
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap manusia pada dasarnya memerlukan investasi karena dengan investasi 

dapat mempertahankan kekayaan yang dimiliki saat ini untuk digunakan di masa 

yang akan datang.  Saat ini sudah banyak jenis investasi yang ditawarkan ke 

masyarakat mulai dari investasi saham, reksadana, obligasi dan sebagainya. Salah 

satu investasi yang paling diminati dan digemari oleh masyarakat adalah investasi 

dalam bentuk saham. Investasi saham memiliki faktor ketidakpastian dan faktor 

risiko yang dapat menyebabkan kerugian. Kemungkinan mendapatkan kerugian 

dalam berinvestasi saham dapat dikurangi dengan pertimbangan yang rasional. 

Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai saham (Karnadi 1993 dalam 

Analisa 2011). Nilai pemegang saham akan meningkat apabila nilai perusahaan 

meningkat yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi 

kepada pemegang saham. Bagi perusahaan yang masih bersifat private atau belum 

go public, nilai perusahaan ditetapkan oleh lembaga penilai atau apprisial 

company (Suharli 2006 dalam Analisa 2011). Bagi perusahaan yang akan go 

public nilai perusahaan dapat diindikasikan atau tersirat dari jumlah variabel yang 

melekat pada perusahaan tersebut. Misalnya saja asset yang dimiliki perusahaan, 

keahlian manajemen mengelola perusahaan.  
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Setiap pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada calon investor bahwa 

perusahaan mereka tepat sebagai alternatif investasi maka apabila pemilik 

perusahaan tidak mampu menampilkan sinyal yang baik tentang nilai perusahaan, 

nilai perusahaan akan berada di atas atau di bawah nilai yang sebenarnya. 

Sedangkan nilai bagi perusahaan yang sudah go public, dapat ditentukan oleh 

mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yng tercermin dari listing price 

(Karnadi 1993 dalam Analisa 2011). 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan baiknya 

nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para calon investor, 

demikian pula sebaliknya nilai. 

Perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Salah 

satunya, pandangan nilai perusahaan bagi pihak kreditur. Bagi pihak kreditur nilai 

perusahaan berkaitan dengan liquiditas perusahaan, yaitu perusahaan dinilai 

mampu atau tidaknya mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pihak 

kreditur. Apabila nilai perusahaan tersirat tidak baik maka investor akan menilai 

perusahaan dengan nilai rendah. Nilai perusahaan yang telah go public dari harga 

saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut (Suharli, 2006 dalam Analisa 

2013) 

Investor yang menginvestasikan dananya kedalam saham mengharapkan dua 

keuntungan yaitu capital gain dan dividen. Capital gain merupakan selisih dari 

harga jual dan harga beli saham, sedangkan dividen adalah keuntungan yang 

dibagikan oleh emiten kepada investor atas kepemilikan saham emiten yang 

bersangkutan. 
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Dividen yang dibagikan oleh perusahaan adalah dividen saham dan dividen tunai. 

Dividen saham adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, sedangkan 

dividen tunai adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk kas atau tunai. 

Faktor - faktor yang dalam dividen (Hanafi, 2004) adalah sebagai berikut :  

1 Perputaran arus kas 

 Perusahaan yang mempunyai aliran kas yang baik bisa membayar dividen. 

 Hal yang sebaliknya akan terjadi jika aliran kas tidak baik.  

 

2 Profitabilitas 

 Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik bisa membayar  

dividen, bahkan meningkatkan dividen. Dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi 

kewajibannya yaitu beban bunga dan pajak. Oleh karena itu dividen yang 

diambil dari keuntungan bersih akan mempengaruhi kebijakan dividen. 

 

3 Akses ke pasar keuangan 

 Perusahaan yang mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, bisa 

membayar dividen yang tinggi. Kemudahan aksesibilitas ke pasar modal 

dapat diartikan adanya fleksibilitas dan kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan hutang atau memunculkan dana. Ukuran / size 

perusahaanyang memiliki asetyang besar akan memiliki akses yang mudah 

menuju pasar modal, sementara perusahaan yang memiliki size yang 

sedikit akan mengalami kesulitan akses ke pasar modal. 
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Penelitian ini membatasi variabel penelitian terhadap dividen payout antara lain 

perputaran arus kas, profitabilitas, dan size perusahaan. Penelitian ini mengambil 

sampel dari perusahaan barang konsumsi yang membagikan dividen tahun 2010 

sampai 2013 

 

Peneliti tertarik untuk membuat judul“ Pengaruh Perputaran Arus Kas, 

Profitabilitas, dan Size Perusahaan Terhadap Dividen Payout Perusahaan 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013” 

 

1.2 Permasalahan 

Latar belakang yang menjadi perumusan permasalahan dari penelitian ini adalah : 

Apakah perputaran arus kas, profitabilitas, dan size perusahaan berpengaruh 

terhadap dividen payout pada perusahaan barang konsumsi tahun 2010-2013? 

 

1.3  Tujuan& Manfaat Penelitian 

 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

perputaran arus kas, profitabilitas, dan size perusahaan pada perusahaan barang 

konsumsi di bursa efek indonesia tahun 2010–2013. 
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Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman praktek dalam 

mengembangkan penelitian mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi 

dividen payout pada perusahaan barang konsumsi 

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan dividen payout dan peningkatan laba perusahaan, sehingga dapat 

menarik minat investor untuk berinvestasi 

 

1.4  Kerangka Pemikiran 

Perputaran arus kas menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan 

sebelum membuat keputusan menentukan besarnya dividen yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham. Pembayaran dividen  merupakan arus kas keluar. 

Semakin kuat posisi kas perusahaan berarti semakin besar kemampuannya untuk 

membayar dividen. 

Profitabilitas perusahaan menjadi salah satu faktor penentu bagi perusahaan untuk 

membagikan dividen atau tidak. Profitabilitas perusahaan digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. 

Size perusahaan menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang besar dan mapan 

memiliki fleksibilitas. Dengan fleksibilitas tersebut perusahaan mampu 

memunculkan dana yang lebih besar dengan catatan perusahaan tersebut mampu 

membayar dividen. 
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Kerangka pemikiran yang menjadi dasar faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

dividen payout melalui gambar berikut 

Gambar 1 

 

  

  

 

 

1.5  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

“Perputaran arus kas, profitabilitas, dan size perusahaan berpengaruh terhadap 

dividen payout  perusahaan barang konsumsi di BEI tahun 2010 -2013”. 

 

Peputaran Arus Kas 

Size Perusahaan 

Profitabilitas Dividen Payout 


