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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi yang semakin ketat, perusahaan perlu meningkatkan 

kinerjanya dengan melakukan inovasi agar dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain. Pasar modal dipandang dapat membantu keuangan 

perusahaan dengan menjual saham perusahaan kepada investor. Investor 

merupakan seorang yang memiliki dana dan menanamkan modalnya dengan 

tujuan mencari keuntungan berupa pengembalian investasi dalam bentuk 

dividen. Kebijakan dividen menjadi hal penting dalam operasional 

perusahaan, hal ini menuntut manajemen untuk selalu memperhatikan 

kewajiban perusahaan dalam membayar dividen. Perusahaan membayar 

dividen dengan tujuan untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan 

investor agar kepentingan para investor dapat terpenuhi dan mempertahankan 

reputasi perusahaan.  

Menurut Lestari et al. (2016), kebijakan dividen merupakan salah satu 

fungsi manajemen keuangan yaitu, selain dari keputusan investasi dan 

pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan 

mengenai laba yang diperoleh. Laba tersebut digunakan untuk dibagikan 

kepada investor sesuai dengan saham yang dimilikinya sebagai dividen atau 

diinvestasikan kembali sebagai retained earning yang dilaksanakan 

berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada akhirnya 
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keputusan membayar dividen adalah keputusan yang sangat penting karena 

melibatkan kepentingan investor dan pengembangan perusahaan. Dividen 

yang dibayarkan kepada investor tergantung pada kebijakan masing-masing 

perusahaan, selain kondisi internal perusahaan, kebijakan dividen juga 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keadaan ekonomi dan lain-lain 

(Yusman, 2018). 

Terdapat beberapa jenis dividen yang biasanya dibagikan oleh perusahaan 

kepada para investor. Yang pertama adalah dividen tunai, yaitu dividen dalam 

bentuk tunai yang dibagikan kepada investor. Yang kedua adalah dividen 

saham, yaitu dividen dalam bentuk tambahan saham atau dividen saham yang 

dibagikan keapada investor. Dividen saham secara ekonomis akan menambah 

jumlah saham yang beredar di pasar. Biasanya dividen saham dapat 

menyebabkan penurunan harga saham di pasar. Teori burung di tangan (bird 

in the hand theory) menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai 

daripada dijanjikan adanya imbal hasil atas investasi (capital gain) di masa 

yang akan datang, karena menerima dividen tunai merupakan bentuk dari 

kepastian yang berarti mengurangi risiko (Gumanti, 2013). 

Dividen tunai (cash dividend) bersumber dari aliran kas untuk investor 

yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan masa yang 

akan datang. Dividen tunai yang diharapkan merupakan variabel 

pengembalian utama yang akan menentukan nilai saham bagi pemillik saham 

dan investor. Kebijakan dividen tunai cenderung lebih menarik perhatian bagi 

investor dan dividen tunai yang diperoleh tersebut merupakan salah satu 
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bentuk cerminan kepastian nilai yang diperoleh atas modal yang disetorkan 

serta dapat menjadi pendapatan di luar usaha bagi para investor (Brigham dan 

Houston, 2013) dalam (Mutia dan Dillak, 2018).  

Laba yang diperoleh perusahaan jika digunakan untuk memenuhi 

keinginan investor terhadap dividen yang tinggi, maka keputusan menahan 

laba untuk kepentingan perusahaan akan terabaikan, sebaliknya jika 

perusahaan menahan laba maka kepentingan investor terhadap keuntungan 

dividen juga terabaikan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan 

kebijakan dividen untuk mengatur besar kecilnya dividen yang dibagikan. 

Gumanti (2013) menyatakan bahwa, keputusan yang diambil oleh manajemen 

harus mengutamakan upaya untuk memaksimalkan kemakmuran investor, 

maka dari itu sebagai pemilik perusahaan dan manajer adalah individu yang 

ditugaskan untuk mengelola perusahaan. Manajer keuangan harus mengambil 

keputusan kebijakan dividen yang optimal untuk menjaga kedua kepentingan 

yang berlawanan tersebut. 

 Kebijakan dividen pada hakikatnya adalah keputusan apakah laba yang 

diperoleh akan dibagikan kepada investor sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan dividen perusahaan tergambar dalam 

dividend payout ratio (DPR) yaitu, persentase dari laba yang akan dibayarkan 

kepada investor dalam bentuk dividen tunai (Mardiyati et al., 2014). 

 Dividend Payout Ratio (DPR) atau rasio pembayaran dividen adalah 

besarnya perbandingan antara dividen tunai yang diterima investor dengan 

laba bersih setelah pajak yang tersedia bagi investor. Perhitungan DPR dapat 
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berbasis per lembar saham atau total rupiah (Gumanti, 2013). Artinya, dividen 

yang dibayarkan kepada investor adalah dividen dalam bentuk tunai karena 

dalam perhitungan rasio pembayaran dividen menggunakan sebagian dari laba 

yang diperoleh perusahaan.  

 Penentuan rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio) merupakan 

keputusan yang penting bagi perusahaan. Karena dividen payout ratio (DPR) 

merupakan salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor 

untuk mengetahui hasil dari investasinya. Jika dalam laporan keuangan 

terindikasi adanya penurunan yang signifikan dalam pembayaran dividen, 

maka minat investor akan berkurang dalam menanamkan modalnya. 

Sebaliknya jika adanya kenaikan dari pembagian dividen, maka investor akan 

tertarik dalam menanmkan modalnya. Terdapat beberapa langkah yang dapat 

diambil oleh manajer perusahaan dalam membagikan dividen (Yusman, 

2018). 

 Bagi perusahaan, informasi yang terkandung dalam dividend payout ratio 

(DPR) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jumlah 

dividen yang akan dibagikan kepada investor. Sedangkan bagi investor, 

dividend payout ratio (DPR) digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan dalam penentuan menanamkan modal pada suatu 

perusahaan. Ada beberapa investor yang hidup dari penghasilan berupa 

dividen, mereka akan memilih saham-saham dividennya yang mereka 

andalkan (Febrina dan Hafsah, 2016). 
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 Menurut Noviyati dan Kamaliah (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen suatu perusahaan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, dan likuiditas. Monika dan Sudjarni (2018) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu profitabilitas, 

likuiditas, dan leverage. Idawati dan Sudiartha (2014) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu profitabilitas, 

likuiditas, dan ukuran perusahaan. Lumbantobing et al. (2017) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu profitabilitas 

dan rasio aktivitas. Arjana dan Suputra (2017) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan dan corporate social responsibility. 

 Penelitian ini menggunakan faktor profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio 

aktivitas, ukuran perusahaan dan corporate social responsibility, karena faktor 

tersebut merupakan beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen dan terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten, yaitu adanya research gap untuk beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Selain itu, peneliti menambahkan 

faktor corporate social responsibility karena pada penelitian sebelumnya 

masih terdapat satu jurnal yang membuktikan bahwa corporate social 

responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.    

 Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh 

laba. Laba perusahaan tersebut akan menjadi acuan dalam pembayaran 
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dividennya. Besarnya tingkat laba akan mempengaruhi besarnya tingkat 

pembayaran dividen yang dibagikan kepada investor (Idawati dan Sudiartha, 

2014). Murhadi (2015) menyatakan bahwa, ada beberapa alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu gross profit margin, operating 

margin, net profit margin, return on equity, dan return on assets. Profitabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan return on equity (ROE) sebagai alat ukur 

karena, rasio ini merupakan indikator yang tepat dalam mengukur suatu 

keberhasilan bisnis dengan mensejahterakan investornya, salah satunya yaitu 

dengan membagikan dividen (Dewi dan Sedana, 2018). 

 Penelitian Monika dan Sudjarni (2018) memberikan hasil yaitu 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti 

semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi 

dividen yang dibagikan. Penelitian Nurwani (2017) memberikan hasil yang 

sebaliknya, yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Hal ini berarti tingkat laba yang diperoleh perusahaan tidak mempengaruhi 

tingkat dividen yang dibagikan kepada investor. 

 Likuiditas adalah kemapuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek melalui sejumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan. Murhadi 

(2015) menyatakan bahwa, ada beberapa alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur likuiditas yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Likuiditas 

dalam penelitian ini menggunakan current ratio (CR) sebagai alat ukur 

karena, rasio ini merupakan ukuran yang secara umum digunakan untuk 
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melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya  (Dewi dan Sedana, 2018). 

 Penelitian Suradi (2017) memberikan hasil yaitu likuiditas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti semakin besar current ratio 

menunjukan semakin tinggi kemapuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, termasuk didalamnya kewajiban perusahaan 

untuk membayar deviden. Penelitian Nurwani (2017) memberikan hasil yang 

sebaliknya, yaitu likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  Hal 

ini berarti tinggi rendahnya likuiditas perusahaan tidak terlalu mempengaruhi 

besar kecilnya dividen yang akan dibagikan kepada investor. 

Leverage merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi pembayaran 

dividen. Leverage  merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiaya dengan hutang (Hery, 2015). Ada beberapa alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur leverage yaitu debt ratio, debt to equity 

ratio, dan long-term debt to equity (Murhadi, 2015). Leverage  dalam 

penelitian ini menggunakan debt to equity ratio (DER) sebagai alat ukur 

karena rasio ini merupakan analisis yang dapat melihat apakah perusahaan 

dapat membayar seluruh kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya 

(Monika dan Sudjarni, 2018). 

 Penelitian Cahyanti (2018) memberikan hasil yaitu leverage berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti jika debt to equity ratio 

meningkat akan diikuti dengan penurunan dividend payout ratio. Penelitian 

Monika dan Sudjarni (2018) memberikan hasil yang sebaliknya, yaitu 
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leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti 

semakin tinggi hutang perusahaan maka dividen yang dibayarkan rendah.  

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk 

dalam mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki (Hery, 2015). Ada beberapa alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur rasio aktivitas yaitu accounts receivable turnover, inventory 

turnover, working capital turnover, fixed assets turnover, dan total assets 

turonver (Murhadi, 2015). Rasio aktivitas dalam penelitian ini menggunakan 

total assets turonver (TATO) sebagai alat ukur karena, total aset berupa 

bangunan dan tanah merupakan ukuran yang dipakai untuk menghasilkan 

penjualan, sehingga dengan menggunakan total assets turonver dapat 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui 

penggunaan aset tersebut  (Lumbantobing et al., 2017).  

 Penelitian Purnami dan Artini (2016) memberikan hasil bahwa total assets 

turnover (TATO) berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hal ini 

berarti semakin tinggi perputaran aset perusahaan berarti semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Penelitian Mudiyarti et al. 

(2017), memberikan hasil yang sebaliknya, yaitu total assets turnover (TATO) 

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti semakin tinggi 

perputaran total aset suatu perusahaan maka dividen yang dibayarkan 

cenderung rendah. 
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 Ukuran perusahaan salah satu alat yang dapat mengukur besar atau 

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi faktor penting dalam 

pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, 

karena besar atau kecil perusahaan berpengaruh terhadap dividen yang 

dibayarkan kepada investor (Samrotun, 2015). 

 Penelitian Rais dan Santoso (2017) memberikan hasil bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Penelitian Idawati 

dan Sudiartha (2014) memberikan hasil yang sebaliknya, yaitu ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.  

 Salah satu informasi yang dipublikasikan dan bersumber dari intern 

perusahaan adalah tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility) (CSR) di dalam laporan tahunan perusahaan 

sebagai bentuk komitmen bisnis perusahaan untuk memberi kontribusi positif 

terhadap lingkungan, sosial dan masyarakat. Pengungkapan CSR menjadi 

penting bagi perusahaan yang ada di Indonesia karena telah diatur melaui 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (pasal 74 

ayat 1) mewajibkan perusahaan yang usahanya dibidang yang berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Kegiatan CSR memiliki biaya, berpotensi mentransfer sumber 

daya perusahaan dari investor ke pemangku kepentingan lain, karena sumber 

daya yang dihabiskan untuk CSR dapat didistribusikan kepada investor dalam 

bentuk dividen. Pada akkhirnya, keuntungan dari pengungkapan CSR dapat 

mengarah pada kemampuan pendapatan yang lebih kuat dan meningkatkan 
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kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pembayaran dividen. Dengan 

demikian, tingkat pengungkapan CSR yang tinggi secara positif terkait dengan 

pembayaran dividen, memberikan sinyal positif secara konsisten ke pasar 

bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang stabil dan 

menguntungkan, dicapai tanpa melupakan tanggung jawab sosial perusahaan, 

dan bahwa manajemen memiliki kompetensi keuangan untuk 

mempertahankannya (Villiers et al., 2019). Sejalan dengan penelitian Arjana 

dan Suputra (2017) yang menyatakan bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan menguji 

kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Rasio Aktivitas, Ukuran Perusahaan 

dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kebijakan Dividen (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 

2011-2017)”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen? 

2.  Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen? 

3. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen? 
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4. Apakah rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen? 

6. Apakah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh likuditas terhadap kebijakan 

dividen. 

3. Mengetahui dan menganalisi pengaruh leverage terhadap kebijakan 

dividen. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rasio aktivitas terhadap 

kebijakan dividen. 

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan dividen. 

6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh corporate social responsibility 

terhadap kebijakan dividen. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:  

1) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

menambah wawasan terkait dengan perilaku pasar modal khususnya 

mengenai kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu profitabilitas, 

likuiditas, leverage, rasio aktivitas, ukuran perusahaan dan corporate 

social responsibility.  

2) Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi khususnya para 

investor yang akan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penelitian ini 

bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 

membeli, menahan, atau menjual saham dengan melihat risiko yang 

melekat serta hasil pengembangan usaha dari investasi yang dilakukan 

berdasarkan informasi mengenai profitabilitas, likuiditas, leverage, 

rasio aktivitas, ukuran perusahaan dan corporate social responsibility.  

3) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pengaruh kinerja keuangan dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan dividen.  
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1.5 Kerangka Pikir 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 

1.5.1 Penjelasan Kerangka Pikir 

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan 

mempengaruhi besarnya tingkat pembagian dividen kepada pemegang 

saham. Likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

karena semakin tinggi posisi likuiditas perusahaan akan meningkatkan 

pembayaran dividen kepada pemegang saham. Aktivitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dibiden karena semakin tinggi perputaran 

aktiva perusahaan berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

membagikan dividennya. Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen karena ukuran perushaan menjadi faktor 
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penting dalam pengambilan keputusan bagi investor untuk investasi 

saham pada perusahaan, maka besar kecilnya perusahaan akan 

mempengaruhi tingkat dividen yang dibayarkan. Coporate Social 

Responsibility berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen karena 

perusahaan dengan menerapkan CSR memiliki kecenderungan lebih 

besar untuk membayar dividen dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak menerapkan CSR.  

Leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen karena 

semakin besar rasio leverage maka semakin besar penggunaan hutang 

perusahaan akan mengakibatkan semakin sulit perusahaan untuk 

membayar dividen kepada pemegang saham. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bagian pertama dalam penelitian ini membahas tentang pendahuluan yang 

berisi latar belakang masalah dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan 

dilakukannya penilitian ini, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, kerangka 

pikir, penjelasan kerangka pikir dan sistematika penulisan dalam penelitian 

ini. 

Bagian kedua dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan pustaka dan 

pengembangan hipotesis yang berisi teori-teori yang relevan dengan pokok 

permasalahan penelitian dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. 

Bagian ketiga dalam penelitian ini membahas tentang metodologi  

penelitian yang berisi metode penelitian yang memuat tentang definisi 
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operasional variabel penelitan, penentuan sampel, jenis, dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bagian keempat dalam penelitian ini membahas tentang analisis dan hasil 

penelitian yang berisi uji asumsi klasik, uji model regresi, dan hasil pengujian 

hipotesis. 

Bagian kelima dalam penelitian ini membahas tentang kesimpulan, 

implikasi serta keterbatasan dan saran yang berisi kesimpulan hasil penlitian, 

implikasi hasil penelitian serta keterbatasan dan saran yang berkaitan dengan 

hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


