
 

 

 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Investasi pada suatu perusahaan merupakan salah satu hal yang penting 

supaya perusahaan bisa menggerakkan kegiatan usahannya. Aktivitas Investasi 

merupakan aktivitas yang dihadapkan oleh bermacam-macam risiko dan 

ketidakpastian yang sulit dianalisis oleh para investor. Namun meminimalkan 

risiko dan ketidakpastian di masa mendatang.investor membutuhkan bermacam- 

macam informasi ,baik informasi kinerja perusahaan umumnya tercermin dalam 

sebuah laporan keuangan ( Anjani, Nurvi Trias. 2015). 

Dividen merupakan salah satu kebijakan di dalam sebuah perusahaan 

yang harus perulu diperhatikan secara seksama. Bagi suatu perusahaan, kebijakan 

dividen sangat penting karena menyangkut besar kecilnya keuntungan yang 

dibagikan oleh suatu perusahaan. Setiap perubahan dalam kebijakan pembayaran 

dividen akan memiliki dua dampak yang berlawanan. Apabila keuntungan yang 

diperoleh suatu perusahaan dibagikan sebagai dividen semua maka keputusan 

cadangan akan terabaikan, sebaliknya jika laba akan ditahan semua maka 

kepentingan pemegang saham akan uang kas juga terabaikan. 

Proporsi yang dibayarkan kepada pemegang saham bergantung pada 

kemampuan menghasilkan laba dan kebijakan dividen yang diterapkan oleh 

perusahaan. Prosentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen disebut dividend payout ratio (DPR) (Yasa & Wirawati, 2016). 
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Dividend Payout Ratio atau Rasio Pembayaran Dividen adalah suatu 

rasio yang menunjukkan persentase setiap keuntungan yang diperoleh yang 

didistribusikan kepada pemegang saham. Rasio ini digunakan oleh beberapa pihak 

ketika mempertimbangkan apakah seseorang sebagai investor akan berinvestasi 

pada perusahaan pencetak laba yang membayar dividen, atau berinvestasi pada 

perusahaan pencetak laba yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. 

Perusahaan yang memiliki kemampuan dalam membayarkan dividend 

diasumsikan sebagai perusahaan yang menguntungkan. Pembayaran dividen akan 

meningkat kepercayaan sekaligus mempengaruhi ketidakpastian investor dalam 

menanamkan modalnya (Safitri, 2017). Seperti yang terjadi pada kasus PT Kimia 

Farma Tbk membagikan dividen tunai sebesar Rp.98 Miliar dan jumlah ini setara 

dengan 30% dari perolehan laba bersih (Dividend Payout Ratio) di tahun buku 

2017 yang tercatat Rp. 331,7 Miliar. Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, 

Honesti Basyir mengatakan 70% sisa dari laba tahun lalu akan di tahan sebagai 

cadangan untuk investasi perseroan pada tahun 2018. 

Maka dari itu pihak manajemen sangat perlu mempertimbangkan dan 

memperhitungkan factor-faktor yang dapat memperngaruhi kebijakan deviden, 

Faktor-faktor yang diduga dapat memperngaruhi kebijakan deviden diantaranya 

adalah kesempatan investasi, profitabilitas dan likuiditas, akses ke pasar 

keuangan,stabilitas pendapatan, dan pembatasan-pembatasan (Yasa & Wirawati, 

2016) 

Yasa dan Wirawati (2016) menyatakan bahwa debt to equity berpengaruh 

negative terhadap dividend payout ratio sedangkan earning per share berpengaruh 



3 
 

 

 

Positif terhadap dividen payout ratio. Sedangkan Nuridha (2016) dalam 

penelitiannya terlihat jika Return On Assets, Debt to Equity. Firm Size 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Untuk penelitiaan yang 

dilakukan oleh Novaliana (2015) Debt to Equity tidak berpengaruh terhadap 

Dividen Payout Ratio sedangan Return On Assets berpengaruh terhadap Dividen 

Payout Ratio, dan penelitian yang dilakukan oleh Ribka dan Musdholifah (2017) 

Debt to Equity tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio, sedangkan 

Retyrn On Assets berpengaruh positif terhadap Dividen Payout Ratio 

Dari bebrapa penelitian yang telah dilakukan tentang pengukuran rasio 

keuangan pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, masih terdapat banyak perbedaan hasil. Penelitian yang dilakukan 

Safitri (2017) menyatakan bahwa Debt To Equity tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio sedangkan Return On Assets, Debt To Equity dan 

berpengaruh signifikan terhadap Dividen Payout Ratio. 

Investor memiliki tujuan menginvestasikan dananya kepada suatu 

perusahaan karena memaksimalkan return dengan tidak mengabaikan resiko yang 

akan dihadapinya.Return tersebut dapat berupa deviden ataupun capital again. 

Bentuk pengembalian keuntungan perusahaan untuk investor merupakan salah 

satu pembayaran deviden. Dividen merupakan Kompensasi yang diterima oleh 

pemegang saham di samping capital gain. Dividen ini untuk dibagikan kepada 

para pemegang saham sebagi keuntungan dari laba perusahaan (Hanafi 2004:361). 

Pembagian dividen yang lebih besar cenderung akan meningkatkan harga 

saham,semakin besar laba memungkinkan semakin besar presentase dividen 
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sehingga harga saham semakin meningkat. Sehingga pihak manajemen hendaknya 

perlu memperharikan penyebab yang dapat mempengaruhi pembayaran deviden 

(Anjani, Nurvi Trias. 2015). 

Pemegang saham umumnya sangat menginginkan pembagian dividen yang 

relatif stabil, hal tersebut dikarenakan akan mengurangi ketdakpastian akan hasil 

yang diharapkan dari investasi yang mereka lakukan dan juga dapat meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan, sehingga nilai saham juga 

dapat meningkat. Bagi sebuah perusahaan pilihan untuk membagikan laba dalam 

bentuk dividen akan mengurangi sumber dana internalnya, sebaliknya jika 

perusahaan menahan labanya dalam bentuk laba ditahan, maka kemampuan 

pembentukan dana internalnya akan semakin besar yang dapat digunakan untuk 

membiayai aktivitas perusahaan, hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan 

perusahaan terhadap dana eksternal dan sekaligus akan memperkecil risiko 

perusahaan (Lisa dan Clara 2009:1) 

Kebijakan pembayaran dividen dapat dilihat pada Dividend Payout Ratio 

(DPR) perusahaann. Dalam kebijakan dividen ini diambil keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham 

dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 

pembiayaan investasi dimasa yang akan datang (Harijito 2010). Kebijakan dividen 

adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaam akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan 

guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang (Sartono 2012:281) 
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Suatu kebijakan dividen perlu memperhatikan beberapa factor 

diantaranya:Operating Cash Flow,tingkat laba,kesempatan investasi,biaya 

transaksi dan pajak pengahasilan (Husnan dan Pudjiasturi, 2010) Ada 4 kebijakan 

dividen yang di lakukan oleh perusahaan antara lain :Kebijakan Pembayaran 

dividen yang stabil,Kebijakan pembayaran dividen dengan penetapan jumlah 

minimal plus jumlah Ekstra tertentu,Kebijakan Pembayaran Dividen dengan 

penetapan Dividend Payout yang konstan,kebijakan Pembayaran Dividen yang 

Fleksibel (Riyanto, 2001:269) 

Apalagi suatu perusahaan mengingingkan menahan sebagian besar 

pendapatannya dalm bentuk laba ditahan didalam perusahaan.hal ini 

menyebabkan pembayaran dividen akan semakin kecil dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi dividend payout ratio yang ditetapkan perusahaan 

maka semakin kecil pula dana yang akan ditanamkan kembali didalam perusahaan 

yang ini berarti akan menghambat pertumbuhan perusahaan.Oleh karena itu, 

penentuan rasio pembayaran dividen merupakan keputusan yang penting 

(Sukri,2007) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh hutang,dimana semakin tinggi rasio ini menggambarkan 

gejala yang kurang baik bagi perusahaan.Peningkatan hutang pada gilirannya akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang 

saham termasuk dividen yang di terima karena kewajibannya untuk membayar 

hutang lebih diutamakan dari pada pembagian dividen (Sartono, 2001). 
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Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan direksi dalam 

keputusan pembayaran dividen.profitabilitas perusahaan dapat dilihat melalui 

Reyurn On Asset (ROA). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan,maka senakin 

tinggi pula arus kas dalam perusahaan dan diharapkan perusahaan akan membayar 

dividen yang lebih tinggi (Fitri Ismiyanti dan Mahadwartha,2005). 

Menurut Mardiyanto (2010:78) Return On Asset (ROA) merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manjemen 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Dendawijaya,2013:63) 

Menurut Dendawijaya (2003: 120) rasio ini digunakan untuk mengukur 
 

kemampuan   manajemen   dalam   memperoleh   keuntungan   atau   laba   secara 
 

keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 
 

dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut 
 

dari segi penggunaan aset. 
 

Kenaikan dividen merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa 

manajemen meramalkan suatu penghasilan yang baik dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa penghasilan yang tinggi melalui 

asset yang dimiliki tercermin dalam ROA menunjukkan pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen yang termin dalam DPR (Mondigliani miller,1961 dan Atmaja 

2008:288) 

Firm Size (Ukuran perusahaan) adalah tingkat untuk menunjukkan 

perkembangan perusahaan dalam bisnis. Suatu perusahaan besar yang sudah 

mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal, sementara 
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perusahaan yang baru dan yang masih kecil akan mengalami banyak kesulitan 

untuk memiliki akses kepasar modal (Rizqia 2013) 

Perusahaan berskala besar memiliki biaya agensi yang lebih rendah serta 

dapat mudah memasuki pasar modal serta memiliki bargaining power yang lebih 

kuat daripada perusahaan berskala kecil (Korner 2006). 

Earning Per Share merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.Tingkat 

keuntungan per lembar saham (EPS) dari suatu perusahaan dapat dijadikan 

sebagai suatu indicator untuk menilai suatu perusahaan dalam meningkatkan 

keuntungannya. Semakin besar nilai EPS menunjukkan perusahaan mampu 

memberikan laba yang lebih tinggi bagi investor (Yudhanto,2012). 

Pengetahuan tentang dividen sangat perlu bagi investor terutama yang 

mengharapkan return dalam bentuk dividen, karena pembagian deviden yang 

relatif besar dianggap investor,sebagai sinyal positif terhadap perkembangan 

perusahaan.Sesungguhnya investor jauh lebih menghargai pendapatan yang 

diharapkan dari keuntungan modal (capital gain) Brighman dan Houston (2001). 

Dividend payout ratio (rasio pembayaran deviden) adalah perbandingan 

antara deviden yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya 

disajiakan dalam bentuk persentase.Semakin tinggi dividend payout ratio akan 

menguntungkan pihak investor tetapi pada pihak perusahaan akan memperlemah 

internal financial karena memperkecil laba ditahan.Tetapi sebaliknya dividend 

payout ratio semakin kecil akan merugikan para pemegang saham (investor) 

tetapi internal financial perusahaan semakin kuat (Handayani,2010). 
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Dividen perusahaan tergambar pada dividend payout ratio yaitu persentase 

laba yang dibagikan dalam bengtuk dividen tunai yang akan didistribusikan 

kepada pemegang saham.kebijakan dividen berpengaruh untuk pertumbuhan suatu 

perusahaan.Apabila suatu perusahaan menginginkan menahaan sebagian besar 

pendapatannya dalam bentuk laba ditahan didalam perusahaan.hal ini menyebakan 

pembayaran deviden akan semakin kecil.dengan demikian dapat dikatakanlah 

bahwa makin tingginya dividend payout ratio yang ditetapkan perusahaan maka\ 

makin kecil pula dana yang akan ditanamkan kembali didalam perusahaan yang 

ini berarti akan menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu,penentuan rasio 

pembayaran deviden merupakan keputusan yang penting (Sukri,2007). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi deviden adalah profitabiltas 

ketersediaan uang kas (posisi kas) peluang-peluang investasi (aktiva tetap bersih), 

pembiayaan, potensi pertumbuhan (total aset) dan ukuran perusahaan. 

Firm size merupakan salah satu alat untuk mengukur besar kecilnya suatu 

perusahaan mengisyaratkan bahwa size dalam hal ini laba perusahaan yang 

meningkat akan menyebabkan tingkat pembayaran deviden yang baik pula. 

Karena semakin besar penjualan perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan 

profit perusahaan (Primawestri, 2011) 

Argumen ini didukung oleh penelitian yang dilakukan pada penelitiannya 

mengemukakan ada hubungan positif antara size dengan dividend payout ratio 

oleh karenanya ukuran perusahaaan/size menjadi faktor penting yang menentukan 

dividen (poniasih, 2006) 
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Peneliti ini melakukan penelitian dengan menggunakan jurnal replikasi, 

dimana penelitian ini mengambil jurnal utama dari penelitian yang di lakukan oleh 

Ni Ketut Ari Astiti Gede Adi Yuniarta Edy Sujana tahun 2017.Perbedaan dari 

penelitian dari jumlah variabel yang di uji dan tahun penelitian.Berdasarkan dari 

uraian diatas,maka penelitian ini mengambil judul“ Analisis Pengaruh Debt To 

Equity Ratio, Return On Asset, Firm Size, dan Earning Per Share terhadap 

Dividend Payout Ratio (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Sektor 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia tahun 2012- 

2017) 

1.1 Ruang Lingkup 
 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka ruang lingkup yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Populasi dan Sampel yang digunakan adalah Perusahaan Sektor Makanan 

dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Data yang digunakan adalah data-data yang telah dipublikaiskan secara 

resmi oleh perusahaan dan diambil dari Bursa Efek Indonesia 

3. Periode penelitian dibatasi pada laporan keuangan tahunan pada tahun 

2012-2017 

4. Variabel yang mempengaruhi perusahaan Sektor Makanan dan Minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

 

1.2 Perumusan Masalah 
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Adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian penelitian terdahulu 

tentang pengaruh berbagai rasio keuangan terhadap Dividend Payout Ratio 

membuka kesempatan lagi untuk dilakukannya penelitian mengenai factor-faktor 

yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio dalam kebijakan perusahaan. 

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah Debt To Equity Ratio berpengaruh tehadap Dividend Payout ratio 

pada perusahaan sktor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

2012-2017 

2. Apakah Return On Assets berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan sector makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

2012-2017? 

3. Apakah Firm Size berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 2012- 

2017? 

4. Apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan sector makanan dan minuman di Bursa Efek Indinesia 

2012-2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Melihat uraian dari latar belakang dan permasalahan yang dikemukan 

diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain: 
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1. Untuk menguju dan menganalisis secara empiris pengaruh Debt to Equity 

terhadapDividend Payout ratio pada perusahaan sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017 

2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Return On 

Assets pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2012-2017 

3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Firm Size 

terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017 

4. .Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh Earning Pe 

Share terhadap Dividend Payout ratio pada perusahaan sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017 

1.4 Kegunaan Penelitian 
 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

 

1. Bagi peneliti,penelitian ini diharapkan dapat menambah penegtahuan dan 

pengembangan wawasan dalam menentukan factor-faktor yang 

mempengaruhi Dividend Payout ratio dan menerapkan berbagai teori yang 

diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang 

ada 

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca 

dalam rangka pemenuhan informasi dan menambah ilmu pengetahuan 

serta wawasan khususnya mengenai faktor-faktor yang memepengaruhi 

Dividend Payout Ratio 



12 
 

 

 

3. Bagi pihak Universitas ,menambah literatur atau refrensi bahan kajian 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


