. Market Consideration (pertimbangan pasar) 

Salah satu teori yang lebih baru diusulkan untuk menjelaskan 

keputusan pembayaran perusahaan disebut teori katering . Menurut 

teori katering, tuntutan investor bahwa dividen berfluktuasi dari waktu 

ke waktu. Misalnya, selama ledakan ekonomi disertai dengan kenaikan 

pasar saham, investor bisa lebih tertarik pada saham-saham yang 

menawarkan prospek keuntungan modal besar.     

2.7.7 Teori Kebijakan Dividen  

Ada beberapa teori dividen yang dikemukakan oleh para ahli keuangan 

diantaranya : 

1. Teori Ketidakrelevanan Dividen (Dividend Irrelevance Theory) 

Modigliani-Miller (MM) berpendapat bahwa kenaikan nilai 

perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan atau earning power dari asset perusahaan. 

Oleh karena itu nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi, 

sementara itu keputusan apakah laba yang diperoleh akan dibagi dalam 

bentuk dividen tunai atau ditahan sebagai laba ditahan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Pendapat MM tersebut didukung oleh beberapa asumsi antara lain : 

1) Tidak terdapat pajak pendapatan perseorangan atau perusahaan. 

2) Tidak terdapat biaya emisi atas jual beli saham. 

3) Para investor dan manajer mempunyai informasi yang sama 

tentang prospek perusahaan. 

4) Pasar modal sempurna dimana para investor berpikir rasional.   



  
2. Teori Bird-In-The-Hand 

Myron Gordon dan John Linter, berpendapat bahwa biaya modal laba 

ditahan akan naik apabila pembagian dividen dikurangi, karena para 

investor lebih yakin terhadap penerimaan pembagian dividen 

dibandingkan kenaikan nilai modal (capital gain) yang akan dihasilkan 

dari laba yang ditahan karena risikonya lebih besar. 

3. Teori Kebijakan Dividen Residual (The Residual Theory of Dividend) 

Teori ini berasal dari pemikiran bahwa investor menginginkan 

perusahaan menahan dan menginvestasikan kembali pendapatan 

daripada membayarkan dalam bentuk dividen jika pendapatan dari laba 

yang direinvestasikan lebih besar daripada pendapatan yang dapat 

diperoleh investor dari investasi lain yang setara risikonya. Teori ini 

menetapkan empat langkah dalam mengambil keputusan atas rasio 

pembagian dividennya, yaitu : 

1) Menentukan anggaran barang modal yang optimal. 

2) Menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk membiayai 

anggaran tersebut. 

3) Sedapat mungkin menggunakan laba yang ditahan untuk 

memenuhi komponen penyertaan modal (ekuitas). 

4) Membayar dividen hanya jika lebih banyak laba yang tersedia 

daripada yang dibutuhkan untuk mendukung anggaran modal yang 

optimal.  

2.8 Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Dividend Payout Ratio 

Kinerja keuangan perusahaan sangatlah berpengaruh terhadap pembagian 

dividen. Ini dilihat dari kebijakan dividen yang sangat bergantung terhadap 

kinerja keuangan, khususnya dilihat dari rasio profitabilitas. 

Menurut pernyataan Sundjaja dan Inge Berlian (2002;340) yang 

mengemukakan:  



  
Tingkat pengembalian atas asset menentukan besarnya pembagian 

laba dalam bentuk dividen yang dapat digunakan oleh para 
pemegang saham baik ditanamkan kembali kedalam perusahaan 
maupun di tempat lain.

  

Hal serupa didukung oleh Bapepam (2003;1) yang menyatakan : 

Dalam rangka menyajikan laporan keuangan Emiten atau 
Perusahaan Politik, salah satu pihak yang harus dipertimbangkan 
adalah investor. Investor dan manajer investasi berkepentingan 
dengan kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko yang 
melekat dan hasil pengembangan investasi. Pihak-pihak tersebut 
membutuhkan informasi dalam pengembalian keputusan untuk 
membeli, menahan atau menjual investasi serta untuk menilai 
kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk membayar 
dividen.

  

Hal ini juga didukung oleh Ross, Westerfield & Jaffe (2002 ; 496) yang 

menyatakan bahwa : Dividend Policy can also provide information to the 

Stockholders concerning the firm s performance . Jadi sebenarnya Dividend 

Policy merupakan informasi bagi pemegang saham untuk melihat kinerja 

keuangan sebuah perusahaan. 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dilihat bahwa adanya pengaruh 

antara kinerja keuangan uang diukur dengan rasio profitabilitas (ROI dan NPM) 

terhadap Dividend Payout Ratio.  

2.9 Penelitian Sebelumnya 

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: 

4. 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 



  
5. 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. 

6. 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.                      


