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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi seperti saat ini, perusahaan dihadapkan pada 

kondisi persaingan yang ketat terutama pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (go public) yang menghadapi persaingan antar sektor 

industri manufaktur. Mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan 

serta menjaga eksistensi perusahaan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan 

salah satu fungsi manajemen strategik yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan yaitu manajemen keuangan. Investor yang akan menanamkan 

uangnya di bursa harus selalu melihat dan menilai saham perusahaan mana 

yang nilainya stabil dan bahkan ada kecenderungan naik, karena nilai suatu 

perusahaan tercermin dari tingggi rendahnya nilai sahamnya di Bursa Efek. 

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor penting dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Sektor manufaktur sebagai salah satu 

penopang perekonomian nasional karena sektor ini memberikan kontribusi 

yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari 539 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 144 atau sekitar 

27% merupakan perusahaan manufaktur (www.idx.co.id). Industri 

manufaktur juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan 

memperluas lapangan kerja, yang berarti secara tidak langsung akan 

meningkatkan kesejahteraan dan serta mengurangi tingkat kemisikinan. 
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Disamping itu industri manufaktur juga berperan sebagai pendorong dan 

penarik calon investor untuk berinvestasi di berbagai sektor industri 

manufaktur. Pada umumnya para investor mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan mengharapkan return dalam bentuk 

dividen maupun capital gain. Pada tahun 2015  perusahaan yang membagikan 

dividen sebanyak 26 emiten dengan nilai Rp.10,52 triliun kepada para 

pemegang saham. Pada tahun 2016 sebanyak 34 emiten membagikan dividen 

dengan nilai Rp26,78 triliun dan pada tahun 2017 sebesar Rp120,28 triliun 

dan pada tahun 2018 sebesar 137,71 triliun yang dimana rata-rata dividend 

payout ratio perusahaan manufaktur mengalami peningkatan. Fenomena 

tersebut menunjukan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen perusahaan manufaktur. (Sumber: kontan.co.id, dan 

bisnis.com) 

Sebuah Perusahaan terbuka maupun perseorangan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan para pemilik perusahaan maupun 

investornya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperbesar laba yang 

diperoleh perusahaan tiap tahunnya. Untuk sebuah perusahaan terbuka, tujuan 

memaksimalkan laba yang besar tersebut dimaksudkan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan para pemegang sahamnya dengan cara 

membagikan dividen setiap tahunnya (Brigham dan Houston 2006 : 65).  

Pembagian dividen dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan 

investor dari pada dalam bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai 

membantu mengurangi ketidakpastian investor dalam menanamkan dananya 
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kedalam perusahaan. Dalam keputusan pembagian dividen, perusahaan harus 

mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaannya. 

Selain itu faktor lain yang perlu dipertimbangkan manajemen perusahaan 

adalah stabilitas pembayaran dividen, karena stabilitas dividen yang 

dibayarkan akan mengurangi ketidakpastian dari profitabilitas perusahaan. 

Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut maka pihak perusahaan membuat 

suatu kebijakan mengenai pembayaran dividen,dimana kebijaka tersebut 

sering disebut dengan kebijakan dividen. Kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba merupakan indikator utama dari kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen, sehingga profitabilitas merupakan faktor penting 

yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan 

dividen.  

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan mengenai berapa 

besar dividen kas yang harus dibayarkan kepada investor serta keputusan 

pedndanaan perusahaan guna meningkatkan dan mengharapkan adanya 

pertumbuhan perusahaan itu sendiri Horne & Wachowicz JR (2010:270). 

Dalam teori sinyal (Signalling theory) yang menyebutkan bahwa informasi 

yang mengandung nilai positif diharapkan akan bereaksi pada pasar pada 

waktu informasi tersebut diumumkan. Menurut Brigham dan Houston 

(2001:40), bahwa sinyal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada para investor 

mengenai bagaimana cara pandang investor terhadap kinerja perusahaan.   

Pengaruh Likuiditas Dan…, Galih Ayub Fauzi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



4 
 

Tingkat laba mampu memberikan gambaran baik kepada manajemen 

maupun para investor mengenai pertumbuhan perusahaan serta kondisi 

keuangan pada periode tertentu. Dalam kebijakan dividen ditentukan jumlah 

alokasi laba yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham (dividen) 

dan alokasi laba yang dapat ditahan perusahaan.Semakin besar laba yang 

ditahan, semakin kecil laba yang akan dibagikan pada para pemegang saham.  

Profitabilitas adalah mengukur kesanggupan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka 

semakin besar return  yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai 

perusahaan menjadi lebih baik. Tujuan didirikannya perusahaan adalah 

memperoleh laba (profit), maka wajar apabila profitabilitas menjadi perhatian 

utama para analis dan investor. Menurut Hanafi (2015:375) perusahaan yang 

mempunyai aliran kas atau profitabilitas yang baik bisa membayar dividen 

atau meningkatkan dividen. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan 

mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh return yang memadai 

dibandingkan dengan resikonya. Menurut Safariyan (2015) besar kecilnya 

profitabilitas suatu perusahaan  akan berdampak terhadap besar kecilnya 

dividen yang diberikan.Semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan rentabilitas, maka akan semakin besar pela dividen yang akan 

diberikan. Sebaliknya semakin kecil profitabilitas yang dihasilkan perusahaan 

maka senakin kecil pula dividen yang diberikan. Rasio yang digunakan dalam 

mengukur profitabilitas  yaitu  Return on asset dan Net Profit Margin. 
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 Return on asset menunjukkan seberapa efektifnya perusahaan 

beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan/laba bagi perusahaan. ROA 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya, (Lestari, 

2016). Jika perusahaan memiliki ROA yang tinggi maka dapat dinyatakan 

bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi pula, ketersediaan laba 

yang tinggi akan berpengaruh pada tersedianya dana untuk membayarkan 

dividen. Return on Assets (ROA) memiliki pengaruh positif  yang signifikan 

terhadap  Dividend Payout Ratio (DPR), artinya setiap kenaikkan dari 

variabel return on assets maka Dividend Payout Ratio akan mengalami 

kenaikkan. ROA akan mempengaruhi Dividen karena ROA adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dan laba tersebut akan 

dibagikan kepada pemegang saham. Jika laba yang dihasilkan perusahaan 

kecil maka dividen yang akan di terima pemegang saham kecil juga. Dan 

sebaliknya, jika laba yang dihasilkan perusahaan besar maka pemegang 

saham akan memperoleh dividen yang besar Lioew (2014). hal ini juga sesuai 

dengan penelitian dari (Hanif, 2017) yang menyatakan bahwa Return on asset 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. (Ano,2014) 

menyatakan bahwa hasil penelitiannya return on asset berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen. (Kusuma,2018) menyatakan bahwa 

hasil penelitiannya return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Chun Lin,2018) yang 
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menyatakan bahwa return on asset berpengaruh negative terhadap kebijakan 

dividen. 

 Net profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu . Semakin besar Net Profit 

Margin, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Ratio ini menunjukan berapa besar presentase laba 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin  besar  nilai  NPM 

menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih. Net profit margin berpengaruh positif signifikan terhadap Dividend 

payout ratio. Artinya ketika net profit marginnaik maka dividen payout ratio 

akan naik (Yasa,2016). hal ini sejalan dengan penelitian dari (Novita, 2016) 

yang dimana net profit margin berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. (Adhyvian,2018) menyatakan bahwa hasil penelitiannya 

net profit margin berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Sedangkan menurut penelitian (Lioew,2014) menyatakan bahwa hasil 

penelitianya net profit margin tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

Faktor lain yang mampu mempengaruhi kebijakan dividen yaitu 

Likuiditas, Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas biasa 

digunakan dalam  melakukan analisis kredit karena likuiditas berkaitan 

dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 
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pendeknya. Pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai tingkat 

likuiditas perusahaan adalah kreditor kreditor jangka pendek seperti pemasok 

dan banker. Perusahaan juga harus mengubah aktiva lancar tertentu menjadi 

kas untuk membayar kewajiban lancarnya, misalnya perusahaan perlu 

menagih piutang atau menjual persediannya sehingga perusahaan 

memperoleh kas. Rasio yang dapat digunakan yaitu Current ratio dan Quick 

ratio 

Rasio lancar (current ratio) adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvenis jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan 

utang ketika jatuh tempo. Current ratio berpengaruh signifikan positif 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).. Artinya setiap kenaikkan current 

ratio maka dividend payout ratio akan meningkat yang mengakibatkan 

kenaikan pendapatan dividen bagi investor. Kenaikkan current ratio 

menandakan bahwa kas perusahaan meningkat, (Ano,2014) . Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hartanto, 2017) 

bahwa current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen. (Amilia, 2015), bahwa current ratio berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan 

penelitian dari (Novita,2016) yang menyatakan bahwa current ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 Quick ratio (Acid Test Ratio) sering disebut dengan istilah rasio cepat. 

Semakin tinggi quick ratio maka perusahaan semakin cepat dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya karena tanpa persediaan perusahaan dapat 
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memenuhi kewajiban jangka pendek, dengan begitu perusahaan dapat 

memaksimalkan laba. Selain dapat memenuhi kewajiban lancar; dengan laba 

yang relatif tinggi perusahaan juga akan bisa memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya terhadap investor berupa dividen (Amalia,2015). Hal ini sejalan 

dengan penelitian dari (Chun Lin, 2018) menyatakan bahwa quick ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan 

menurut (Pangalila,2019) menyatakan bahwa quick ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Secara eksplisit tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh  

pengaruh return on assetterhadap kebijakan dividen,pengaruh net profit 

margin terhadap kebijakan dividen, pengaruh current ratio terhadap 

kebijakan dividen, dan pengaruh quick ratio terhadap kebijakan dividen. 

Penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh secara simultan atas return on 

equity,return on asset, net profit margin, current ratio, dan  quick ratio 

terhadap kebijakan dividen.  

Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu menambahkan beberapa variabel seperti variabel 

quick ratio dan net profit margin.  penelitian sebelumnya memiliki objek 

penelitian yaitu subsector perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, 

sedangkan pada penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Untuk periode penelitian 

seelumnya yaitu tahun 2009-2013, sedangkan penelitian ini memiliki periode 

penelitian yaitu tahun 2014-2018. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki judul 

yaitu “ Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen, 

Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2014-2018”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen? 

2. Apakah Net profit margin berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen? 

3. Apakah Current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen? 

4. Apakah Quick ratio berpengaruh posiitif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen? 

 

C. Batasan Masalah Penelitian 

Kebijakan Dividen banyak dipengaruhi oleh berbagai variabel , 

sedangkan dalam penelitian ini Kebijakan Dividen dipengaruhi oleh Rasio 

Profitabilitas yaitu Return On Asset, Net Profit Margin. Kemudian rasio 

likuiditas yaitu Current ratio dan Quick ratio, yang dimana penelitian ini 

memiliki objek penelitian yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Menganalisis pengaruh Return on asset (ROA) terhadap Kebijakan 

Dividen. 

b. Menganalisis pengaruh Net profit margin (NPM) terhadap Kebijakan 

Dividen.  

c. Menganalisis pengaruh Current ratio (CR) terhadap Kebijakan 

Dividen. 

d. Menganalisi pengaruh Quick ratio (QR) terhadap Kebijakan Dividen. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

1) Merupakan sarana belajar untuk mengidentifikasikan, 

menganalisis dan merencanakan masalah yang nyata sehingga 

akan lebih meningkatkan pengertian dari teori-teori 

diperkuliahan,mengetahui sejauh mana teori yang diperoleh 

dapat diterapkan dalam praktek. 

2) Diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan 

dibidang keuangan, khususnya mengenai likuiditas, 

profitabilitas dan kebijakan dividen. 
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b. Bagi Perusahaan : 

1) Mempunyai gambaran yang jelas mengenai pengaruh likuiditas, 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen. 

2) Memberikan pertimbangan kepada manajemen keuangan 

perusahaan untuk berhati-hati pada saat pengambilan keputusan  

3) Memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

yang dapat dilihat dari rasio keuangan yang baik menunjukkan 

prospek bagus bagi perusahaan di masa yang akan datang yang 

dapat menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan 

sehingga dimungkinkan dapat menambah modal untuk  

c. Bagi Pihaklain : 

1) Menambah perbendaharaan dari hasil penelitian yang dapat 

digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain. 

2) Memberikan masukan terhadap investor atau kreditur sebagai 

pertimbangan untuk berinvestasi atau meminjamkan dananya 

yang tepat kepada perusahaan yang dituju. 

3) Bagi Investor dari penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi serta dapat dipergunakan 

sebagai salah satu alat untuk memilih atau menentukan 

perusahaan mana yang mempunyai rasio keuangan yang baik 

sehingga akan  mengurangi resiko kerugian. 
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