
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang 

Investasi merupakan komitmen untuk menempatkan dana pada satu atau 

beberapa obyek investasi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dimasa 

mendatang atau untuk mempertahankan nilai dana tersebut (Hendy dan Dedy, 

2004). Salah satu bentuk investasi di pasar modal adalah saham. Seorang investor 

melakukan investasi pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan yang dibagikan 

perusahaan kepada pemegang saham (dividend) atau keuntungan ketika menjual 

saham (capital gain). Dalam teori signaling hypothesis, seorang investor lebih 

menyukai dividen dibandingkan capital gains (Atmaja, 1994:354). Dividen 

merupakan suatu hal yang penting bagi para pemegang saham yang bergantung 

pada dividen perusahaan, Para investor merespon sangat negatif ketika sebuah 

perusahaan mengurangi dividennya, karena investor umumnya menginginkan 

pembagian dividen yang relatif stabil karena dengan stabilitas deviden tersebut 

dapat meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. (james o. Gill & moira 

chatton, 2006). 

Salah satu tujuan dari manajemen keuangan menurut Van Horme (1980) 

yang dikemukakan oleh Harmono (2011:12) yaitu: "Tujuan menejemen keuangan 

yaitu kebijakan dividen, kebijiakan dividen adalah presentase laba yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden tunai, penjagaan stabilitas 

dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembali 



 

 

saham. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio), ikut menentukan 

besarnya jumlah laba yang ditahan, perusahaan harus dievaluasi dalam rangka 

tujuan pemaksimalan para pemegang saham". 

Kebijakan dividen berhubungan dengan penentuan besarnya dividend 

payout ratio yaitu besarnya presentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan 

sebagai dividen kepada pemegang saham. Keputusan dividen merupakan bagian 

dari keputusan pembelanjaan perusahaan, khususnya berkaitan dengan internal 

perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya dividen yang dibagikan akan 

mempengaruhi kecilnya laba yang ditahan. Laba ditahan merupakan salah satu dana 

internal perusahaan (Sudana: 2011: 167). 

Kebijakan dividen telah diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2017 

tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB) (www.hukumonline.com). 

Politik dividen adalah bersangkutan dengan penetuan pembagian 

pendapatan (earning) antar penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para 

pemegang saham sebagai dividen atau digunakan di dalam perusahaan, yang berarti 

pendapatan tersebut harus ditahan di dalam perusahaan. Laba ditahan (Retained 

Earning) merupakan salah satu dari sumber dana yang paling penting untuk 

membiayai pertumbuhan perusahaan, sedangkan dividen merupakan aliran kas 

yang dibayarkan kepada para pemegang saham atau "equity investor". 



 

 

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi 

perusahaan tersebut, dan juga dapat membayarkan dividen kepada para pemegang 

saham. Semakin tinggi tingkat dividen yang dibayarkan, berarti makin sedikit laba 

ditahan, dan sebagai akibatnya ialah menghambat tingkat pertumbuhan (rate of 

growth) dalam pendapatan dan harga sahamnya. Kalau perusahaan ingin menahan 

sebagian besar dari pendapatannya di dalam perusahaan, berarti bagian dari 

pendapatan yang tersedia untuk pembayaran dividen semakin kecil. Presentase dari 

pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai "cash 

dividend" disebut "dividend payout ratio". Semakin tingginya dividend payout ratio 

yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, makin kecil dana yang tersedia untuk 

ditanamkan kembali di dalam perusahaan yang berarti akan menghambet 

pertumbuhan perusahaan. Salah satu fungsi yang terpenting dari financial manager 

adalah menetapkan alokasi dari keuntungan neto sesudah pajak atau pendapatan 

untuk pembayaran dividen bagi para pemegang saham dan untuk laba ditahan untuk 

perusahaan, dimana keputusan tersebut mempunyai pengaruh yang menentukan 

terhadap nilai perusahaan (the value of the firm) (Riyanto 2010:266).  

Menurut Kasmir ( 2012 : 104 ) “Rasio Keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara 

satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar 

komponen yang ada diantara laporan keuangan.” 

Manahan ( 2005: 35 ) “Analisis Rasio Keuangan merupakan alat utama 

dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab 

berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan korporasi”. 



 

 

Dividend payout ratio menggambarkan tingkat presentase dari laba yang 

dibagi menjadi dividen, dengan demikian dalam kondisi perusahaan tidak membagi 

dividen rasio ini menjadi nol (Toto prihadi, 2010). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi dividend payout ratio, antara lain yang telah dikemukakan oleh 

Riyanto (2010:267), bahwa kebijakan dividen itu dipengaruhi oleh likuiditas, 

kebutuhan dana untuk membayar hutang, tingkat pertumbuhan dan tingkat 

pengawasan. 

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 

kebijakan manajemen mengenai jumlah pembagian dividen (dividend payout 

ratio). Faktor-faktor yang diduga berpengaruh dan dijadikan variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Return On Invesment (ROI), Return On Assetdan (ROA) dan 

Current Ratio (CR). 

Profitabilitas perusahaan dapat diporsikan melalui Return On Invesment 

(ROI) dan Return On Asset (ROA). Profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen, karena jumlah nominal dividen tergantung pada 

penghasilan bersih perusahaan (EAT) (Atmaja, 1994:357). Semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi pula arus kas dalam perusahaan, dan 

dapat diharapkan perusahaan akan membayarkan dividen lebih tinggi.  

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyalk 

keputusan dividen. Karena dividen menunjukan arus kas keluar, semakin besar 

posisi kas dan keseluruhan likuiditas perusahaan, maka semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen (James c. & Jhon M. Wachoicz 2007:282). 



 

 

Dalam Septiani (2011) menunjukan bahwa posisi current ratio merupakan variabel 

penting yang di pertimbangkan oleh manajemen dalam dividend payout ratio. 

“Rasio lancar atau ( current ratio ) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.” (Kasmir, 2012:134) 

“Current Ratio merupakan bagian dari rasio likuiditas yang mana rasio ini 

mengukur seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya makin kuat posisi likuiditas suatu perusahaan terhadap 

prospek kebutuhan dana diwaktu waktu mendatang makin tinggi dividen payout 

ratio”.(dikutip dari skripsi Siti, 2008). 

“Semakin besar current ratio menunjukkan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan tingginya current 

ratio menunjukkan keyakinan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen yang dijanjikan.” ( Sutrisno, 2012 :216) 

“Apabila tingkat likuiditas terlalu tinggi hal ini kurang baik karena ada 

aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Manajemen kurang mampu 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam hal menggunakan  

dana yang dimiliki. Sudah pasti hal ini akan berpengaruh terhadap usaha 

pencapaian laba seperti yang diinginkan. “(Kasmir, 2012:128).  

Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan modal yang 

diinvestasikan dalam total aktiva  untuk menghasilkan laba perusahaan. 

Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan “( Kasmir, 2013:202).  

Semakin tinggi Return on Assets (ROA) maka kemungkinan pembagian 

dividen juga semakin banyak. “Semakin besar ROA maka semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan semakin baik pula posisi 

perusahan dalam penggunaan aset, selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan dan dapat meningkatkan pembagian dividen kepada investor” ( 

Muhammadinah dan Mahmud Alfan Jamil : 2015 ). “Beberapa faktor yang 



 

 

mempengaruhi Dividen Payout Ratio antara lain yang dikemukakan oleh Sutrisno 

( 2012 : 267 ) diantaranya posisi Solvabilitas, posisi Likuiditas perusahaan, 

kebutuhan untuk melunasi hutang, rencana perluasan, kesempatan investasi, 

stabilitas pendapatan, pengawasan terhadap perusahaan”. Dan rasio – rasio 

keuangan yang digunakan didalam penelitian ini adalah rasio Likuiditas yang 

diukur oleh current ratio, rasio profitabilitas yang diukur oleh Return On 

Invesment dan Return On Asset. 

Alasan penelitian ini menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR) sebagai 

variabel dependen dikarenakan DPR pada hakikatnya adalah menentukan porsi 

keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, dan yang akan 

ditahan sebagai bagian dari laba ditahan. 

Salah satu perusahaan yang termasuk dalam anggota emiten di BEI adalah 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini cukup menarik untuk dijadikan 

objek penelitian karena PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang produsen mie dan penggilingan tepung. 

Indofood memiliki beberapa operasi dalam melaksanakan aktivitasnya termasuk 

prodduk consumer bermerek, Bogasari, agribisnis dan distribusi. Untuk produk 

konsumen bermerek terdiri dari mie, produk susu, bumbu makanan, makanan 

ringan, nutrisi dan makan khusus. Juga pada agribisnis yaitu perkebunan, minyak 

goreng dan lemak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk tercatat pada bursa saham 

Indonesia pada 4 Juli 1994. 

 



 

 

Adapun nilain Return On Invesment, Return On Asset, Current Ratio dan 

Dividend Payout Ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2011-2018 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

Return On Invesment, Return On Assets, Current Ratio, dan Dividen Payout 

Ratio 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 2008-2017 

Tahun ROI ROA  Current Ratio  DPR  

1Q11 2.48 0.02 2.01 0.46 

2Q11 4.40 0.05 1.76 0.74 

3Q11 6.51 0.07 1.85 0.50 

4Q11 7.59 0.09 1.91 0.38 

1Q12 1.88 0.02 1.89 1.43 

2Q12 3.46 0.04 1.93 0.91 

3Q12 4.83 0.07 2.10 0.60 

4Q12 5.74 0.08 2.00 0.47 

1Q13 0.42 0.02 1.92 2.13 

2Q13 0.67 0.04 1.48 0.95 

3Q13 1.75 0.05 1.63 0.84 

4Q13 2.29 0.07 1.67 0.65 

1Q14 0.38 0.01 1.62 1.19 

2Q14 1.06 0.03 1.64 0.41 

3Q14 1.50 0.05 1.70 0.54 

4Q14 1.89 0.06 1.81 0.38 

1Q15 0.42 0.01 1.80 1.80 

2Q15 0.75 0.03 1.58 1.38 

3Q15 0.83 0.03 1.60 1.45 

4Q15 1.63 0.05 1.71 0.75 

1Q16 0.49 0.01 1.84 1.93 

2Q16 0.58 0.03 1.62 0.71 

3Q16 1.29 0.04 1.66 0.49 

4Q16 1.31 0.06 1.51 0.39 

1Q17 0.30 0.02 1.55 1.23 

2Q17 0.75 0.04 1.25 0.91 

3Q17 1.05 0.05 1.47 0.63 

4Q17 1.15 0.06 1.50 0.49 

1Q18 0.37 0.02 1.47 1.74 

2Q18 0.59 0.03 1.22 1.06 

3Q18 0.80 0.05 1.13 0.74 



 

 

Tahun ROI ROA  Current Ratio  DPR  

4Q18 0.77 0.07 1.07 0.50 

(Sumber : www.indofood.com (data diolah)) 

 

Untuk mempermudah membaca Tabel 1 maka penulis akan menyajikan 

grafik sebagai berikut : 

Grafik 1 

Return On Invesment, Return On Assets, Current Ratio, dan Dividend Payout Ratio 

pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 2008-2017 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

(Sumber : www.indofood.com (data diolah))    

 

Dari table 1 dan grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 2008-2017 menjunjukan nilain 

Return On Invesment, Return On Asset, Current Ratio, dan Dividen Payout Ratio 

yang berfluktuaktif. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Hal yang diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi saham adalah 

tingkat harga saham serta laba yang didapatkan dari harga tersebut yaitu berupa 
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dividen. Tingkat presentase dari laba yang dibagikan menjadi dividen digambarkan 

melalui dividend payout ratio. 

Seorang investor yang mengharapkan tingkat kembalian (return) berupa 

dividen, terlebih dahulu akan melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan 

dengan melihat dan menghitung laporan keuangan dari perusahaan tersebut. 

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Tabel 1 dan garfik pada gambar 

1 dapat diketahui jika tingkat presentase DPR pada PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk. berfluktuasi dan tidak mengidinkasikan adanya penerapan kebijakan 

pembayaran dividen yang stabil selama periode 2011-2018. DPR yang dibagikan 

oleh perusahaan kepada pemegang saham berbeda dari tahun ketahun sesuai dengan 

kebijakan dividen yang diambil perusahaan. Perbedaan ini terjadi karena dalam 

menetapkan kebijakan dividen perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor- 

faktor yang di duga menjadi pertimbangan dalam menetukan dividen adalah Return 

On Invesment, Return On Assets, dan Current Ratio. 

Terdapat perbedaan hasil penelitian dari Beberapa peneliti terdahulu hal 

tersebut seperti yang diungkapkan oleh beberapa peneliti antara lain hasil 

pengujian pengaruh Return On Investment, Return On Assets, dan Current 

Ratio menunjukkan tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio. Current Ratio tidak berpengaruh signifikan, Variabel CR 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap DPR, Return On Asset 

berpengaruh positif  dan signifikan, Return On Asset berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, Current Ratio (CR) berpengaruh 



 

 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) Return On Investment (ROI) tidak 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio  (DPR). 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat Pengaruh Return On Invesment terhadap 

Dividen Payout Ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

periode tahun 2011-2018? 

2. Apakah terdapat Pengaruh Return On Asset terhadap Dividend 

Payout Ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode 

tahun 2011-2018? 

3. Apakah terdapat Pengaruh Current Ratio terhadap Dividend 

Payout Ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode 

tahun 2011-2018? 

4. Apakah terdapat Pengaruh Return On Invesment, Return On 

Asset dan Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio secara 

Simultan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 

2011-2018? 

 

 

 



 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Invesment terhadap Dividen 

Payout Ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 

2011-2018? 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap Dividend 

Payout Ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 

2011-2018? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Dividend Payout 

Ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 2011-

2018? 

4. Untuk mengetahui pengaruh Return On Invesment, Return On Asset 

dan Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio secara Simultan 

pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 2011-2018? 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu 

Manajemen . Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi 



 

 

dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

 2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai 

sumber informasi yang dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi 

perusahaan mengenai bagaiimana profitabilitas dan likuiditas yang berdampak 

terhadap kebijakan deviden serta memberikan informasi tentang faktor-faktor apa 

saja yang berhubungan dengan kebijakan deviden dan berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan investasi. 

b. Bagi peneliti  

Sebagai sarana belajar untuk mengetahui sejauh mana teori yang 

diperoleh dalam praktek juga menambah pengetahuan peneliti mengenai 

pengaruh Return On Invesmen, Return On Assets, dan Current Ratio terhadap 

Devidend Payout Ratio pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. periode tahun 

2008-2017. 

c. Bagi Investor 

Sebagai sumber informasi bagi para investor atau pemegang saham 

tentang pembagian dividen yang baik.  

d. Manfaat bagi pihak lain  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan manfaat atau 

informasi bagi pihak luat atau calon investor atau pemegang saham, agar calon 

investor dapat dapat mengambil keputusan tentanag saham perusahaan yang 



 

 

layak untuk dipilih melalui analisis Return On Invesment, Return On Assets, 

Current Ratio dan Dividen Payout Ratio tersebut. 

1.6.  Kerangka Pemikiran 

Investor menginvestasikan dananya di pasar modal bertujuan untuk 

memaksimumkan kekayaannya dengan mengharapkan return yang memuaskan 

atas investasi yang dilakukannya yaitu berupa dividen, yang merupakan bagian dari 

keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dan capital gain 

yaitu selisih dari jual beli saham dimana nilai jual saham lebih tinggi dari nilai 

belinya.  

Keuntungan berdasarkan capital gain mempunyai tingkat risiko yang tinggi 

karena bisa jadi saham-saham yang memberikan keuntungan saat ini menjadi 

saham yang merugi di masa yang akan datang begitu juga sebaliknya. Oleh karena 

itu pembagian keuntungan dalam bentuk dividen tunai merupakan suatu bentuk 

pemecahan masalah dari kekhawatiran ketidakpastian akan masa depan bagi 

investor. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan yang sangat penting yang harus 

diambil perusahaan. Hasil kebijakan ini akan mempengaruhi dua pihak yaitu 

manager (perusahaan) dan investor (pemegang saham). Masing-masing pihak 

memiliki kepentingan tersendiri dengan jumlah dividen yang dibagikan. Pihak 

manajer ingin menggunakan laba perusahaan untuk digunakan dalam pendanaan 

perusahaan dan membuat kebijakan-kebijakan seputar hutang investasi perusahaan 

dan kebijakan lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 



 

 

perusahaan, sedang dari pihak pemegang saham ingin mendapatkan hasil maksimal 

dari saham yang dimilikinya, baik berupa dividen maupun dengan menjual saharm 

yang dimiliki sehingga memperoleh capital gain. Selain pemilik saham, kebijakan 

dividen juga mempengaruhi keputusan calon investor yang hendak 

menginvestasikan dananya, apakah mereka akan membeli saham di yang jual atau 

tidak. 

Tujuan perusahaan dari sudut pandang manajemen keuangan adalah 

memasimalkan kemakmuran para pemilik perusahaan/pemegang saham 

(Dermawan, 2006:4). Presentase laba yang dibagikan menjadi dividen tergambar 

dalam dividend payout ratio. 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran pokok tentang Return 

On Invesment, Rerurn On Assets, dan Current Ratio serta pengaruhnya terhadap 

kebijakan Dividen Payout Ratio pada PT Indofood Sukses Makrmur Tbk periode 

tahun 2011-2018. 

Return On Investment (ROI) merupakan ukuran efektifitas perusalaan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap yang 

digunakan untuk operasi. Menurut Sunarto dan Andi Kartika (2003:125) semalin 

besar ROI menunjukkan kinerja perusahann semakin baik, karena tingkat 

pengembalian investasi (return) semakin besar. Dengan meningkatnya ROI juga 

akan meningkatkan pendapatan dividen terutama (cash dividend). Sebagaimana 

lazimnya pengukuran ROI didapat dari earnings after tax (EAT) dan total investasi 



 

 

aktiva operasi. Besamya EAT diperoleh dari laporan laba rugi, sedangkan total 

investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aktiva. 

Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA). 

Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Semakin 

tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka semakin mudah 

perusahaan memperoleh keuntungan yang nantinya akan berdampak jumlah 

dividen yang dibagi semakin besar. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka 

semakain tinggi pula Dividend Payout Ratio perusahaan.  

Current Ratio (CR) merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas yang 

dihitung dengan membagi aktiva lancar (current assets) dengan hutang atau 

kewajiban lancar (current liability). Semakin besar Current Ratio (CR) 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Tingginya Current Ratio (CR) menunjukkan keyakinan investor 

terhadap kemampuan perusahaan untuk membayarkan deviden yang dijanjikan 

(Marlina, 2009), karena semakin tinggi likuiditas perusahaan berarti semakin besar 

kemampuannya membayarkan dividen. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, namun dengan 

adanya keterbatasan penelitian ini hanya akan meneliti beberapa faktor saja. 

Adapun faktor-faktor yang mempegaruhi tersebut adalah Return On Invesment, 

Return On Assets dan Current Ratio. Ketiga variabel tersebut dapat dilihat dari 

kerangka pemikiran berikut ini: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen Payout Ratio 

 

1.7.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran 

yang dapat mendukung kegiatan peneitian berikutnya. 

 

 

Profitabilitas (ROI) 

(X1) 

ROI = 
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛−𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖)

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑥 100%
 

Profitabilitas (ROA) 

(X2) 

ROA = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Likuiditas (Current Ratio) 

(X3) 

CR = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Dividen Tunai (DPR) 

(Y) 

DPR = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 



 

 

Tabel 2 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Peneliti Hasil Persamaan  Perbedaan 

1 Analisis 

pengaruh 

Cash 

Potition, 

DER, ROA 

Terhadap 

Dividen 

Payout Ratio 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

BEI 

Hedi 

Gustian dan 

Utik 

Bidayati 

(2013) 

Cash Potition, 

DER, ROA 

secara signifikan 

dapat 

memprediksi 

Dividen Payout 

Ratio 

Meneliti 4 

variabel, 

meneliti 

ROA dan 

Dividen 

Payout 

Ratio 

- Meneliti DER, 

Cash Potition 

- Tahun 

penelitian 

- Perusahaan 

yang diteliti 

2 Pengaruh Net 

Profit 

Margin, 

Return On 

Asset, Return 

On Equity, 

Earning 

PerShare 

terhadap 

Kenijakan 

Deviden 

Yudhanto 

dan Aisjah 

(2012) 

Net Profit 

Margin, Return 

On Asset, 

Return On 

Equity, dan 

Earning 

PerShare 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kebijakan 

dividen 

Meneliti 

ROA dan 

Dividen 

Payout 

Ratio 

- Meneliti 4 

variabel 

- Meneliti NPM, 

ROE, EPS 

- Tahun 

penelitian 

- Perusahaan 

yang diteliti 

3 Pengaruh 

Ratio 

Keuangan 

Terhadap 

Kebijakan 

Deviden pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Nursada 

dkk (2012) 

Secara simultan 

Return On 

Equity, Deb to 

Equity Ratio, 

dan Current 

Ratio 

berpengaruh 

positif atau 

signifikan 

terhadap 

Meneliti  4 

variabel, 

meneliti 

Current 

Ratio dan 

Dividen 

Payout 

Ratio 

- Meneliti ROE, 

DER 

- Tahun 

penelitian 

- Perusahaan 

yang diteliti 



 

 

No Judul Peneliti Hasil Persamaan  Perbedaan 

Bursa Efek 

Indonesia 

pembayaran 

Dividen 

4 Analisis 

Pengaruh 

Return On 

Asset, Debt 

To Equity 

Ratio, 

Growth, Firm 

Size dan Cash 

Ratio 

Septiani 

Arie 

Arsanda 

(2011) 

Manunjukan 

bahwa return on 

asset, firm size, 

dan cash ratio 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

perubahan DPR, 

sementara debt 

to equity ratio 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan. 

Berdasarkan 

secara uji 

statistic F dapat 

disimpulkan 

bahwa variable 

ROA, DER, 

Growth, firm 

size dan cash 

ratio secara 

bersama-sama 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

perubahan 

dividend payout 

ratio. 

Meneliti 

ROA 

terhadap 

Dividen 

Payout 

Ratio 

- Meneliti 6 

variabel 

- Perusahaan 

yang diteliti 

5 Pengaruh 

Cash Ratio, 

Debt to 

Equity Ratio, 

ROA, ROE 

terhadap 

Muammar 

Khaddafi 

(2012) 

Cash Ratio, 

Debt to Equity 

Ratio,ROA, 

ROE 

berpengaruh 

terhadap 

Meneliti 

ROA dan 

Dividen 

Payout 

Ratio 

- Meneliti 4 

variabel 

- Meneliti CR, 

DER, ROE 



 

 

No Judul Peneliti Hasil Persamaan  Perbedaan 

Dividen 

Payout Ratio 

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar di 

BEI Tahun 

2007-2012 

Dividen Payout 

Ratio dalam 

pertumbuhan 

laba 

- Tahun 

penelitian 

- Perusahaan 

yang diteleti 

6 Pengaruh 

ratio Total 

Assets Turn 

Over (TATO), 

Net Profit 

Margin 

(NPM), 

Return On 

Invesment 

(ROI), dan 

Debt to 

Equity Ratio 

(DER) 

terhadap 

Dividen 

Payout Ratio 

(DPR) 

Nining D. 

Rahmawati, 

I.S (2011) 

Total Assets 

Turn Over 

(TATO), Net 

Profit Margin 

(NPM), Return 

On Invesment 

(ROI), dan Debt 

to Equity Ratio 

(DER) secara 

simultan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

Dividen Payout 

Ratio 

Meneliti 4 

variabel, 

meneliti 

ROI dan 

Dividen 

Payout 

Ratio 

- Meneliti 

TATO, NPM, 

- Tahun 

penelitian, 

- Perusahaan 

yang diteliti. 

7 Faktor-faktor 

Yang 

Mempengaru

hi Kebijakan 

Dividen 

(studi pada 

perusahaan 

Manufaktur 

yang Tercatat 

di Bursa Efek 

Indonesia) 

Binastuti 

dan 

Wibowo 

(2011) 

ROE, ROI, EPS, 

dan DER sangat 

berpengaruh 

terhadap 

variable DPR 

Meneliti 

ROI dan 

Dividen 

Payout 

Ratio 

- Meniliti 4 

variabel, 

- Meneliti ROE, 

EPS, DER, 

- Tahun 

penelitian, 

- perusahaan 

yang diteliti 



 

 

No Judul Peneliti Hasil Persamaan  Perbedaan 

8 Dampak 

Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Deviden pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Purwanti 

dan Sawitri 

(2010) 

DER, ROI, dan 

TATO 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap DPR 

Meneliti 4 

variabel, 

meneliti 

ROI dan 

Dividen 

Payout 

Ratio  

- Menelti DER, 

TATO 

- Tahun 

penelitian 

- Perusahaan 

yang diteliti 

 

1.8.  Hipotesis 

 Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji 

kebenarannya melalui analisis data yang akan digunakan dan akan mengungkap 

kebenaran yang sebenarnya. Menurut Sugyono (2014:84) hipotesis merupakan 

jawabn sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis I 

Ho : Return On Invesment (ROI) tidak berpengaruh positif terhadap 

Dividen Payout Ratio (DPR). 

Ha : Return On Invesment (ROI) berpengaruh positif terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR). 

Hipotesis II 

Ho :  Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh negatif terhadap 

Dividen Payout Ratio (DPR). 



 

 

Ha : Return On Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR). 

Hipotesis III 

Ho : Current Ratio (CR) tidak berpengaruh positif terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR). 

Ha : Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap Dividen Payout 

Ratio (DPR). 

Hipotesis IV 

Ho : Return On Invesment (ROI), Return On Asset (ROA), dan Current 

Ratio (CR) tidak berpengaruh positif terhadap Dividen Payout Ratio 

(DPR). 

Ha : Return On Invesment (ROI), Return On Asset (ROA), dan Current 

Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap Dividen Payout Ratio 

(DPR). 

 


