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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama (din) yang komprehensif (syumul) dalam ajaran dan 

norma nya yang mengatur seluruh aktivitas manusia di segala bidang, investasi 

sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian. Dengan demikian, investasi 

sangat dianjurkan bagi setiap umat muslim karena dengan berinvestasi harta bisa 

lebih produktif dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Quran, Hadis, perkataan sahabat dan tabi’in. Investasi bisa 

dilakukan dalam bentuk Direct Investment (investasi langsung) atau Portofolio 

Investment (investasi tidak langsung).  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, investasi dalam bentuk 

Portofolio Investment  yang terjadi di pasar modal syariah dengan instrumen yang 

diambil yaitu saham syariah. Adapun objek dari penelitian ini yaitu perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2009-2016.  Kegiatan pasar 

modal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor: 8 

Tahun 1995 (UUPM) Pasal 1 butir 13 yang menyatakan bahwa pasar modal 

merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek-efek tersebut. Pasar Modal Islam 

secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 dan bersamaan dengan 

penandatanganan MOU antara  BAPEPAM- LK dengan DSN-MUI. 
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Secara praktis, instrumen saham ini belum ada pada masa Rasulullah SAW 

dan pada masa sahabat. Dikarenakan pada masa tersebut belum ada nash atau teks 

Al-Quran maupun Hadis yang dapat menghukumi secara jelas dan pasti tentang 

adanya instrumen saham. Sehingga para ulama dan para fuqoha kontemporer 

melakukan ijtihad yang mengacu kepada sandaran dan dasar hukum yang diakui 

kebenarannya. Adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual beli saham ini 

semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli saham. 

Fatwa Dewan Islam Indonesia juga telah memutuskan akan bolehnya jual 

beli saham. (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 

40/DSN-MUI/2003) dalam perkembangannya mulai 2007 BAPEPAM Lembaga 

Keuangan sudah mengeluarkan Daftar Efek Islam yang berisi emiten-emiten yang 

sahamnya sesuai dengan ketentuan Islam berdasarkan keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan Nomor: Kep 325/BI/2007 tentang 

Daftar Efek Islam Tanggal 12 September 2007 yang berisi 174 saham Islam.
1
 

Manfaat dari keberadaan pasar modal bagi investor adalah memberikan 

alternatif sumber penghasilan. Jadi, dengan melakukan investasi di pasar modal 

seorang investor bisa mendapatkan penghasilan/keuntungan. Keuntungan yang 

akan didapat oleh para investor dengan melakukan investasi membeli atau 

memiliki saham yaitu salah satunya dalam bentuk Dividen. Dividen merupakan 

pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan dan keuntungan tersebut 

berasal dari penghasilan perusahaan. Dividen akan diberikan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

                                                           
1
 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan 

Praktis, Cetakan 1,  (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), hlm. 223-226. 
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Dividen akan dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan, 

dividen akan dibagi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, tetapi ada juga 

perusahaan yang membagikan dividen dua kali setahun tergantung kebijakan 

manajemen perusahaan, jadi kalo kita ingin mendapatkan dividen kita harus 

bersedia menahan (tidak menjual saham) relatif lama, paling tidak enam bulan 

jika emiten membagi dividen dua kali setahun. Namun bisa juga tidak perlu lama, 

jika kita membeli saham menjelang emiten membagi dividen, istilahnya membeli 

pada masa cum dividen.
2
 Investor dapat melihat berapa dividen yang dapat 

diterima dari Laporan Keuangan (financial statement) suatu perusahaan yang 

merupakan gambaran dalam menjelaskan tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan tersebut.
3
  

Dividen tersebut dapat berupa dividen tunai yang artinya setiap pemegang 

saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk 

setiap saham. Atau dapat pula berupa dividen saham yang diberikan kepada setiap 

pemegang saham sehingga saham yang dimiliki pemegang saham akan 

bertambah.
4
   Penerbit saham tidak selalu menyatakan berapa jumlah dividen yang 

akan diberikan sebab ini di tentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Namun sebagai gambaran kepada calon investor cukup banyak 

perusahaan penerbit saham mencantumkan suatu target pembayaran dividen 

biasanya target ini dinyatakan sebagai besaran persentase tertentu dari laba bersih 

perusahaan atau yang terkenal sebagai Dividend Payout Ratio.
5
  

                                                           
2
 Sawidji Widoatmodjo, Memulai Investasi Saham: Panduan Bagi Pemula,(Jakarta: 

Kompas Gramedia, 2012), hlm. 73. 
3
 Irham Fahmi, Analisis Investasi: dalam Prespektif Ekonomi dan Politik, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2006), hlm. 48. 
4
 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan 

Praktis, Cetakan 1,  (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010), hlm. 231. 
5
 Sawidji Widioatmodjo, Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus, Cetakan 1,  

(Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 123-130. 
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Pembagian Dividend Payout Ratio harus didasari oleh kebijakan dividen, 

yaitu keputusan dividen yang akan dilakukan oleh penerbit saham dengan 

mempertimbangkan apakah pembayaran dividen ini akan meningkatkan 

kemakmuran bagi pemegang saham atau tidak. Kebijakan dividen juga dapat 

diartikan apakah laba yang diperoleh sebaiknya dibagikan atau apakah saham 

sebaiknya dibagi dengan konsekuensi harus mengeluarkan saham baru ataukah 

tidak perlu.
6
  Kebijakan dividen dapat dilihat dari porsi laba yang dibagikan dalam 

bentuk dividen kas atau disebut dengan Dividend Payout Ratio, besar kecilnya 

Dividend Payout Ratio bisa mempengaruhi keputusan Investasi para investor dan 

juga berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan.   

Kebijakan Dividen dalam pembagian Dividend Payout Ratio pada 

umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tersebut dapat dijadikan indikator dalam pembagian Dividend 

Payout Ratio, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan 

meningkatkan niali Dividend Payout Ratio diantaranya yaitu, usulan tim 

manajemen sebagai pihak yang sangat mengetahui kondisi perusahaan dan 

perekonomian di masa mendatang mengadakan usulan tentang berapa besarnya 

dividen yang harus di bagi (Dividend Payout Ratio) dari laba bersih yang 

dihasilkannya (Profitabilitas), kondisi likuiditas perusahaan karena jika 

perusahaan sedang dalam keadaan likuid maka perusahaan tidak akan sulit dalam 

membayar dividen dan jika perusahaan yang tidak likuid akan sulit dalam 

membayar dividen. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dapat menurunkan nilai dividend 

Payout Ratio diantaranya yaitu, pengembangan usaha karena jika perusahaan 

                                                           
6
 Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, Cetakan 2, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 191. 
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ingin mengembangkan usaha maka laba bersih yang dibagi (Dividen Payout 

Ratio) harus kecil dan laba ditahannya harus besar untuk perluasan usaha, dan 

pembayaran kembali utang jangka panjang jika perusahaan memiliki utang jangka 

panjang yang besar maka laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen 

(Dividend Payout Ratio) harus kecil dan laba ditahan harus besar untuk 

melakukan pembayaran utang jangka panjang.
7
 

Posisi kas atau likuiditas dan laba atau profitabilitas merupakan faktor 

penting yang harus dipertimbangkan oleh suatu perusahaan sebelum mengambil 

keputusan untuk menetapkan besarnya jumlah Dividend Payout Ratio yang akan 

dibayarkan kepada para pemegang saham. Dalam penelitian ini, penulis akan  

meneliti dan mengambil salah satu dari rasio likuiditas dan rasio profitabilitas 

yang merupakan rasio keuangan perusahaan yang menjadi indikator dalam 

pembagian Dividend Payout Ratio yaitu rasio Earning Per Share (EPS) dan 

Current Ratio (CR) 

Earning Per Share adalah keuntungan bersih yang diperoleh investor 

untuk setiap lembar saham yang dimilikinya.  Earning Per Share (EPS) dari suatu 

perusahaan dapat dijadikan indikator untuk menilai apakah suatu perusahaan 

mampu meningkatkan keuntungannya yang berarti juga meningkatkan kekayaan 

pemegang sahamnya dengan membagikan Dividend Payout Ratio yang tinggi atau 

sebaliknya tidak mampu meningkatkan keuntungan yang berarti tidak dapat 

meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya sehingga tidak dapat membagikan 

Dividend Payout Ratio atau Dividend Payout Ratio mengalami penurunan. 

Current Ratio (CR) atau rasio lancar merupakan salah satu rasio likuiditas 

yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

                                                           
7
 Darsono, Manajemen Keuangan: Pendekatan Praktis Kajian Pengembangan Keputusan 

Bisnis Berbasis Analisis Keuangan, (Jakarta: Triagra Utama, 2007), hlm. 216-217. 
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pendek yang harus segara dipenuhi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Sehingga, semakin 

tinggi Current Ratio (CR) maka semakin besar jumlah  Dividend Payout Ratio, 

Begitupun sebaliknya, semakin rendah Current Ratio (CR) berarti semakin kecil 

jumlah Dividend Payout Ratio.
8
 

Kebijakan dividen yang tepat harus didasari pertimbangan yang baik, 

sehingga dapat memenuhi harapan para pemegang saham sekaligus juga menjaga 

ketersediaan dana untuk keperluan pertumbuhan perusahaan dengan melihat 

faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio tersebut yang antara lain 

yaitu Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio (CR). Dividend Payout Ratio 

atau Rasio pembayaran dividen adalah dividen per lembar saham dibagi dengan 

laba per lembar saham atau dividen tunai tahunan yang dibagi dengan laba 

tahunan. Rasio tersebut ini menunjukan persentase dari laba perusahaan yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham secara tunai.  Objek dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Jakarta Islamic 

Index adalah yang menghitung indeks rata-rata saham untuk jenis-jenis saham 

yang sesuai dengan kriteria syariah dan merupakan salah satu indeks saham yang 

ada di indonesia.  

PT Astra International Tbk. terdaftar dalam daftar saham perusahaan 

tercatat yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index tanggal 27 Juni 

tahun 2005. Astra berawal dari tahun 1957 di Jakarta dan memulai bisnisnya 

sebagai perusahaan perdagangan umum dengan nama PT. Astra International Tbk. 

Pada tahun 1990 seiring dengan pelepasan saham ke publik beserta pencatatan 

                                                           
8
 Muhammad Hidayat, “Pengaruh Earning Per Share dan Cash Ratio terhadap Dividend 

Payout Ratio dengan Asset Growth sebagai Variabel Moderasi pada Sektor Industri Barang 

Konsumsi di BEI Periode 2009-2012”, dalam jurnal Measuremental Vol.9 Nomor: 1 Maret 2015, 

hlm. 20, diakses dari  http://journal.unrika.ac.id/index.php, diakses tanggal 10 Mei 2017. 

http://journal.unrika.ac.id/index.php


7 
 

 

saham perseroan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar  dengan kapitalisasi pasar 

per 31 Desember 2010 sebesar 221 triliun.   

Astra bergerak dalam enam bidang usaha yaitu: otomotif, jasa keuangan, 

alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur, logistik dan teknologi  

informasi, Astra masuk kedalam LQ 45.
9
 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Muhammad Hidayat yang berjudul 

Pengaruh Earning Per Share dan Cash Ratio terhadap Dividend Payout Ratio 

dengan Asset Growth sebagai Moderasi pada Sektor Industri Barang Konsumi di 

BEI Periode 2009-2012. Dengan hasil penelitian bahwa Earning Per Share 

berpengaruh positif signifikan terhadap Dividend Payout Ratio sedangkan cash 

ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.
10

 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yuni Setiowati dengan judul 

Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share 

(EPS) dan Return on Asset (ROA) terhadap Dividend Payout Ratio, pada 

perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah periode 2008-2010. Dengan 

hasi variabel Current Ratio,  Debt to Equity Ratio, Earning Per Share dan  Return 

on Asset secara simultan berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio  Sedangkan 

secara parsial variabel Current Ratio, Earning Per Share dan Return on Asset 

berpengaruh positif signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. sedangkan 

                                                           
9
 Muhammad Chatib basri, “Anual Report Laporan Tahunan Astra International Tbk”, 

dalamhttp://www.Sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-astra-international-tbk/amp/, 

diakses tanggal 25  Mei 2017. 
10

 Muhammad Hidayat, “Pengaruh  Earning Per Share dan Cash Ratio Terhadap 

Dividend Payout Ratio dengan Asset Growth Sebagai Variabel Moderasi Pada Sektor Industri 

Barang Konsumsi di BEI Periode 2009-2012”, 2015, Universitas Riau Kepulauan, dalam 

http://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/download/99/95 diakses tanggal 10 Mei 

2017. 

http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-astra-international-tbk/amp/
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variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif tidak signifikan pada 

perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah Periode 2008-2010.
11

  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai Earning Per Share 

(EPS), Current Ratio (CR) dan Dividend Payout Ratio itu terdapat beberapa 

perbedaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melanjutkan lagi 

penelitian tersebut untuk melihat keakuratan hasil penelitian sebelumnya dan 

menunjukan apakah hasil penelitian penulis ini membantah atau menguatkan 

penelitian terdahulu. Berikut data variabel Earning Per Share, Current Ratio dan 

Dividend Payout Ratio pada PT Astra International Tbk Periode 2009-2016. 

Tabel 1. 1 

Earning Per Share (EPS), Current Ratio (CR) dan Dividend Payout Ratio PT 

Astra International Tbk. Periode 2009-2016 
 

Tahun Variabel 

Earning Per Share 

X1 (%) 

Current Ratio 

X2 (%) 

Dividend Payout 

Ratio  

Y (%) 

2009 18,42 136,88 33,47 

2010 26,35 126,18 13,24 

2011 39,16 136,40 37,55 

2012 3,56 139,91 45,03 

2013 3,56 124,20 45,04 

2014 3,52 132,26 45,59 

2015 2,65 137,93 49,54 

2016 2,78 123,94 14,69 

Sumber: Company Report PT Astra International Tbk Periode 2009-2016
12

 

                                                           
11

 Yuni Setiowati, “Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share 

dan Return on Asset terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan yang Termasuk dalam 

Daftar Efek Syariah Periode 2008-2010”, 2013,  Universitas Negeri Semarang, dalam 

http://lib.unnes.ac.id/17847/ diakses tanggal 8 Mei 2017. 
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Berdasarkan data tabel di atas, yang menjadi permasalah pokok yaitu 

dilihat dari variabel Y (Dividend Payout Ratio) karena terdapat dua tahun yang 

mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu pada tahun 2010 dari tahun 2009 

mengalami penurunan sebesar 20,23% dari 33,47% menjadi 13,24%, kemudian 

pada tahun 2011 mengalami peningkatan lagi yang cukup tinggi sebesar 24,31% 

dari 13,24%  menjadi 37,55%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan 

yang drastis lagi sebesar 34,85% dari 49,54% menjadi 14,69%. Adapun 

peningkatan dan penurunan yang terjadi pada Dividend Payout Ratio ini 

tergantung pada kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan.  

Kebijakan deviden berhubungan dengan perlakuan manajemen terhadap 

laba bersih perusahaan, pada umumnya sebagian dari laba bersih setelah pajak 

dibagikan pada investor dalam bentuk dividen dan sebagian menjadi laba ditahan.  

Meskipun laba yang diperoleh selama periode tertentu besar tetapi apabila 

perusahaan mengambil kebijakan bahwa sebagian besar dari laba tersebut 

dibagikan sebagai dividen, maka laba yang dijadikan laba ditahan adalah kecil.
13

  

Besar kecilnya dividen tergantung keputusan RUPS, jika pemilik perusuhan 

menganggap bahwa perusahaan tidak dapat lagi dikembangkan, maka laba bersih 

bisa dibagi sebagai dividen, dan jika perusahaan dalam kondisi berkembang, laba 

bersih dijadikan laba ditahan.
14

 Sehingga dapat dirumuskan ketika nilai Dividend 

Payout Ratio nya tinggi berarti laba ditahannya rendah dan ketika nilai Dividend 

                                                                                                                                                               
12

 Catatan: untuk memudahkan penelitian, penulis menentukan penyesuaian nominal pada 

Earning Per Share (EPS) dengan mengubahnya menjadi satuan persen. 
13

 Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Cetakan ke-8,  

(Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2008), hlm. 210. 
14

 Darsono, Manajemen Keuangan: Pendekatan Praktis Kajian Pengembangan 

Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan, (Jakarta: Triagra Utama, 2007), hlm. 216. 
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Payout Ratio mengalami penurunan berarti perusahaan menggunakan laba 

perusahaan sebagai laba ditahan. Kemudian, kebijakan dividen dalam pembagian 

Dividend Payout Ratio ini dipengaruhi oleh Earning Per Share (EPS) dan Current 

Ratio (CR). 

Variabel Earning Per Share tahun 2012 dari 2011 mengalami penurunan 

yang sangat drastis dan sangat terlihat perbedaannya. Pada tahun 2010 Earning 

Per Share mengalami peningkatan sebesar 7,93% dari tahun 2009 yaitu dari 

18,42%  menjadi 26,35%, dan pada tahun 2011 menalami peningkatan  lagi 

sebesar  12,81%  dari  26,35%  menjadi 39,16%. Kemudian pada tahun 2012 

mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 35,6% dari 39,16% menjadi 

3,56%, pada tahun 2013 masih tetep sama dengan tahun 2012 tidak ada 

peningkatan maupun penurunan, pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 

0,04 dari 3,56% menjadi 3,52%, pada tahun 2015 juga mengalami penurunan 

sebesar 0,87 dari 3,52% menjadi 2,65%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami 

sedikit peningkatan sebesar 0,13% dari 2,65% menjadi 2,78%.   

Current Ratio pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 12,7% dari 

tahun 2009 yaitu dari 136,88% menjadi 126,18%. Kemudian pada tahun 2011 

mengalami peningkatan sebesar 10,22 % dari 126,18%  menjadi 136,40%, dan 

pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali sebesar 3,51% dari 136,40% 

menjadi 139,91%. Kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 

15,71% dari 139,91% menjadi 124,20%. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan  

sebesar 8,06% dari 124,20% menjadi 132,26%, dan pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan  lagi sebesar 5,67% dari 132,26% menjadi 137,93%. Akan tetapi 

pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,99% dari 137,93%  menjadi 

123,94%.  
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Peningkatan dan penurunan setiap variabel baik itu  Variabel (X) Earning 

Per Share dan Current Ratio ataupun Variabel (Y) Dividend Payout Ratio pada 

PT Astra International Tbk Periode 2009-2016 tersebut dapat  dilihat   pada data  

grafik di bawah  ini. 

Grafik 1. 1 

Earning Per Share (EPS), Current Ratio (CR) dan Dividend Payout Ratio PT 

Astra International Tbk Periode 2009-2016 

 
 

Sumber: Company Report PT Astra International Tbk Periode 2009-2016 

Grafik diatas menunjukan bahwa Earning Per Share, Current Ratio dan 

Dividend Payout Ratio pada PT Astra International Tbk periode 2009-2016 Per 

Periodenya mengalami fluktuasi atau peningkatan dan penurunan, Jadi 

berdasarkan hasil dari data tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa Earning Per 

Share mengalami pergerakan yang sering terjadi tren penurunan dan peningkatan 

yang terus menurus, pergerakan yang cukup jelas terlihat pada tahun 2012-2016. 

dan Earning Per Share pada tahun 2011 mengalami punurunan drastis yang 

sangat terlihat jelas. nilai Current Ratio mengalami tren naik turun secara terus 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CR 136,88 126,18 136,4 139,91 124,2 132,26 137,93 123,94

EPS 18,42 26,35 39,16 3,56 3,56 3,52 2,65 2,78

DPR 38,47 13,24 37,55 45,03 45,04 45,59 49,54 14,69
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menerus dari tahun ke tahun. Sedangkan Dividend Payout Ratio mengalami 

peningkatan  secara konsisten dari tahun 2012-2015. Akan tetapi, pada tahun 2016 

mengalami penurunan, dan dari tahun 2009-2011 mengalami tren yang naik turun. 

Sehingga hal inilah yang menimbulkan  permasalahan  dalam  penelitian skripsi 

yang dilakukan oleh penulis. 

Merujuk pada teori yang mengunkapkan bahwa rasio Earning Per Share 

dan Current Ratio mempunyai hubungan yang positif dan berbanding lurus 

dengan Dividend Payout Ratio. Ketika Earning Per Share  dan Current Ratio naik 

maka Dividend Payout Ratio akan naik begitupun sebaliknya ketika Earning Per 

Share dan Current Ratio turun maka Dividend Payout Ratio turun. Namun dari 

data diatas ada beberapa data yang menunjukan masalah karena adanya 

ketidaksesuaian antara teori dengan fakta. Terdapat beberapa tahun yang faktanya 

tidak sesuai dengan teori.  

Earning Per Share pada tahun 2009-2016 kecuali tahun 2011 terjadi 

berlawanan terus menerus dengan Dividend Payout Ratio, ketika Earning Per 

Share naik Dividend Payout Ratio turun dan ketika Earning Per Share turun 

Dividend Payout Ratio naik, dan pada tahun 2013 ketika Current Ratio turun akan 

tetapi Dividend Payout Ratio naik, ini yang menjadi permasalahan dalam skripsi  

yang dilakukan oleh penulis ini. Sehingga penulis hendak melakukan penelitian 

skripsi ini dengan judul: Pengaruh  Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio 

(CR) terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan yang Terdaftar di  

Jakarta Islamic Index (JII) (Studi Kasus pada PT Astra International Tbk 

Periode 2009-2016). 
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa tingginya 

serta rendahnya nilai Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio (CR) serta 

terjadinya peningkatan dan penurunan nilai Earning per share (EPS) dan Current 

Ratio (CR) diduga berpengaruh  terhadap  Dividen  Payout  Ratio.  jadi  keduanya  

diduga berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Selanjutnya, penulis 

merumuskannya kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh Earning Per Share (EPS) secara parsial terhadap 

Dividend Payout Ratio pada PT Astra International Tbk Periode 2009-2016? 

2. Seberapa besar pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap 

Dividend Payout Ratio pada PT Astra International Tbk Periode 2009-2016? 

3. Seberapa besar pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio (CR) 

secara simultan terhadap Divided Payout Ratio pada PT Astra International 

Tbk Periode 2009-2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada identifikasi dan perumusan masalah yang telah 

disampaikan  di  atas,  maka  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  sebagai  berikut: 

1. untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS) secara parsial terhadap 

Dividend Payout Ratio pada PT Astra International Tbk Periode 2009-2016; 

2. untuk mengetahui pengaruh Current ratio (CR) secara parsial terhadap 

Dividend Payout Ratio pada PT Astra International Tbk Periode 2009-2016; 

3. untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio 

(CR) secara simultan terhadap Dividend Payout Ratio pada PT Astra 

International Tbk Periode 2009-2016. 
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D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian  ini, memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara 

praktis dan memiliki kegunaan bagi beberapa pihak yang berkepentingan terhadap 

investasi, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Kegunaan Akademik 

a. Mendeskripsikan pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio 

(CR)  terhadap Dividend Payout Ratio pada PT Astra International Tbk 

Periode 2009-2016; 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Earning 

Per Share (EPS) dan Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout 

Ratio pada PT Astra International Tbk Periode 2009-2016; 

c. Mengembangkan konsep dan teori Earning Per Share dan Current Ratio 

serta pengaruhnya terhadap Dividend Payout Ratio sehingga menambah 

pengetahuan tentang kebijakan dividen suatu perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan dalam 

menentukan Dividend Payout Ratio; 

b. Kegunaan Bagi Investor penelitian ini sebagai masukan dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi terkait dengan 

saham pada PT Astra International Tbk Periode 2009-2016; 

c. Bagi Penulis sendiri penelitian ini sangat memberikan manfaat sehingga 

dapat dijadikan sebagai perluasan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh 

Earning Per Share dan Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio. 


