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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berdirinya suatu perusahaan  memiliki beberapa tujuan salah satunya 

untuk memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham (Natali dan 

Kusumawatuti, 2013). Dalam hal ini terbukti karena para pemilik saham yang 

melakukan investasi juga menginginkan informasi-informasi mengenai 

perkembangan perusahaan dan pengelolaan dana. Hal tersebut terjadi karena 

pemilik saham memiliki sifat opportunistic yang mengutamakan kesejahteraan 

diri pribadi  (Helmina dan Hidayah, 2016). 

Pada umumnya investor yang berinvestasi menginginkan return yang 

maksimal. Salah satunya adalah saham. Investor yang membeli saham perusahaan 

dapat menikmati return atas hasil investasinya yang berupa capital again maupun 

deviden (Edison,2013). Deviden mempunyai nilai yang semakin tinggi daripada 

capital again yang akan diterima dimasa yang akan datang (Lestari dan 

Chabachib,2016). Pembayaran dividen penting bagi investor karena 1) dividen 

memberikan kepastian tentang kesejahteraan keuangan perusahaan, 2) dividen 

yang menarik bagi investor mencari guna mengamankan penghasilan saat ini, dan 

3) dividen membantu menjaga dari harga pasar saham ( Mahaputra dan Wirawati, 

2014). 

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembagian 

dividen oleh pihak perusahaan, berupa penentuan besarnya pembayaran dividen 

dan besarnya laba ditahan untuk kepentingan pihak perusahaan. Kebijakan 
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dividen telah menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh manajer keuangan 

perusahaan pada umumnya. Pilihan yang sulit dihadapi oleh perusahaan, apakah 

akan membagikan dividen kepada pemegang saham, atau menahan labanya untuk 

kegiatan investasi kembali dalam rangka perkembangan usaha. Pembagian 

dividen yang tinggi kurang disukai oleh manajer karena akan mengurangi utilitas 

manjeman yang disebabkan oleh semakin kecilnmya dana yang berada dalam 

lingkup kendali manajeman ( Lestari dan Chabacib,2016). 

Dipihak lain, pemegang saham memiliki keinginan yang berbeda dalam 

mendapatkan deviden. Ada yang memilih pembayaran deviden rendah dan ada 

yang memilih pembayaran deviden tinggi. Hal tersebut dibedakan melalui kriteria 

pemegang saham, apakah pemegang saham memiliki sifat yang tidak menyukai 

risiko dan memilih menghindari risiko atau pemegang saham memiliki sifat 

menyukai risiko dan memilih menyukai risiko (Zahidda dan Sugiyono, 2017). 

Dari hal tersebut awal dari permasalahan yang disebut konflik keagenan. 

Hal tersebut di ungkapkan oleh  (Jensen dan Meckling, 1976)  bahwa perusahaann 

yang memisahkan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan akan rentan 

terhadap konflik anatar principal dan agen (Helmina dan Hidayah, 2018). 

Berdasarkan agency theory, pihak manajeman adalah agen (agents) pemilik, 

sedangkan  pemilik perusahaan merupakan principal (Jensen dan Meckling 

,1976). Untuk menjaga kedua kepentingan, manajer keuangan harus menempuh 

kebijakan dividen yang optimal, yaitu  kebijakan dividen yang mencapai suatu 

keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa yang akan datang 

dan memaksimalkan harga saham (Prasetyo dan Sampurno, 2013). 
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Berikut adalah beberapa bukti terkait dengan pembagian dividen dan 

informasi pembagian laba yang dipublikasikan oleh perusahaan food and 

beverages tahun 2010- 2016 : 

Tabel1. Informasi pembagian deviden dan laba 

No  Keterangan  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Laba naik  

Deviden dibagikan turun 

1 - - 3 1 1 1 

2 Laba naik 

Deviden tidak dibagikan 

4 8 5 1 4 3 6 

Sumber: www. icmd.com 

 Dalam fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan laba 

tidak selalu berkaitan dengan kenaikan deviden. Masih banyak perusahaan- 

perusahaan yang mengalami kenaikan laba tetapi deviden yang dibagikan 

menurun. Perusahaan yang mengalami kenaikan laba tetapi tidak membagikan 

deviden dikarenakan laba yang diperoleh perusahaan dialokasikan untuk 

membayar hutang perusahaan. Laba yang naik tidak selalu menjamin bahwa 

perusahaan akan selalu membagikan deviden. Melihat fenomena diatas, 

hendaknya perlu memperhatikan faktor –faktor yang mempengaruhi deviden yang 

diperoleh investor. 

Faktor pertama yang mempengaruhi devidend payout ratio adalah debt to 

equity ratio. Menurut (Lestari dan Chabachib,2016) debt to equity ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur leverage atau (penggunaan 

utang). Debt to equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 
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memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukan oleh beberapa bagian modal sendiri 

yang digunakan untuk membayar hutang (Murni, 2016). Semakin besar rasio 

hutang menunjukan semakin besar kewajiban dan begitu juga sebaliknya. 

Peningkatan hutang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia 

pada para investor termasuk deviden yang akan diterima. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Lestari dan Chabachib, 2016) mengungkapkan 

debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap devidend payout ratio. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan (Laim dkk, 2015) menunjukan bahwa  debt to 

equity ratio berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. 

Faktor kedua yang mempengaruhi devidend payout ratio adalah current 

ratio. Current ratio diprosikan dengan likuiditas yang diartikan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang akan segera jatuh tempo. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan adalah posisi 

likuiditas perusahaan karena tingginya tingkat likuiditas menggambarkan bahwa 

perusahaan berada pada kondisi yang bagus sehingga permintaan akan saham dan 

tentunya harga saham akan ikut meningkat ( Mahaputra dan Mirawati, 2014). Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh(Laim dkk, 2015) menyatakan 

current ratio berpengaruh terhadap devidend payout ratio. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan (Kurniawan dkk, 2016)menunjukan bahwa current 

ratio tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 

Faktor yang mempengaruhi devidend payout ratio yang ketiga adalah  

Return on asset mengidentifikasikan tingkat profitabilitas. Rasio ini mengukur 

pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Hasil pengambilan total 
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aktiva atau total investasi menunjukan kinerja manajeman dalam menggunakan 

aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba (Jannah dan Agustin, 2014).Return on 

assetmenunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang 

dipergunakan (Novelma, 2014). Return on asset menujukkan seberapa efektifnya 

perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan/laba bagi perusahan. 

Return on assetdigunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya 

(Lestari dan Chabachi, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Murni, 2016) mengungkapkan bahwa return on asset berpengaruh positif 

terhadap devidend payout ratio. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Edison, 2013) menunjukan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap 

dividend payout ratio. 

Faktor keempat yang mempengaruhi devidend payout ratio merupakan 

Ukuran Perusahaan. Ukuraran perusahaan diprosikan dengan firm size merupakan 

besar kecilnya perusahaan ditentukan oleh beberapa hal antara lain : total 

penjualan, total aktiva ,dan rata- rata tingkat penjualan perusahaa. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Helmina dan Hidayah, 2016) Ukuran 

perusahaan tidak perpengaruh terhadap deviden payout ratio. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Murni, 2016) mengungkapkan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap devidend payout ratio. 

Growth oppertunity juga mempengaruhi devidend payout ratio. Tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan yang semakin cepat, maka akan semakin besar 

kebutuhan dana di waktu mendatang untuk mebiayai pertumbuhannya. 
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Perusahaan akan cenderung menahan labanya untuk digunakan di waktu yang 

mendatang dari pada membagikan deviden. Perusahaan dengan tingkat growth 

oppertunity yang tinggi akan mengakibatkan berkurangnya devidend payout ratio 

( Lestari dan Chabachib, 2016 ). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Laim dkk, 2015) menyatakan bahwa growt oppertunity atau peluang 

pertumbuhan berpengaruh signifikan postif terhdapat devidend payout ratio. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari dan Chabacib,2016) 

menyatakan bahwa growt oppertunity atau peluang pertumbuhan tidak 

berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 

Faktor keenam yang mempengaruhi dividend payout ratio adalah 

collaterializable assets. Collateralizable assets sendiri dapat diartikan besarnya 

aktiva yang dapat dijaminkan oleh kreditur untuk menjamin pinjaman dalam suatu 

perusahaan (Helmina dan Hidayah,2016). Collateralizable Assets yang tinggi 

akan membuat kreditur lebih terjamin dan kreditur tidak perlu melakukan 

pembatasan terhadap kebijakan dividen dalam perusahaan, sehingga perusahaan 

dapat membayarkan dividen lebih besar. Sebaliknya collateralizable assets yang 

rendah dalam suatu perusahaan akan meningkatkan konflik kepentingan antara 

pemegang saham dan kreditur, sehingga dengan menurunnya agency problem 

dapat menurunkan agency costs. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Natali dan Kusumawastuti,2013) menyatakan bahwa collaterializablle 

assets berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Helmina dan Hidayah,2016) menyatakan bahwa 
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collaterializable assets berpengaruh tidak signifikan terhadap dividend payout 

ratio. 

Faktor ketujuh yang dapat mempengaruhi devidend payout ratio adalah 

corporate tax.Corporate tax adalah retribusi yang dibayarkan perusahaan kepada 

pemerintah. Perusahaan – perusahaan yang memilki beban tax yang sangat besar, 

seharusnya bisa menggunakan lebih banyak hutang untuk mendapatkan tax shield 

invective (Edison,2013). Dalam corporate tax, peningkatan pada pajak perusahaan 

memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan rasio pembayaran 

dividen. Ini terjadi ketika corporate tax lebih tinggi dari pada capital gains tax, 

dan ketika itu terjadi perusahaan akan membagikan sebagian besar dari 

keuntungan mereka untuk pemegang saham (Utami dan Robin, 2015). 

Beberapa hasil dari penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi devidend payout ratio yang tidak konsisten, sehingga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dividend payout ratio. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Lestari dan 

Chabachib, 2016) yang meneliti mengenai analisis faktor- faktor yang 

mempengaruhi dividend payout ratio. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pertama, 

penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen debt to equity ratio, 

current tario, return on asset, ukuran perusahaan dan growt oppertunity. Berbeda 

dengan penelitian ini ditambahkannya variabel collaterializable assets dan 

corporate tax. 
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Collaterializable assets dapat diartikan besarnya aktiva yang dapat 

dijaminkan oleh kreditur untuk menjamin pinjaman dalam suatu perusahaan 

(Helmina dan Hidayah,2016). Variabel ini dipilih karena collaterializable assets 

perusahaan yang tinggi akan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang 

saham dan kreditur sehingga perusahaan dapat membayar deviden dalam jumlah 

besar. 

Corporate tax sendiri dapat diartikan kewajiban yang harus dibayarkan 

perusahaan kepada pemerintah. Perusahaan – perusahaan yang memilki beban tax 

yang sangat besar, seharusnya bisa menggunakan lebih banyak hutang untuk 

mendapatkan tax shield invective (Edison, 2013). Variabel ini dipilih 

karenaperpajakan di Indonesia menganut tarif pajak progresif terhadap laba 

netonya dengan demikian semakin besar corporate tax ratio suatu perusahaan, 

menunjukkan semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan maka, semakin 

tinggi pula dana yang tersedia untuk pembagian dividen. Jika corporate tax 

perusahaan tinggi, maka laba yang diperoleh perusahaan tersebut juga tinggi, 

sehingga dividen yang dibagikan dari bagian laba tersebut juga tinggi 

(Hardiningsih dan Oktaviani, 2013). 

Kedua, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Food and 

beverages periode 2010-2017, berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu 

perusahaan manufaktur 2010-2014. Pengambilan sampel pada perusahaan food 

and beverages karena perusahaan food and beverages  merupakan perusahaan 

yang berkembang pesat di Indonesia, dengan jumlah perusahaan yang semakin 
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banyak dari periode ke periode. Dalam hal ini diakibatkan karena tingginya 

permintaan domestik dan cepatnya pertumbuhan investasi asing. 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

ini mengambil judul ” PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, CURRENT 

RATIO, RETURN ON ASSET, UKURAN PERUSAHAAN, PELUANG 

PERTUMBUHAN (GROWT OPPERTUNITY), COLLATERALIZABLE ASSETS, 

COPERATE TAX TERHADAP DEVIDEND PAYOUT RATIO PADA 

PERUSAHAAN FOOD AND BEFERAGES YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN  ( 2010-2017 ). 

1.2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor food and 

beverages  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2017. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel dependen ialah Dividend Payout Ratio yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang mungkin mempengaruhi 

variabel dependen ialah variabel independen. Variabel independen dalam 

penelitian ini meliputi debt to equity ratio, current ratio, return on asset, ukuran 

perusahaan, peluang pertumbuhan, collaterializable asset, dan corporate tax. 

Data yang diperoleh dari www.idx.com yang merupakan wibsite resmi 

Bursa Efek Indonesia dan www.icemel.id yang merupakan anak perusahaan Bursa 

Efek Indonesia yang mengkaji sumber data untuk diteliti dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dan peneliti-peneliti 

terdahulu baik jurnal dan skripsi. 

http://www.idx.com/
http://www.icemel.id/
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik kesimpulkan bahwa kenaikan 

laba tidak selalu berkaitan dengan kenaikan deviden. Masih banyak perusahaan- 

perusahaan yang mengalami kenaikan laba tetapi deviden yang dibagikan 

menurun. Perusahaan yang mengalami kenaikan laba tetapi tidak membagikan 

deviden dikarenakan laba yang diperoleh dialokasikan untuk membayar hutang 

perusahaan. Laba yang naik tidak selalu menjamin bahwa perusahaan akan selalu 

membagikan deviden. Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai faktor- faktor yang 

mempengaruhi dividend payout ratio. Faktor- faktor tersebut antara lain, debt to 

equity ratio, current ratio, return on asset, ukuran perusahaan, peluang 

pertumbuhan ( growt oppertunity), collaterializable asset, dan corporate tax. 

1.4. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup dan rumusan masalah diatas, maka untuk 

menguji Debt to equity ratio, Current ratio, Return on asset, Ukuran perusahaan, 

Growt oppertunity, Collaterializable asset, dan Corporate tax terhadap Dividend 

Payout Ratio, penelitian ini menggunakan suatu pendekatan teori keagenan. Teori 

keagenan yaitu bahwa suatu hubungan agen –principal tentang kinerja agen. 

Poisisi manajer adalah sebagai agen yang memiliki tujuan untuk memberikan 

kekayaan kepada pemilik perusahaan  atau  principal. Penggunaan teori keagenan 

bertujuan untuk dapat membuktikan pengaruh debt to equity ratio, current ratio, 

return on asset, ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan (growt oppertunity), 
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collaterializable asset, dan corporate tax terhadap dividend payout ratiopada 

perusahaan  food and beverages yang terdaftar di BEI 2010-2017. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman bagi 

peneliti tentang pengaruh debt to equity ratio, current ratio, return on asset, 

ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, collateralizable assets, corporate tax 

terhadap devidend payout ratio. 

2. Bagi Investor 

Mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk investasi pada 

perusahaan food and beferages yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pengaruh debt to equity 

ratio, current ratio, return on asset, ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, 

collateralizable assets, corporate tax terhadap devidend payout ratio. 

 

 


