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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan perusahaan industri manufaktur memegang posisi yang dominan 

dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Menurut data dari Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sektor manufaktur menjadi penyumbang 

terbesar investasi pada tahun 2015. Hal ini dibuktikan dengan jumlah investasi 

sektor manufaktur sebesar Rp236 triliun dari total realisasi investasi tahun 2015 

yaitu Rp545,4 triliun. Investasi sektor manufaktur ini mengalami kenaikan sebesar 

18,5% dari tahun 2014 yang mencapai Rp199,1 triliun seperti ditunjukkan dalam 

gambar 1.1. 

Gambar 1.1 

Realisasi Investasi Tahun 2014 & 2015 

 

(Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal) 
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      Selain itu, Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2015 

mengungkapkan bahwa industri manufaktur berkontribusi sebesar 18,18% 

terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Kontribusi tahun 2015 ini 

mengalami peningkatan setelah pada tahun 2014 hanya mencapai 17,87%. 

Industri manufaktur berkontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto 

nasional apabila dibandingkan dengan sektor industri lain seperti ditunjukkan 

dalam gambar 1.2.  

Gambar 1.2 

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDB Nasional Tahun 2015 

 

(Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian 2015) 

     Pentingnya peranan industri manufaktur tersebut dalam perekonomian 

Indonesia mendorong perusahaan manufaktur untuk terus berinovasi guna 

meningkatkan kinerjanya. Untuk dapat melakukan inovasi dan mengembangkan 

usahanya tersebut, perusahaan manufaktur akan terus membutuhkan tambahan 
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modal. Tambahan modal yang diperlukan oleh perusahaan dapat diperoleh baik 

dari intern maupun extern. Modal intern bisa berupa modal sendiri dari pemilik 

perusahaan, sedangkan modal extern bisa berupa hasil penerbitan saham maupun 

utang dari pihak luar. Seiring waktu, kebutuhan perusahaan terkait dana akan terus 

bertambah sehingga dana internal tidak lagi mencukupi dan perusahaan akan 

terdorong untuk mencari dana eksternal. Hal ini terbukti dengan meningkatnya 

jumlah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia untuk 

mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal seperti ditunjukkan dalam gambar 

1.3. 

Gambar 1.3 

Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI (2012-2015) 

 

(Sumber : IDX Statistics 2012-2015 ) 

    Pendanaan eksternal dapat diperoleh dari penerbitan saham atau obligasi. 

Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (2016), pertumbuhan 

nilai investasi saham dari September 2015 sampai September 2016 mengalami 
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kenaikan sebesar 27,7%. Persentase pertumbuhan nilai investasi saham ini lebih 

besar dibandingkan obligasi yang hanya mengalami pertumbuhan 17,42% selama 

periode September 2015 sampai September 2016. Hal ini menunjukkan investasi 

saham lebih banyak diminati oleh masyarakat, sehingga perusahaan pun menjadi 

lebih tertarik untuk menerbitkan saham. 

             Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) 

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (http://www.idx.co.id/id-

id/beranda/produkdanlayanan/saham.aspx yang diakses pada 9 Oktober 2016). 

Investor tentu saja mengharapkan adanya return atas kegiatan investasi yang telah 

dilakukan. Pembelian saham dilakukan karena investor mengharapkan return 

yang berupa capital gain maupun dividend. Febrianti (2014) menjelaskan capital 

gain sebagai pendapatan yang diperoleh karena harga jual saham lebih tinggi 

daripada harga belinya, sementara menurut Weygandt, et al. (2015), dividen 

merupakan distribusi laba perusahaan dalam bentuk kas atau saham yang 

dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional. 

    Dividen memiliki kandungan informasi yang cukup penting bagi investor 

untuk menilai risiko dan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kemampuan dalam membayar dividen diasumsikan oleh pasar sebagai perusahaan 

yang menguntungkan. Salah satunya yaitu PT Gudang Garam Tbk yang 

membukukan dividen tunai untuk tahun 2015 sebesar Rp5 triliun. Jumlah ini naik 

tiga kali lipat lebih dibanding dividen tahun buku 2014 sebesar Rp1,5 triliun lebih 

atau Rp800 per lembar (https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/06/21/090781778/ 

dividen-gudang-garam-naik-tiga-kali-lipat yang diakses pada 10 November 2016). 
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Peningkatan dividen ini berdampak pada meningkatnya harga saham dari rata-rata 

satu minggu sebelum tanggal pengumuman sebesar Rp64.495 per lembar menjadi 

Rp66.465 per lembar pada rata-rata satu minggu setelah pengumuman pembagian 

dividen yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2016 (https://finance.yahoo.com 

yang diakses pada 1 Desember 2016). Hal ini menunjukkan investor menyukai 

pembagian dividen yang besar sehingga meningkatkan minat investor untuk 

membeli saham perusahaan dan berdampak pada meningkatnya harga saham. 

 Prasetyo dan Sampurno (2013) menjelaskan bahwa pemegang saham 

mengharapkan dividen kas dalam jumlah relatif besar karena ingin menikmati 

hasil investasi pada saham perusahaan. Di sisi lain, pihak manajemen menahan 

kas untuk melunasi utang atau meningkatkan investasi. Berkurangnya utang akan 

mengurangi interest expenses dan investasi dapat memberikan pengembalian 

berupa cash inflow bagi perusahaan. Kondisi inilah yang dipandang teori agensi 

sebagai konflik antara prinsipal dan agen. Menurut Dwiati dan Effendi (2014), 

masalah agensi tersebut timbul karena adanya konflik atau perbedaan kepentingan 

antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manajer perusahaan). Sebagai 

agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik (principal), namun manajer juga mempunyai 

kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan pribadi. Hal ini kemungkinan 

besar menyebabkan agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik 

principal. Salah satu cara untuk mengurangi masalah agensi adalah melalui 

kebijakan dividen. 
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            Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di 

masa yang akan datang (Janifairus, et al., 2013). Kebijakan dividen berkaitan 

dengan keputusan perusahaan untuk menentukan berapa besarnya laba bersih 

yang akan dibagikan sebagai dividen dan berapa laba yang akan diinvestasikan 

kembali ke perusahaan dalam bentuk laba ditahan (Setiawan dan Yuyetta, 2013). 

Besar kecilnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan dividen masing-

masing perusahaan. Kebijakan dividen dapat diproksikan dengan menggunakan 

Dividend Payout Ratio (DPR). Hery (2016) menyatakan DPR adalah rasio yang 

menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan 

laba per lembar saham. Dividend Payout Ratio menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam membagikan dividen dari laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan yang tersedia bagi para pemegang saham. Rasio pembayaran dividen 

menurut Weygandt, et al. (2015) merupakan persentase laba yang didistribusikan 

dalam bentuk dividen tunai. 

               Besar kecilnya DPR akan mempengaruhi keputusan investasi para 

pemegang saham dan di sisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan. 

Perusahaan yang melakukan pemotongan dividen memberi sinyal kepada pasar 

bahwa kondisi keuangan perusahaan kurang sehat sehingga permintaan pasar 

terhadap saham perusahaan tersebut akan turun yang artinya para investor enggan 

untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika 

perusahaan menaikkan dividen, akan memberi sinyal kepada pasar bahwa 
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perusahaan berada pada kondisi keuangan yang sehat (Darmayanti dan Mustanda, 

2016). Pembagian dividen yang lebih besar akan menarik investor baru untuk 

menanamkan modalnya dalam perusahaan dan membuat investor lama tetap 

mempertahankan sahamnya di perusahaan. Dengan banyaknya investor yang 

tertarik terhadap saham perusahaan akan meningkatkan permintaan atas saham 

perusahaan melebihi penawaran saham yang tersedia sehingga harga saham 

meningkat. 

Penelitian ini menggunakan variabel Collateralizable Assets, kepemilikan 

institusional, likuiditas, Net Profit Margin, dan pertumbuhan perusahaan sebagai 

variabel yang diprediksi berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam 

membagikan dividen. Cash Ratio akan digunakan sebagai indikator dari 

likuiditas. Sementara, pertumbuhan penjualan akan digunakan sebagai indikator 

dari pertumbuhan perusahaan. 

Prasetyo dan Sampurno (2013) mengungkapkan Collateralizable Assets 

adalah aset perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan peminjaman yang 

diukur dengan proporsi antara aset tetap dengan total aset. Ketika Collateralizable 

Assets tinggi menunjukkan aset tetap yang dimiliki perusahaan besar. Aset tetap 

ini dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. 

Kapasitas produksi yang meningkat menunjukkan perusahaan mampu 

meningkatkan penjualannya sehingga kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih turut meningkat. Peningkatan laba bersih mengindikasikan bahwa 

perusahaan berpotensi membagikan dividen lebih besar. Karena itu, adanya 

jaminan aset tetap yang tinggi akan cenderung menyebabkan potensi pembagian 
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dividen lebih besar dan meningkatkan DPR. Prasetyo dan Sampurno (2013) 

mengatakan Collateralizable Assets berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio 

dimana semakin besar Collateralizable Assets akan membuat perusahaan 

menaikkan pembagian dividen. Hal ini didukung dengan penelitian Arfan & 

Maywindlan (2013) dan Darmayanti & Mustanda (2016). 

Kepemilikan institusional menurut Tarjo (2008) dalam Arifin (2013) 

adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi 

lain. Ebert & Griffin (2015) menjelaskan bahwa kebanyakan investor pribadi tidak 

mempunyai saham yang cukup untuk mempengaruhi manajemen perusahaan 

sementara investor institusional dapat membeli saham dalam jumlah besar karena 

mereka memiliki dana yang lebih besar. Apabila kepemilikan institusional di 

dalam perusahaan besar/dominan, pemilik institusional akan melakukan 

pengawasan secara optimal terhadap kinerja manajemen guna meningkatkan laba 

perusahaan. Hal ini dilakukan karena sebagai investor, mereka berharap investasi 

yang dilakukan dapat dengan cepat memberikan return dan investor dapat 

menikmati keuntungan atas investasi tersebut. Pengawasan yang optimal akan 

berdampak pada semakin baiknya kinerja manajemen dalam meningkatkan laba 

perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, kepemilikan institusional yang 

memiliki pengaruh terhadap manajemen perusahaan cenderung memilih untuk 

mengalokasikan keuntungan yang didapat perusahaan dalam pembagian dividen 

yang lebih besar. Pembagian dividen yang lebih besar akan berdampak pada 

meningkatnya dividend payout ratio (DPR). Pribadi dan Sampurno (2012) 

Analisis Pengaruh..., Sylvia Angelia, FB UMN, 2017



9 
 

mengungkapkan bahwa institutional ownership berpengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio dimana semakin besar kepemilikan institusional akan meningkatkan 

dividend payout ratio. Hal yang sama juga dikemukakan oleh penelitian Arifin 

(2013). 

Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dividen. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

likuiditas yaitu Cash Ratio. Marietta dan Sampurno (2013) menyatakan Cash 

Ratio adalah salah satu ukuran dari rasio likuiditas (Liquidity Ratio) yang 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(current liability) melalui sejumlah kas dan setara kas (seperti giro atau simpanan 

lain di bank yang dapat ditarik setiap saat) yang dimiliki perusahaan. Tingkat cash 

ratio yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan kas perusahaan yang 

semakin tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika perusahaan 

masih memiliki sisa kas setelah memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka 

perusahaan akan lebih berpotensi untuk membayarkan dividen. Dengan demikian, 

jumlah dividen yang dibayarkan meningkat yang akan menyebabkan 

meningkatnya Dividend Payout Ratio. Sumiadji (2011) dan Janifairus, et al. 

(2013) mengungkapkan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan cash ratio 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio dimana semakin besar kas yang 

tersedia pada perusahaan maka akan semakin besar kemampuan perusahaan 

membayarkan dividennya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

Janifairus, et al. (2013). 
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Tingkat Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan berbagai cara, 

salah satunya dengan Net Profit Margin (NPM) perusahaan. Menurut Lioew, et al. 

(2014), Net Profit Margin adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas penjualan. NPM yang meningkat 

mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih 

meningkat. Dengan peningkatan kemampuan menghasilkan laba bersih akan 

membuat perusahaan memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan baik 

untuk membagikan dividen ataupun untuk ditahan. Peningkatan dana ini akan 

berpotensi untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membagikan 

dividen. Meningkatnya kemampuan perusahaan membagikan dividen akan 

mempengaruhi kebijakan dividen sehingga akan berpengaruh juga terhadap 

peningkatan DPR. Prasetyo dan Sampurno (2013) mengatakan bahwa Net Profit 

Margin berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hal ini didukung dengan 

penelitian Yasa & Wirawati (2016) dan Dewa (2016). 

Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen (Prasetyo dan Sampurno, 2013). Dalam penelitian ini, 

pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan pertumbuhan penjualan. 

Kusumawati (2009) dalam Febrianti (2014) mengatakan pertumbuhan penjualan 

(growth of sales) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari 

waktu ke waktu.  Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan meningkatnya 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba akan membuat perusahaan memiliki 

lebih banyak dana yang dapat digunakan baik untuk membagikan dividen ataupun 
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untuk ditahan. Peningkatan dana ini membuat perusahaan berpotensi untuk 

membagikan dividen lebih besar karena kinerja perusahaan semakin meningkat. 

Potensi pembagian dividen yang lebih besar akan meningkatkan DPR. Oleh 

karena itu, perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung 

memiliki rasio pembayaran dividen yang tinggi. Hikmah & Astuti (2013) dan 

Malik, et al. (2013) mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio. Hal ini didukung dengan penelitian Budiman & 

Harnovinsah (2016) dan Febrianti (2014). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Prasetyo dan Sampurno (2013), dengan perbedaan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menambahkan dua (2) variabel independen, yaitu 

kepemilikan institusional yang mengacu pada penelitian Pribadi & 

Sampurno (2012) dan likuiditas yang mengacu pada penelitian Janifairus 

et al (2013). 

2. Penelitian ini mengurangi tiga (3) variabel independen dari penelitian 

Prasetyo dan Sampurno (2013), yaitu current ratio, debt to equity ratio, 

dan  firm size. Current ratio tidak digunakan dan digantikan dengan cash 

ratio karena struktur aset perusahaan ada yang lebih banyak memiliki 

piutang, persediaan, biaya dibayar di muka sehingga tidak menunjukkan 

likuidnya kas perusahaan yang berdampak variabel menjadi tidak 

berpengaruh. Sementara debt to equity ratio dan  firm size tidak digunakan 

karena variabel tidak berpengaruh dalam penelitian. 
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3. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan terhadap perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di BEI.  

4. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2012-2015, sedangkan 

penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2007-2010. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian 

ini sebagai berikut: “Analisis Pengaruh Collateralizable Assets, Kepemilikan 

Institusional, Likuiditas, Net Profit Margin, dan Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Dividend Payout Ratio (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015).” 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan beberapa faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio, yaitu collateralizable assets, kepemilikan 

institusional, likuiditas yang diproksikan dengan Cash Ratio, Net Profit 

Margin, dan pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan Pertumbuhan 

Penjualan sebagai variabel independen. 

2. Objek penelitian ini hanya dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2015 secara berturut-turut. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan 

atas penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Collateralizable Assets berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio? 

3. Apakah likuiditas yang diproksikan dengan Cash Ratio berpengaruh terhadap 

Dividend Payout Ratio? 

4. Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio? 

5. Apakah pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan Pertumbuhan 

Penjualan berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 

1. Pengaruh Collateralizable Assets terhadap Dividend Payout Ratio. 

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap Dividend Payout Ratio. 

3. Pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan Cash Ratio terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

4. Pengaruh Net Profit Margin terhadap Dividend Payout Ratio. 

5. Pengaruh pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan Pertumbuhan 

Penjualan terhadap Dividend Payout Ratio. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik yang 

membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini membantu investor untuk melihat faktor apa yang dapat 

memberikan pembagian dividen yang lebih tinggi sehingga membantu proses 

pengambilan keputusan bagi investor dalam melanjutkan investasi, membeli 

atau menjual sahamnya. 

2. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi emiten 

terutama pihak manajemen dalam membuat kebijakan dividen dimana pihak 

manajemen dapat lebih kompeten untuk memutuskan berapa besar dividen 

yang akan dibagikan kepada pemegang saham. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan terhadap isu-isu 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen dan 

kebijakan terhadap dividen khususnya pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI.  

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperdalam pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen 

khususnya pada perusahaan manufaktur. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II     TELAAH LITERATUR 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar 

penelitian, uraian mengenai pengertian Dividend Payout Ratio sebagai 

variabel dependen, pengertian variabel-variabel independen yang 

terbagi menjadi collateralizable assets, kepemilikan institusional, 

likuiditas, Net Profit Margin, dan pertumbuhan perusahaan serta 

hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen, 

pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model 

penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, metode 

penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, metode 

pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, uji 

asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai pemaparan hasil dari penelitian serta 

menjelaskan bagaimana analisa terhadap data yang ada dan juga 

mengenai pengolahan data. 

BAB V    SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai simpulan, keterbatasan dan saran 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
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