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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kebijakan Dividen (DPR) 

Menurut Hardiatmo dan Daljono (2013) Kebijakan dividen 

perusahaan tergambar pada dividend payout ratio yaitu prosentase laba 

yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai, artinya besar kecilnya 

dividend payout ratio akan mempengaruhi keputusan investasi para 

pemegang saham dan disisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan 

perusahaan. Pertimbangan mengenai dividend payout ratio ini diduga 

sangat berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. 

Bila kinerja keuangan perusahaan bagus maka perusahaan tersebut 

akan mampu menetapkan besarnya dividend payout ratio sesuai dengan 

harapan pemegang saham dan tertentu saja tanpa mengabaikan 

kepentingan perusahaan untuk tetap sehat dan tumbuh. Sedangkan secara 

umum kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam 

membuat keputusan dividen.  Kebijakan deviden didefinisikan sebagai 

kebijakan yang terkait dengan pembayaran dividen oleh perusahaan, 

berupa penentuan besarnya pembayaran dan besarnya laba yang ditahan 

untuk kepentingan perusahaan. 

Kebijakan dividen menyangkut tentang penggunaan laba yang 

menjadi hak para pemegang saham (Husnan dan Pudjianti, 2015). Laba 

tersebut dapat dibagi menjadi dividen atau ditahan untuk diinvestasikan 
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kembali. Kebijakan dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang 

saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan 

mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi 

distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama 

suatu bisnis.  

Laim (2015) menyatakan dividen adalah bagian dari laba yang 

diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang 

saham sebagai imbalan atas kesediaannya menanamkan hartanya didalam 

perusahaan, selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik 

perusahaan, pembayaran dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

oleh karena itu memiliki posisi yang spesial bagi para pemegang saham. 

Besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat 

mempengaruhi harga saham karena investor lebih menyukai pengembalian 

yang berasal dari dividen dibandingkan dengan capital gain atau dengan 

kata lain investor lebih menyukai keuntungan dalam bentuk dividen dari 

pada keuntungan yang diharapkan dari kenaikan nilai modal. Teori bird in 

the hand menyatakan bahwa pemegang saham lebih menyukai dividen 

yang tinggi karena memiliki kepastian yang tinggi dibandingkan capital 

gain. 

Rasio pembayaran dividen (Dividen Payout Ratio) menentukan 

jumlah laba yang di bagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan 

sebagai sumber pendanaan. Rasio ini menunjukkan presentase laba 

perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa perusahaan 
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berupa dividen kas. Laba perusahaan yang akan dibayarkan sebagai 

dividen menjadi lebih kecil. Aspek penting dari kebijakan dividen adalah 

menentukan alokasi laba yang sesuai diantara pembayaran laba sebagai 

dividen dengan laba yang ditahan perusahaan. 

Kebijakan dividen adalah suatu hal yang penting dalam 

mempengaruhi nilai perusahaan. Ada berbagai pendapat atau teori tentang 

kebijakan dividen (Atmaja, 2008:285) antara lain: 

a. Teori Dividen Tidak Relevan dari Modigliani dan Miller 

Menurut Modigliani dan Miller (MM), nilai suatu perusahaan tidak 

ditentukan oleh besar kecilnya DPR tetapi ditentukan oleh laba bersih 

sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Jadi menurut MM dividen 

adalah tidak relevan. 

b. Teori The Bird in the Hand 

Gordon dan Lintner menyatakan bahwa biaya modal sendiri 

perusahaan akan naik jika DPR rendah karena investor lebih menyukai 

menerima dividen daripada capital gains. 

c. Teori Perbedaan Pajak 

Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy yang 

menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen 

dan capital gains para investor lebih menyukai capital gains karena 

dapat menunda pembayaran pajak.  

d. Teori Signalling Hypothesis 

Perubahan dividen mengandung beberapa informasi tapi sulit 

dikatakan apakah kenaikan atau penurunan harga setelah adanya 
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kenaikan dan penurunan dividen semata-mata disebabkan ole efek 

“sinyal” atau disebabkan efek “sinyal” dan preferensi terhadap dividen. 

e. Teori Clientele Effect 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang saham 

yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap 

kebijakan dividen perusahaan. 

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi manajemen dalam 

menentukan kebijakan dividen (Atmaja, 2008:291) antara lain: 

a. Perjanjian hutang 

Pada umumnya perjanjian hutang antara perusahaan dengan kreditor 

membatasi pembayaran dividen. Misalnya dividen hanya dapat 

diberikan jika kewajiban hutang telah dipenuhi perusahaan dan atau 

rasio-rasio keuangan menunjukkan bank dalam kondisi sehat. 

b. Pembatasan dari saham preferen 

Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen daham 

preferen belum dibayar. 

c. Tersedianya kas 

Dividen berupa uang tunai hanya dapat dibayar jika tersedia uang tunai 

yang cukup. Jika likuiditas baik, perusahaan dapat membayar dividen. 

d. Pengendalian 

Jika manajemen ingin mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, 

ia cenderung untuk segan menjual saham baru sehingga lebih suka 

menahan laba guna memenuhi kebutuhan dana/ baru. Akibatnya 
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dividen yang dibayar menjadi kecil. Faktor ini menjadi penting pada 

perusahaan yang relatif kecil. 

e. Kebutuhan dana untuk investasi 

Perusahaan pada proyek-proyek yang berkembang selalu 

membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan pada proyek-proyek 

yang menguntungkan. Sumber dana baru yang merupakan modal 

sendiri (equity) dapat berupa penjualan saham baru dan laba ditahan. 

Manajemen cenderung memanfaatkan laba ditahan karena penjualan 

saham baru menimbulkan biaya peluncuran saham (floating cost). 

Oleh karena itu semakin besar kebutuhan dana investasi semakin kecil 

dividen payout ratio. 

f. Fluktuasi laba 

Jika laba perusahaan cenderung stasbil, perusahaan dapat membagikan 

dividen yang relatif besar tanpa takut menurunkan dividen jika laba 

tiba-tiba merosot. Sebaliknya jika laba perusahaan berfluktuasi, 

dividen sebaiknya kecil agar kestabilannya terjaga. 

 

2. Dividen Payout Ratio 

Dividend payout ratio adalah persentase dari pendapatan yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai “cash dividend”. Presentase 

dari pendapatan yang akan dibayar kepda pemegang saham dengan 

dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividend per share 

dengan earning per share (EPS) pada periode yang bersangkutan. Di 

dalam komponen dividend per share terkandung unsur dividend, sehingga 
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apabila semakin besar dividend yang dibagikan maka semakin besar pula 

dividend payout rationya. Pembagian dividend yang besar bukanya tidak 

diinginkan oleh investor, tetapi jika dividend payout ratio lebih besar dari 

25% dikuatirkan akan menyebabkan kesulitan likuiditas keuangan 

perusahaan dimasa mendatang.  

Semakin DPR yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, maka 

semakin besar jumlah laba perusahaan yang akan dibayarkan sebagai 

dividend kepada para pemegang saham. Proporsi dividen yang dibayarkan 

pada pemegang saham tergantung pada kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba serta bentuk kebijakan dividen yang diterapkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Prosentase dari laba yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham sebagai cash dividend disebut Dividend Payout 

Ratio (Andriyani, 2008). Dalam berinvestasi di bursa efek, investor akan 

memperlihatkan berbagai aspek, yang salah satunya adalah penghasilan 

per lembar saham (Earning Per Share atau EPS).  

EPS merupakan salah satu indicator yang dapat menunjukkan 

kinerja perusahaan, semakin tinggi nilai dari EPS dapat diartikan bahwa 

semakin besar pula laba yang disediakan perusahaan untuk pemegang 

saham perusahaan terseebut dan EPS juga penting dalam analisis 

fundamental yaitu Pertama, untuk mengestimasi niali intrinsik suatu 

saham. Kedua, dividen yang dibayarkan suatu perusahaan pada dasarnya 

dari earning. Ketiga, hubungan antara perubahan earning dengan 

perubahan harga saham. terjadi di bursa saham (Sigit,2011).  
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3. Pengertian Indeks LQ45 

Indeks LQ45 dibuat dan di terbitkan oleh Bursa efek Indonesia. 

Indeks LQ45 merupakan perwakilan lebih dari 70% total kapitalitas Bursa 

Efek Indonesia dan mencakup 60 saham yang paling banyak 

diperdagangkan setiap harinya, dalam hitungan nilai, selama periode 12 

bulan. Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (liquid) tinggi 

yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas 

likuiditas, seleksi atas saham saham tersebut juga mempertimbangan 

kapitalisasi pasar karena dianggap sebagai petunjuk kinerja solid dan 

mencerminkan nilai pasar sebenarnya.  

Begitu terpilih, saham-saham tersebut dipantau dengan ketat dan 

kinerja kuarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

(2014), untuk dapat masuk dalam pemilihan LQ45, suatu saham harus 

memenuhi kriteria tertentu dan melewati seleksi utama sebagai berikut : 

a. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan. 

b. Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler. 

c. Dari 60 saham tersebut, 30 saham dengan nilai transaksi terbesar 

secara otomatis akan masuk dalam perhitungan indeks LQ45. 

d. Untuk mendapatkan 45 saham akan dipilih 15 saham lagi dengan 

menggunakan kriteria hari transaksi di Pasar Reguler, Frekuensi 

Transaksi di Pasar Reguler dan Kapitalisasi Pasar. Dari 30 sisanya, 

dipilih 25 saham berdasarkan Hari Transaksi di Pasar Reguler. 
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4. Pengertian Harga Saham 

Dalam aktivitas di pasar modal, harga saham merupakan faktor 

yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam 

melaksanakan investasi, karena harga saham menunjukkan nilai suatu 

perusahaan. Semakin tinggi nilai harga saham semakin tinggi pula nilai 

perusahaan tersebut dan juga sebaliknya. Harga saham di bursa ditentukan 

oleh kekuatan pasar, yang berarti harga saham tergantung dari kekuatan 

permintaan dan penawaran. Menurut Jogiyanto (2013) harga saham adalah 

harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh 

pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal. 

Kondisi permintaan atau penawaran atas saham yang fluktuatif tiap 

harinya akan membawa pola harga saham yang fluktuatif juga. Pada 

kondisi dimana permintaan saham lebih besar, maka harga saham akan 

cenderung naik, sedangkan pada kondisi dimana penawaran saham lebih 

banyak maka harga saham akan menurun. Sedangkan menurut (Sigit,2011) 

harga saham merupakan nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan 

perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan atau 

fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan 

yang terjadi di bursa saham. Harga saham merupakan nilai suatu saham 

yang mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham 

tersebut, dimana perubahan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh 

kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di bursa saham 

(Sigit,2011). 
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Harga saham merupakan nilai sekarang (present value) dari 

penghasilan-penghasilan yang akan diterima oleh pemodal di masa yang 

akan datang (Husnan, 2014). Harga saham menunjukan prestasi emiten 

yang bergerak searah dengan kinerja emiten. Apabila prestasi emiten 

semakin baik, maka keuntungan yang dapat dihasilkan dari operasi usaha 

semakin besar. Saham perusahaan yang demikian diminati oleh banyak 

investor dan harga saham emiten yang bersangkutan cenderung akan naik, 

yang secara tidak langsung akan mencerminkan perusahaan berkualitas 

baik. Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik 

dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar.  

Pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas 

baik dan buruk (Hartono,2013). Agar sinyal tersebut baik maka harus 

dapat ditangkap pasar dan dipersepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh 

perusahaan yang memliki kualitas yang buruk. Perusahaan yang 

melakukan publikasi laporan keuangan audit akan memberikan informasi 

kepada pasar dan diharapkan pasar dapat merespon informasi sebagai 

suatu sinyal yang baik atau buruk. Sinyal yang diberikan pasar kepada 

publik akan mempengaruhi pasar saham khususnya harga saham 

perusahaan.  

 

5. Pengertian Saham  

a. Pengertian Saham   

Menurut   Fahmi (2012)   saham   adalah   sertifikat   yang 

menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang 

saham memiliki hak  klaim  atas  penghasilan  dan  aktiva  perusahaan.  
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Berdasarkan  manfaat yang diperoleh pemegang saham, dibedakan 

menjadi: Saham biasa (common stock) Merupakan   efek   yang   

paling   sering   digunakan   oleh   emiten dalam memperoleh dana  

dari  masyarakat  dan  ju ga  merupakan  efek  yang  paling  dikenal  di 

pasar modal. Saham biasa memiliki karakteristik seperti : 

1. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan 

dilikuidasi 

2. Hak  suara  proporsional  pada  pemilihan  direksi  serta  keputusan  

lain  yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham 

3. Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam 

RUPS.    

4. Hak tanggung jawab yang terbatas 

5. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut 

ditawarkan kepada Masyarakat.  

Saham preferen (preferen stock) adalah  yang  berbentuk  

gabungan  antara  obligasi  dan    saham  biasa.  Jenis  saham  ini  

sering  disebut  dengan    sekuritas  campuran.  Saham preferen sama 

dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan 

juga mewakili kepemilikan dari modal. Dilain pihak saham preferen 

sama dengan obligasi   karena   jumlah   devidennya   tetap   selama   

masa   berlaku   dari   saham, memiliki  klaim  atas  laba  dan  aktiva  

sebelumnya,  memiliki  hak  tebus,  dan  dapat dipertukarkan dengan 

saham biasa (Fahmi, 2012). 
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b. Karakteristik Saham 

Setiap saham yang diperdagangkan di pasar modal memiliki 3 

jenis nilai yang melekat pada suatu saham perusahaan Go-Public. Nilai 

dari saham tersebut perlu di pahami investor karena akan sangat 

membantu para investor dalam mempertimbangkan melakukan 

investasi saham di pasar modal. Menurut Simatupang (2010:20), 

adapun nilai saham tersebut yaitu:  

1)  Nilai Nominal  

Nilai nominal saham adalah nilai yang tertera didalam 

saham, yang diperoleh dari hasil pembagian total modal 

perusahaan terhadap jumlah saham yang beredar. Nilai nominal 

tidak mengukur nilai rill suatu saham tetapi hanya digunakan untuk 

menentukan besaran modal disetor penuh dalam neraca. Sehingga 

besar kecilnya sangat tergantung dari besarnya modal yang disetor 

oleh perusahaan dan jumlah saham yang diterbitkan.  

2) Nilai Wajar Saham  

Nilai wajar saham berbeda dengan nilai nominal saham. 

Nilai wajar saham adalah nilai yang diberikan oleh para investor 

atau analis pasar modal terhadap setiap saham yang di 

perdagangkan di bursa efek dengan berpedoman kepada masing-

masing industri dari setiap perusahaan tersebut dan penggunaan 

metode-metode perhitungan nilai/harga suatu saham yang berlaku 

umum seperti misalnya dengan menggunakan metode PER, tingkat 
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pertumbuhan laba perusahaan, PBV dan lain-lain. Oleh karena itu 

nilai nominal yang disebut diatas pada umumnya kurang berfungsi 

sebagai alat bagi investor untuk melakukan investasi terhadap 

saham saham perusahaan karena nilainya tidak rill dan hanya lebih 

berfungsi untuk kepentingan akuntansi dan hukum sehingga setiap 

investor selalu mencari terlebih dahulu berapa nilai wajar suatu 

saham baru memutuskan apakah investasi dilakukan atau tidak 

dilakukan. Dengan diketahui besaran nilai wajar saham suatu 

saham inilah dasar bagi investor untuk melakukan keputusan 

membeli, menahan atau menjual saham.  

3)  Nilai Pasar  

Nilai pasar atau harga pasar saham suatu perusahaan go-

public adalah nilai yang diperdagangkan di bursa efek. Nilai pasar 

berbeda dengan nilai nominal dan nilai wajar. Nilai pasar terbentuk 

dari perkiraan para investor terhadap prospek perusahaan. Semakin 

banyak investor yang memperkirakan kinerja perusahaan akan 

semakin baik dimasa yang akan datang, maka semakin banyak 

investor melakukan pembelian dan semakin tinggi harga saham 

dan sebaliknya semakin banyak investor memperkirakan kinerja 

perusahaan akan menurun maka akan semakin banyak investor 

yang melakukan penjualan dan harga saham akan menurun. 

 

Pengaruh Current Ratio..., Rosita Tri Lestari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



 

 23 

6. Pengertian Current Ratio (CR) 

Rasio lancar (Current ratio) adalah ukuran yang umum digunakan 

atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempo dan juga menyatakan bahwa rasio 

lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo 

pada saat ditagih secara keseluruhan.Dalam hal ini para kreditur 

memperhatikan tingkat likuiditas perusahaan. (Fahmi, 2012:65). 

Ketika perusahaan mendapatkan dana dari para kreditur, maka 

secara langsung tingkat rasio lancar perusahaan akan menurun. Begitu 

juga sebaliknya, jika perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya, 

maka rasio lancar pun akan meningkat. Sedangakan menurut  Jumingan 

(2011:123) menuturkan bahwa rasio lancar adalah rasio yang umum 

digunakan dalam analisis laporan keuangan. Rasio lancar memberikan 

ukuran kasar tentang tingkat likuiditas perusahaan. Sedangkan Current 

Ratio (Rasio Lancar), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera 

jatuh tempo dengan menggunakan asset lancar yang tersedia ( Hery, 

2015:167). 

Menurut Harahap (2010:301), current ratio menunjukkan sejauh 

mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini 
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dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentasi. 

Apabila rasio lancar ini 1:1 atau 100% ini berarti bahwa aktiva lancar 

dapat menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah 

jika berada diatas 1 atau 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh diatas 

jumlah utang lancar. 

 

7. Pengertian Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas 

yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif ekuitas yang 

diberikan oleh para pemodal dan dikelola oleh pihak manajemen untuk 

beroperasi menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROE 

menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri 

untuk menghasilkan laba. Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka 

harga saham pun akan meningkat dan dengan begitu return yang didapat 

juga semakin besar.  

Menurut (Fahmi, 2012) ROE merupakan rasio yang sangat penting 

bagi pemilik perusahaan (The Common Stockholder), karena rasio ini 

menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari 

modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan. ROE menunjukkan 

keuntungan yang akan dinikmati oleh pemilik saham. Adanya 

pertumbuhan ROE menunjukkan prospek perusahaan yang semakin baik 

karena berarti adanya potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan 

mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam 

bentuk saham.  
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Rasio ini berguna untuk mengetahui efisiensi manajemen dalam 

menjalankan modalnya, semakin tinggi ROE berarti semakin efisien dan 

efektif perusahaan menggunakan ekuitasnya, dan akhirnya kepercayaan 

investor atas modal yang diinvestasikannya terhadap perusahaan lebih baik 

serta dapat member pengaruh positif bagi harga sahamnya di pasar. 

 

8. Pengertian Total Asset Turnover (TATO)  

Total Asset Turnover (TATO) mengukur perputaran dari seluruh 

aktiva perusahaan, rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan 

dengan total aktiva (Fahmi, 2012).Perputaran total aktiva menunjukkan 

bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk 

menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. 

Perusahaan dengan tingkat penjualan yang besar diharapkan mendapatkan 

laba yang besar pula. Nilai TATO yang semakin besar menunjukkan nilai 

penjualannya juga semakin besar dan harapan memperoleh laba juga 

semakin besar pula. Dengan demikian dapat berpengaruh terhadap return 

saham bagi para investor. Total Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh 

dari setiap rupiah aktiva. Rasio ini merupakan perbandingan antara 

penjualan perusahaan terhadap seluruh aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

Total assets turnover disebut juga dengan perputaran total aset. 

Rasio ini melihat sejauh mana keseluruhan asset yang dimiliki oleh 

perusahaan terjadi perputaran secara efektif (Fahmi, 2012). Menurut 
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Hanafi dan Halim (2010:81) Total Asset Turnover adalah rasio untuk 

menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi 

biasanya menunjukan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah 

harus membuat manajemen mengevaluasi strategi, pemasaran, dan 

pengeluaran modalnya (investasi). Total Asset Turnover menurut Harahap 

(2010) merupakan ukuran efektifitas pemanfaatan aktiva dalam 

menghasilkan penjualan”. Semakin besar perputaran aktiva semakin 

efektif perusahaan mengelola aktivanya. Rasio ini juga menunjukan 

bagaimana sumberdaya telah dimanfaatkan secara optimal.  

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu   

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

current ratio, return on equity dan total asset turn over dapat dilihat pada 

tabel 2.1 sebagai berikut :  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti (Tahun 

Penelitian) 
Judul Hasil Penelitian 

1.  Tita Deitiana 

(2011) 

Pengaruh Current Ratio, 

Raturn On Equity, Total 

Asset Turn Over Terhadap 

Dividend Payout Ratio dan 
Implikasi Pada Harga Saham 

Perusahaan LQ 45 

Current Ratio, Raturn On 

Equity, Total Asset Turn 

Over berpengaruh 

terhadap Harga Saham. 

2.  Riski Lesari 

(2014) 

 

 

Pengaruh Current Ratio (CR) 

dan Return On Equity (ROE) 

terhadap return saham 

dengan kebijakan dividen 

sebagai variabel intervening. 

Current ratio 

berpengaruh positif 

terhadap kebijakan 

dividen,  

Return on equity 

berpengaruh positif 

terhadap kebijakan 

dividen;  

Current ratio tidak 

berpengaruh terhadap 
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No 
Peneliti (Tahun 

Penelitian) 
Judul Hasil Penelitian 

return saham;  

Return on equity 

berpengaruh positif 

terhadap return saham;  

 Kebijakan dividen 

berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 

3.  Noviana 

(2013) 

Pengaruh Dividend Payout 

Ratio, Growth, Total Assets 

Turnover, Current 

Ratio, Return on Equity dan 

Collateralizable Assets 

Growth, Total Assets 

Turnover, Current 

Ratio, Return on Equity 

dan Collateralizable 

Assets berpengaruh 

terhadap kebijakan 

dividen. 

4.  Sulistiawati  

(2012) 

Pengaruh Net Profit Margin, 

Return On Asset, Return On 

Equity, Earning Per Share 

Terhadap Kebijakan Dividen 

(Studi pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia). 

Profit Margin, Return On 

Asset, Return On Equity, 

Earning Per Share  

berpengaruh positif tidak 

signifikan . 

 

 

5.  Sondakh 

(2015) 

Pengaruh Current Ratio, 

Debt To Equity Ratio, Total 

Asset Turnover, Return On 

Equity, Earning Per Share, 

Price To Book Value 

Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2010-

2014. 

Current Ratio dan Debt 

to Equity Ratio tidak 

berpengaruh terhadap 

Harga saham, Total Asset 

Turnover, Return On 

Equity, Earning Per 

Share dan Price To Book 

Value berpengaruh 

terhadap Harga Saham. 

6.  Marlim dan 

Arifin (2015) 

 Analysis Of Cash Position, 

Debt To Equity Ratio, Return 

On Assets, Growth Potential, 

And Total Assets Turn Over 

Effect To Dividend Pay Out 

Ratio On Companies Listed 

At Indonesia Stock Exchange 

2009-2011 

 

 Debt to Equity Ratio, 

Return On Assets, 

Growth Potential, 

danTotal Assets 

Turnover berpengaruh 

signfiikan terhadap 

Dividen Payout Ratio 

7.  Kohansal 

(2013) 

Relationship between 

Financial Ratios and Stock 

Prices for 

the Food Industry Firms in 

Stock Exchange of Iran 

Return on Equity dan 

Total Asset Turnover 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga 

saham 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan, penelitian ini menggunakan variabel independen adalah current 

ratio, return on equity, total asset turn over  sedangkan variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah dividend Payout Ratio (DPR) dan harga saham 

perusahaan LQ 45.Berdasarkan hubungan diantara variabel tersebut dapat 

dimasukan dalam kerangka  pemikiran berikut : 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

Current Ratio adalah rasio yang berguna untuk mengukur 

kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Current Ratio biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur 

keadaan likuiditas suatu perusahaan. 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. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi current 

ratio, maka semakin mudah bagi pemegang saham untuk mendapatkan 

dividen dalam bentuk tunai. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2014) dan 

Lestari (2014) menyatakan bahwa likuiditas dengan proksi current ratio 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Namun hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian Noviana (2013) dan Laim (2015) 

yang menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout ratio. 
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2. Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Dividen Payout Ratio 

(DPR) 

 

ROE yang tinggi mencerminkan profitabilitas perusahaan yang 

baik, yang dapat pula dikatakan kondisi kinerja perusahaan baik. Besarnya 

ROE merupakan dasar pertimbangan pemilik perusahaan untuk 

menentukan besarnya laba yang diperoleh akan dibagikan sebagai dividen 

atau ditahan untuk diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Besarnya 

dividen yang dibayarkan berdasarkan pada tingkat keuntungan pada setiap 

akhir periode. Apabila tingkat keuntungan tinggi, maka besarnya dividen 

yang dibayarkan cenderung tinggi, dan sebaliknya bila tingkat keuntungan 

rendah, maka besarnya dividen yang dibayarkan juga cenderung rendah. 

Namun total modal yang ada tidak dapat menghasilkan keuntungan 

dengan kemampuan modal sendiri sehingga tidak dapat menguntungkan 

para pemegang saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa Return On Equity tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yudhanto dan Aisjah 

(2011) dan Lestari (2014) yang menyatakan bahwa Return On Equity 

(ROE) berpengaruh signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sandy dan Asyik (2013) dan 

Mardaleni (2014) yang menyatakan bahwa Return On Equity (ROE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). 
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3. Total Assets Trun Over (TATO) berpengaruh terhadap Dividen 

Payout Ratio (DPR) 

 

Total Asset Turn over merupakan ukuran rasio aktivitas yang 

digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan asetnya. TATO digunakan untuk mengukur tingkat 

perputaran aktiva dalam suatu perusahaan yaitu dengan cara membagi 

penjualan bersih dengan total aktiva perusahaan. Perputaran aktiva yang 

tinggi akan mencerminkan kinerja perusahaan secara finansial. Semakin 

tinggi perputaran aktiva perusahaan berarti semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam membagikan dividennya.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kadir (2010) dan 

Noviana (2013) yang menyatakan bahwa Total Assets Trun Over (TATO) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividen Payout Ratio (DPR). 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sumiadji (2011), Marlim 

dan Arifin (2015) yang menyatakan bahwa Total Assets Trun Over 

(TATO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dividen Payout 

Ratio (DPR).  

4. Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Harga Saham  

Current Ratio ditekankan pada kemampuan membayar, bukan 

kekuatan membayar. Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang 

mempunyai kekuatan besar untuk membayar, sehingga mampu memenuhi 

kewajiban finansialnya yang segera jatuh tempo. Meskipun perusahaan 

mempunyai kekuatan membayar yang besar, namun jika pada saat harus 
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memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo ternyata tidak mampu 

memenuhinya, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak likuid (illikuid).  

Semakin baik Current Ratio (CR) maka akan semakin likuid 

perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio 

likuiditas, maka akan semakin baik bagi investor, perusahaan yang 

diminati investor adalah perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang 

cukup tinggi. Hal ini akan berdampak terhadap harga saham. Current ratio 

yang rendah biasanya menunjukkan adanya masalah dalam likuiditas 

perusahaan. Current ratio yang rendah akan menurunkan harga saham 

perusahaan yang bersangkutan, karena investor akan memilih saham 

perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Dalam penelitian 

ini current ratio tidak memiliki pengaruh dikarenakan investor hanya 

melihat pada kegiatan usaha perusahaan tanpa melihat likuditas 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Anik (2010) dan Deitiana (2011) yang menyatakan bahwa Current Ratio 

(CR) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2012, 

Marietta (2013), Novitasari (2015) yang menyatakan bahwa Current Ratio 

(CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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5.  Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Harga Saham  

Para pemegang saham perlu memperhitungkan besar kecilnya nilai 

ROE, karena besar kecilnya nilai ROE mempengaruhi perubahan harga 

saham di pasar modal. Penilaian ROE menunjukaan bagaimana tingkat 

pengembalian ekuitas perusahaan / modal sendiri untuk menghasilkan laba 

bersih apabila peningkatan ROE tercapai maka terjadi pula peningkatan 

kesejahteraan investor yang menanamkan modalnya di perusahaan yang 

dituju. ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, artinya 

semakin tinggi ROE maka harga saham juga akan tinggi. Tingginya ROE 

mengartikan kemampuan perusahaan memberikan keuntungan yang tinggi 

atas modal yang diinvestasikan. Faktor ini berpengaruh terhadap penilaian 

para investor atas kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk 

menghasilkan keuntungan lebih. Semakin banyak investor yang 

berinvestasi pada perusahaan maka harga saham juga akan meningkat.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Silvia (2010), Dyah Ayu 

(2012), Deitiana (2011) dan Kohansal (2013) yang menyatakan bahwa 

Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Novitasari (2015), Sondakh (2015) dan Sulistiawati (2012) yang 

menyatakan bahwa Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 
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6. Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh terhadap Harga Saham  

TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan, artinya kemampuan 

semua aktiva dalam menciptakan penjualan belum tentu dapat 

meningkatkan laba karena ada sebagian laba tersebut digunakan untuk 

membayar hutang perusahaan. Oleh karena itu, dalam kasus ini investor 

harus mencari rasio lain yang dapat dipertimbangkan dalam memprediksi 

harga saham. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kohansal, dkk (2013), 

Deitiana (2011) dan Sondakh (2015) yang menyatakan bahwa Total Asset 

Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Novitasari (2015) yang menyatakan bahwa Total Asset Turnover (TATO) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Namun hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari 

(2015) yang menyatakan bahwa Total Asset Turnover (TATO) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

7.  Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh terhadap Harga Saham  

DPR berpengaruh terhadap harga saham, dimana ia menyatakan 

berpengaruhnya DPR mengindikasikan bahwa investor akan lebih tertarik 

dengan dengan adanya penawaran deviden oleh perusahaan yang nantinya 

akan memberikan keuntungan kepada para investor. Semakin tinggi DPR 

yang ditetapkan perusahaan, semakin besar keuntungan yang akan 

diterima oleh investor tersebut. Investor cenderung menyukai perusahaan 

yang memiliki tingkat DPR yang tinggi karena dianggap mampu 
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memberikan keuntungan yang lebih baik dengan tingkat kepastian yang 

lebih baik. Semakin banyak investor yang tertarik akan membuat harga 

saham suatu perusahaan semakin meningkat.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ardianto (2011), Fauza 

dan Mustanda (2016) yang menyatakan bahwa Dividend Payout Ratio 

(DPR) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarni (2012) dan Savitri 

(2016) yang menyatakan bahwa Dividend Payout Ratio (DPR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

8. Kebijakan dividen (DPR) memediasi pengaruh Current Ratio (CR) 

terhadap Harga Saham   

 

Dalam hal ini para kreditur memperhatikan tingkat likuiditas 

perusahaan. Ketika perusahaan mendapatkan dana dari para kreditur, maka 

secara langsung tingkat rasio lancar perusahaan akan menurun. Begitu 

juga sebaliknya, jika perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya, 

maka rasio lancar pun akan meningkat. Hal ini berarti kebijakan dividen 

(DPR) dapat dijadikan variabel mediasi bagi Current Ratio (CR) yang 

mempengaruhi harga saham. Keputusan investor untuk membeli saham 

dipengaruhi oleh besar kecilnya kebijakan dividen (DPR). Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Deitiana (2011) yang 

menyatakan bahwa kebijakan dividen (DPR) mampu memediasi pengaruh 

Current Ratio (CR) terhadap harga saham. 
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9. Kebijakan dividen (DPR) memediasi pengaruh Return On Equity 

(ROE) terhadap Harga Saham   
 

Menurut Fahmi (2012) ROE merupakan rasio yang sangat penting 

bagi pemilik perusahaan (The Common Stockholder), karena rasio ini 

menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari 

modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Pertumbuhan ROE 

menunjukkan prospek perusahaan yang semakin baik karena berarti 

adanya potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan, 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan 

mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik modal dalam 

bentuk saham. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Deitiana (2011) yang menyatakan bahwa Return On Equity (ROE) 

mampu memediasi pengaruh Current Ratio (CR) terhadap harga saham. 

10. Kebijakan dividen (DPR) memediasi pengaruh Total Assets Turn 

Over (TATO) terhadap Harga Saham   

 

Hal ini menunjukkan bahwa Total Assets Turn Over (TATO) 

mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap harga saham melalui 

variabel mediasi yaitu kebijakan dividen (DPR). Semakin besar perputaran 

aktiva semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya. Rasio ini juga 

menunjukan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratinah 

(2012) yang menyatakan bahwa Total Assets Turn Over (TATO) yang 

menyatakan bahwa Return On Equity (ROE) mampu memediasi pengaruh 

Current Ratio (CR) terhadap harga saham. 
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H8 

H9 

H10 

H7 
H3 

H2 

H1 

H6 

H4 

H5 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran teoritis dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian tersebut, maka hpotesis 

salam penelitian ini sebagai berikut :  

H1 :  Current Ratio (CR)  berpengaruh terhadap dividend payout ratio 

(DPR). 

H2 :  Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap dividend payout ratio 

(DPR). 

H3 :  Total Asset Turn Over (TATO) berpengaruh terhadap dividend 

payout ratio (DPR). 

CURRENT RATIO 

(X1) 

RATIO ON EQUITY  

(X2) 

 

DIVIDEND 

PAYOUT RATIO 

(DPR)  

(Z)  

 

HARGA 

SAHAM 

(Y) 

TOTAL ASSET 

TURN OVER  

(X3) 
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H4 :  Current Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham  . 

H5 :  Return On Equity berpengaruh terhadap Harga Saham  . 

H6 :  Total Asset Turn Over berpengaruh terhadap Harga Saham   

H7 :  Kebijakan dividen (DPR) berpengaruh terhadap Harga Saham  . 

H8  :  Kebijakan dividen (DPR) mampu memediasi pengaruh Current 

Ratio terhadap Harga Saham  . 

H9     :  Kebijakan dividen (DPR) mampu memediasi pengaruh Return On 

Equity terhadap Harga Saham . 

H10 :   Kebijakan dividen (DPR) mampu memediasi pengaruh Total Asset 

Turn Over  terhadap Harga Saham . 
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