
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan bidang keuangan yang dijalankan perusahaan harus selaras dan serasi dengan 

tujuan memaksimalkan keuntungan yang merupakan tujuan utama dari perusahaan. Salah 

satu kebijakan yang utama untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan adalah 

kegiatan investasi. Dalam kegiatan investasi manajer harus mengalokasikan dana ke 

dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Semakin 

besar investasi maka semakin berkurang dividen yang dibagikan.Untuk mencapai tujuan 

utama perusahaan melibatkan dua pihak yang berkaitan dengan pembagian dividen yaitu 

investor dan emiten. 

Investor bisa berharap keuntungan akan diperoleh dari dividen perusahaan atau dari 

capital gain. Akan tetapi, investor lebih menyukai dividen dari pada capital gain. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa pandangan mengenai mana yang lebih menguntungkan bagi 

pemodal diantara dividen atau capital gain. Pandangan pertama yang menyatakan 

dividen lebih menguntungkan dari pada capital gain dapat dilihat dari The Bird in the  



hand – Theory oleh Gordon M.J yang menyatakan bahwa dividen yang tinggi akan 

mengurangi ketidakpastian bagi pemegang saham karena dividen diterima pada masa kini 

sedangkan capital gain akan diterima di masa yang akan datang. Selain itu, Litzenberger 

dan Ramaswamy menyatakan bahwa pembagian dividen dalam jumlah yang rendah 

dianggap lebih menguntungkan bagi pemegang saham karena pajak atas dividen 

cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan capital gain. Capital gain adalah jumlah 

kelebihan harga jual atas harga beli saham. 

Dari sisi emiten, sangat penting untuk menentukan apakah sebagian keuntungan yang 

dimiliki oleh perusahaan akan lebih banyak digunakan untuk membayar dividen 

dibandingkan dengan retained earning atau justru sebaliknya. Penentuan pembagian 

pendapatan antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang 

saham sebagai dividen atau untuk digunakan di dalam perusahaan disebut dengan  politik 

dividen atau kebijakan dividen.

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa banyak dividen yang 

harus dibagikan kepada para pemegang saham. Bagi perusahaan, kebijakan dividen 

sangat penting karena menyangkut besar kecilnya keuntungan yang dibagikan 

perusahaan. Aspek utama dalam kebijakan dividen adalah alokasi penentuan laba sebagai 

dividen dan laba ditahan. Apabila keuntungan perusahaan dibagikan sebagai dividen 

semua maka keputusan cadangan akan diabaikan, sebaiknya bila laba akan ditahan semua 

maka kepentingan pemegang saham akan uang kas juga terabaikan. Laba ditahan 

merupakan salah satu dari sumber dana yang paling penting untuk membiayai 
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pertumbuhan perusahaan, sedangkan dividen merupakan aliran kas yang dibayarkan 

kepada para investor.

 

Sesuai dengan fungsi manajemen keuangan , pada umumnya pembagian dividen 

bertujuan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Selain itu tujuan 

pembagian dividen untuk menunjukkan likuiditas perusahaan, memenuhi kebutuhan para 

pemegang saham akan pendapatan riil serta sebagai alat komunikasi antara manajer dan 

pemegang saham. 

Dengan demikian pembagian dividen memang sangat penting bagi perusahaan untuk 

dapat menarik investor yang nantinya dapat membantu perusahaan untuk menjalankan 

usahanya. Dalam menentukan pembagian dividen perusahaan perlu mempertimbangkan 

berbagai faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen itu sendiri. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen, antara lain yang dikemukakan oleh 

Riyanto (2001), bahwa kebijakan dividen itu dipengaruhi oleh likuiditas, kebutuhan dana 

untuk membayar hutang, tingkat pertumbuhan, dan pengawasan terhadap perusahaan. 

Sedangkan yang dikemukakan oleh Hanafi (2004), bahwa rasio pembayaran dividen itu 

dipengaruhi oleh kesempatan investasi, profitabilitas, likuiditas, akses ke pasar uang, 

stabilitas pendapatan dan pembatasan-pembatasan. Likuiditas perusahaan merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya saat ditagih.

Widodo (2002) meneliti mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi dividen per share 

dengan variabel independen ROI, Cash Ratio, DTA, EPS dan Cash Flow. Hasil dari 
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penelitian Widodo menyebutkan bahwa ROI, DTA dan EPS yang berpengaruh signifikan 

terhadap DPS sedangkan cash ratio dan cash flow tidak berpengaruh. Berbeda dengan 

penelitian Sunarto dan Kartika dengan variabel independen cash ratio, current ratio,  

DTA, ROI, dan EPS. Hasil dari penelitian Sunarto dan Kartika (2003) menyebutkan 

bahwa hanya EPS yang berpengaruh signifikan terhadap DPS sedangkan keempat 

variabel lainnya tidak berpengaruh terhadap DPS.

Penelitian yang dilakukan Priono (2006) dengan variabel independen ROI, cash ratio,  

current ratio, DTA, EPS, Pertumbuhan asset, dan Ukuran perusahaan (size) menunjukkan 

bahwa ROI, DTA, EPS dan Pertumbuhan asset yang berpengaruh terhadap DPS.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang  “Analisis  

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Dividen  pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia Tahun 2005-2008”

1.2 Perumusan Masalah  dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2003) current ratio (CR),  earning per 

share(EPS), dividen per share tahun sebelumnya ( DPSmin1), total asset turn over 

(TATO) hanya EPS dan DPS min1 yang berpengaruh secara signifikan terhadap DPS. 

Akan tetapi Widodo (2002) menyatakan EPS tidak signifikan sehingga diperlukan 

penelitian lanjutan. Sedangkan current ratio dan total asset turn over tidak berpengaruh 

terhadap DPS sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Dalam hal ini juga ukuran perusahaan 

4



(size) mempengaruhi tingkat pertumbuhan perusahaan dimana tingkat pertumbuhan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen. Dalam 

penelitian Harjono (2002) ukuran perusahaan (size) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap DPS. Namun bertentangan dengan Hatta ( 2002) yang menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan. 

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian 

ini adalah  “Apakah kinerja keuangan yang dalam hal ini meliputi liquidity ratio, rasio 

pertumbuhan, DPSmin1, rasio aktivitas, dan ukuran perusahaan (size)  mempengaruhi 

Dividen per Share?”

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan memberikan hasil yang baik, maka dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut : Faktor-faktor yang mempengaruhi  dividen per share dalam 

penelitian ini, yaitu, liquidity ratio, rasio pertumbuhan, DPSmin1, rasio aktivitas dan 

ukuran perusahaan (size).

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :
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1. Untuk mengetahui fakor – faktor yang mempengaruhi dividen per share pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdapat dalam BEI

2. Mengetahui dari faktor-faktor berikut liquidity ratio, rasio pertumbuhan,  

DPSmin1, rasio aktivitas, dan ukuran perusahaan (size), manakah yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap dividen per share.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terhadap penentuan 

pembayaran dividen (DPS).

2. Sebagai sarana bagi peneliti dalam memahami, menambah, dan melengkapi literatur 

mengenai Kebijakan Dividen. 

3. Bagi investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal.

4. Sebagai referensi dan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan pihak 

yang tertarik terhadap DPS dan faktor – faktor yang mempengaruhi.
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