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1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi ini sangatlah pesat. Banyak

perusahaan yang tumbuh dan berkembang di masing-masing bidang usaha yang

dijalani yang menyebabkan persaingan dunia usaha menjadi semakin ketat.

Perusahaan dituntut menjadi lebih baik dan unggul dibandingkan dengan

perusahaan lain. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi yang

terbaik adalah dengan meningkatkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemilik

perusahaan. Untuk itu perusahaan memerlukan investasi tambahan agar

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang.

Investasi merupakan kegiatan yang sangat berisiko tinggi dan penuh

dengan ketidakpastian. Untuk itu seorang investor memerlukan informasi kinerja

keuangan dari sebuah perusahaan sebelum mengambil keputusan melakukan

invetasi.Tujuan utama investor dalam menanamkan dananya ke dalam perusahaan

yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian investasi (return) balk

berupa pendapatan dividen (dividend yield) maupun pendapatan dari selisih harga

jual saham terhadap harga belinya (capital gain). Di sisi lain, perusahaan yang

akan membagikan dividen dihadapkan pada berbagai macam pertimbangan antara

lain: perlunya menahan sebagian laba untuk investasi pada sektor yang mungkin

lebih menguntungkan, kebutuhan dana perusahaan, likuiditas perusahaan, sifat

pemegang saham, target tertentu yang berhubungan dengan rasio pembayaran
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dividen dan faktor lain yang berhubungan dengan kebijakan dividen (Brigham dan

Gapenski,1996).

Besarnya pembagian dividen tiap perusahaan tergantung pada kebijakan

dividen yang diambil oleh perusahaan. Kebijakan dividen (dividend policy) adalah

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada

pemegang saham sebagai dividen, atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan

guna pembiayaan investasi dimasa mendatang (Sartono, 2010). Indikator yang

digunakan untuk mengukur kebijakan dividen adalah rasio pembayaran dividen

(dividend payout ratio,DPR) yang merupakan keputusan untuk menentukan

berapa banyak dividen yang harus dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan

dividen perusahaan tergambar pada dividend payout ratio-nya yaitu persentase

laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Artinya besar kecilnya dividend

payout ratio akan mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham dan

disisi lain akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Kebijakan dividen menjadi

prioritas manajer keuangan dan perusahaan pada umumnya. Kebijakan ini

menjadikan dilema bagi perusahaan, apakah akan membagikan dividen kepada

pemegang saham atau apakah akan menahan laba untuk kegiatan investasi

kembali dalam rangka pengembangan usaha (Okpara, 2010). Manajemen lebih

suka memperlakukannya sebagai laba ditahan, kecuali diketahui bahwa dana yang

akan diinvestasikan tersebut tidak mampu memberikan net present value (NPV)

yang positif bagi perusahaan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah

Return On Asset (ROA) ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan
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jumlah aktiva perusahaan. ROA menunjukkan kemampuan modal yang

diinvestasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan. Semakin

tinggi ROA maka kemungkinan pembagian dividen juga semakin banyak

(Sartono, 2010).

Selain itu, pembayaran dividen menuntut adanya ketersediaan dana yang

dimiliki perusahaan. Ketersediaan dana ini meliputi adanya penyediaan kas dalam

rangka pembayaran dividen. Untuk itu diperlukan instrumen pengukuran yang

digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas adalah

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat

likuiditas yang digunakan dalam hal ini adalah posisi kas. Posisi kas atau

likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor penting yang harus

dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya

dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Dividen merupakan

cash outflow, maka semakin kuatnya posisi kas atau likuiditas perusahaan berarti

makin besar kemampuannya membayar dividen (Riyanto, 2001).

Selain tingkat likuiditas perusahaan yang besar, perusahaan juga harus

memperhitungkan tingkat leverage perusahaan dalam melakukan pembayaran

dividen. Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan

menggunakan dana dari hutang untuk kegiatan investasi. Leverage menyangkut

struktur keuangan perusahaan, bagaimana perusahaan mendanai aktivitasnya,

apakah dengan hutang jangka pendek atau dengan modal pemegang saham.

Tinggi rendahnya tingkat leverage perusahaan akan berpengaruh terhadap

kebijakan dividen. Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah berarti
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proporsi penggunaan dana untuk membayar utang dan kewajiban yang berasal

dari sumber dana ekstemal dalam perusahaan akan kecil, sehingga dividen yang

akan dibayarkan menjadi besar. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi

menunjukkan proporsi penggunaan dana untuk membayar utang dan kewajiban

yang terkait dengan penggunaan sumber dana ekstemal menjadi lebih besar pula

yang pada akhirnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih

kecil.

Faktor risiko bisnis adalah faktor yang selalu ada di dalam perusahaan.

Risiko bisnis berkaitan dengan variabilitas laba operasi yang dipengaruhi oleh

variabilitas penjualan, menunjukkan tingkat sensitivitas laba yang dipengaruhi

oleh perubahan penjualan, yang diukur dengan degree of operattng leverage.

Analisa degree of operating leverage pada risiko bisnis menunjukkan prosentase

perubahan laba operasi akibat perubahan penjualan dalam persentase tertentu.

Analisa degree of operating leverage mengukur pengaruh perubahan penjualan

dari sejumlah keluaran output tertentu terhadap laba operasi atau EBIT. Analisa

ini memberikan pengaruh negatif terhadap pembagian dividen kepada pemegang

saham.

Penentuan kebijakan dividen, hendaknya perusahaan juga harus melihat

growlh opportunir) (tingkat pertumbuhan) yang dimiliki. Growth opportunily

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk berkembang dimasa depan dengan

memanfaatkan peluang investasi sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Pada proses pertumbuhan ini perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk

kegiatan investasi dan pengembangan. Menurut Riyanto (1995) semakin cepat

4

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PROFITABILITAS,... NIKEN SUSANTI



pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan dana

untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Penggunaan dana yang besar

ini akan mempengaruhi ketersediaan dana yang digunakan untuk membayar

dividen.

Faktor lain yang mendukung kebijakan dividen yang dilakukan oleh

perusahaan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran

yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh

total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan

menghitung log natural dari total asset (Sujoko dan Ugy Soebiantoro 2007. 45.

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan memiliki kemampuan untuk

menghasilkan earning (laba) yang lebih besar. Dengan semakin besarnya laba

yang dihasilkan maka kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen akan

tinggi pula.

Penel itian faktor-faktor yang mempengaruhi keb ij akan dividen perusahan

antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain masih berbeda-beda hasilnya.

Penelitian oleh Hatta (2002) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan

mempengaruhi kebijakan dividen. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan

Achyani (2006) menunjukkan bahwa investasi, likuiditas, profitabilitas dan

pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi dividen payout ratio.

Penelitian oleh Marlina dan Danica (2009) menunjukkan variabel cash

position dan return on assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend

pqyout ratio. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana (2012) membuktikan

bahwa Cash ratio, Debt to Equity Ratio dan return on asset (ROA) berpengaruh
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signifikan terhadap dividend payout ratio suatu perusahaan. Penelitian lainnya

yang dilakukan oleh Islamiyah (2012) menunjukkanfree cashflow, profitabilitas,

likuiditss, leverage dan growth tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, yang menunjukkan hasil

yang tidak konsisten, sehingga penting untuk diteliti kembali. Penelitian ini

mencoba mengkaji variabel yang mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen

yaitu; return on dsset, free cash flow, debt to equity ratio, risiko bisnis, growth

opportunity dan ukuran perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang telah disampaikan,

maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

"Apakah return on asset, free cashflow, debt to equity ratio, isiko bisnis,

growth opportunity dan ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap dividend

payout ratio?"

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi

tujuan dalam panelitian ini adalah untuk menguji pengaruh return on asset, free

cash flow, debt to equity ratio, risiko bisnis, growth opportunity dan ukuran

perusahaan (size) terhadap dividend payout ratio.
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

l. Manfaat Teoritis

Bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan pertimbangan dalam

penentuan kebijakan pembayaran dividen. Perhitungan kuantitatif

diharapkan dapat menunjukan hubungan atau pangaruh afitara return

on asset, free cash flow, debt to equity ratio, risiko bisnis, growth

opportunity dan ukuran perusahaan (size) terhadap dividend payout ratio.

Diharapkan dapat membantu manajer keuangan dalam pengambilan

keputusan untuk menentukan besarnya dividen yang dibayarkan terutama

dalam bentuk dividen kas (tunai).

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat

bagi pembaca khususnya investor atau para pialang saham dalam

mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham sehubungan

dengan harapannya terhadap dividen yang dibayarkan.

b. Bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan di dalam perusahaan,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penentuan

kebijakan dividen yang akan diambil pada saat diadakannya Rapat

Umum Pemegang Saham.

c. Hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi pihak lain yang

akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
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1.5   Sistematika Fenulisan Skripsi

Untuk mempelllludah penulisan dan pemahaman, maka pembahasan

dalam penulsan proposd im akan d」 abarkan ddam 5(lma)bab MaJng― maing

bab akan dJabarkan sebaga berikut:

BABI  PENDAHULUAN

Bab ini mettdaskan mengend latar belakang peneliti mengangk江

masalah ini untuk diteliti, perumusan masalah, batasan penelitian, tuJuan

penelitian,manfaat penelitian dan sistematika skripsi

BAB ll TELAAH PUSTAKA

Bab ini menJelaskan tentang teori―teon yang akan digunakan dalam

penellian ht temtama teo■ tentang keblakan pembayaran d市 iden″ r″″ α,

αSSι4ノた′εαS″メοス ″ レ わ ′″ ノタ ″ ′ノQ risiko bisnis yο″″ oPr機 械 夕 dan

ukuran perusahaan βブzり Se■a deinid dan pe■elasan dari variabel― variabel,

dilkuti dengan model penellian dan hipotesis― hipoteds yang akan ditti

BAB IH 卜彊TODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penJelasan mengenai metode penelitian yang

melip■ i jenis dan rancangan peneliJan,jenis dan sumber data,inttmmen dan

pengumpulan datL unit analisis,serta teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan pettelasan mengenai gambaran umum o切 ek

penellian,deskripS ha“ l penel■ian,可 i aSumsi klaJk,penguJian hipoteds dan

pembahasan mengenai variabel yang digunakan dalam penclitian

BAB V SINIPULAN DAN SARAN
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Bab ini memberikan penjelasan atas kesimpulan seluruh pembahasan

dari bab-bab sebelumnya dan mencoba memberi saran yang mungkin bisa

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak organisasi atau

instansi maupun penelitian selanjutnya.
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