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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang melakukan proses industri untuk 

mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dipasarkan. Peran 

sektor industri manufaktur dalam perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari 

Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, 

atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit ekonomi. Terdapat 4 sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB 

(≥10%) seperti pada Gambar 1.1. 

 
Gambar 1. 1 

 

Kontribusi Sektor terhadap PDB Tahun 2016 (%) 

 

      
Sektor Manufaktur       

      

30 
     

Sektor Pertanian     
 

20,5 
  

   

     

20 
 

13,5 13,2 10,4 

 
Sektor Perdagangan 

  

  
    

     

dan Reparasi Mobil &       

10     

 Sepeda Motor     

0 

     

Sektor Konstruksi      
     

      
      

        
 

(Data Diolah kembali www.bps.go.id) 
 

 

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa terdapat 4 sektor yang memiliki kontribusi 

besar terhadap PDB tahun 2016. Sektor industri manufaktur menempati urutan 

pertama yang memiliki PDB terbesar diantara sektor lain, yaitu sebesar 20,5%. 
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Nilai PDB tersebut menunjukkan sektor industri manufaktur mempunyai peranan 

penting terhadap perekonomian di Indonesia. 

 
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 dana 

tambahan modal. Tambahan modal yang diperlukan oleh perusahaan dapat 

diperoleh baik dari intern maupun extern. Modal intern dapat berupa modal 

sendiri dari pemilik perusahaan, sedangkan modal extern dapat berupa hasil 

penerbitan saham maupun utang dari pihak luar. Seiring waktu, kebutuhan 

perusahaan terkait dana akan terdorong untuk mencari dana eksternal. Hal ini 

terbukti dengan meningkatnya jumlah perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan pendanaan dari pihak ekternal 

seperti ditunjukkan dalam gambar 1.2 

 
Gambar 1. 2 

 

Jumlah Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI (2013-2016)  
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Gambar 1.2 menjelaskan pada tahun 2013 terdapat 137 perusahaan 

kemudian terdapat 4 perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di 

tahun 2014 menjadi 141 perusahaan. Pada tahun 2015 terdapat 3 perusahaan yang 

melakukan IPO dan 2 perusahaan yang delisting sehingga terdapat 142 

perusahaan di tahun 2015. Pada tahun 2016 terdapat 2 perusahaan yang 

melakukan IPO sehingga perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 144 perusahaan. 

 
Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena 

pasar modal memiliki fungsi ekonomi. Sebagai fungsi ekonomi, pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana 

(investor) kepada pihak yang memerlukan dana (borrowers). Dengan adanaya 

pasar modal, pihak perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar 

yang menyebabkan peningkatan pada pendapatan perusahaan sehingga 

perusahaan dapat membagikan dividen yang lebih besar. Hal itu dapat menarik 

investor untuk berinvestasi sehingga tingkat investasi semakin tinggi yang akan 

meningkatkan harga saham dipasar modal. Peningkatan harga saham dapat diihat 

dari perkembangan indeks dan volume perdagangan saham. Perkembangan indeks 

dan volume perdagangan saham sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka 

industri dan sektor industri barang konsumsi adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

Pengaruh Investment Opportunity..., Addeline Dwyanti, FB UMN, 2018



 
 
 
 

Tabel 1. 1 
 

Perkembangan Indeks dan Rata – Rata Volume Perdagangan Saham 
 

 Nilai Kapitalisasi Rata- Rata Tahun 
Rata- Rata Tahun 2016  

Pasar (Miliar Rp) 
 

2015 
 

      

Sektoral 
        

  
Volume 

Nilai 
Freq Volume 

Nilai 
Freq  

2015 2016 (Juta (Juta  
(Juta) (Kali) (Juta) (Kali)    

Rp) Rp)        
         

Industri 

288.179,3 399.487,6 784,43 419,01 17,97 331,61 427,36 23,28 
dasar         

         

Aneka 

302.189,6 393.716,2 309,44 384,01 14,56 308,18 459,72 17,87 
Industri         

         

Industri 

1.126.157 1.285.280,7 105,21 493,71 18,21 193,22 619,15 23,37 
Konsumsi         

         

(Data diolah kembali www.ojk.go.id) 

 

Pada tahun 2016 nilai kapitalisasi pasar dari sektor industri dasar meningkat 

dari Rp288.179,3 Miliar menjadi Rp399.487,6 Miliar dan frekuensi perdagangan 

saham meningkat dari 17.97 kali menjadi 23.28 kali. Nilai kapitalisasi pasar 

sektor aneka industri pada tahun 2016 meningkat dari Rp302.189,6 Miliar 

menjadi Rp393.716,2 Miliar dan frekuensi perdagangan saham meningkat dari 

14.56 kali menjadi 17.87 kali. Nilai kapitalisasi pasar sektor industri konsumsi 

pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan walaupun dari persentase 

mengalami penurunan yaitu Rp1.126.157 Miliar menjadi Rp1.285.280,7 Miliar 

dan frekuensi perdagangan saham meningkat dari 18.21 kali menjadi 23.37 kali. 

 
Perusahaan manufaktur juga menjadi salah satu tujuan investor untuk 

menanamkan modalnya. Tujuan utama investor menanamkan modalnya 

diperusahaan adalah untuk mendapatkan pengembalian investasi (return). Return 
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bisa berupa pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya 

(capital gain) ataupun dividen. Pada umumnya investor lebih menyukai 

pembayaran dividen yang stabil dan konstan, apabila dividen yang dibayarkan 

oleh perusahaan mengalami perubahan cenderung menurun maka dapat 

menghilangkan ketenangan investor untuk menanamkan modalnya di suatu 

perusahaan. 

 
Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terdapat perusahaan manufaktur 

yang setiap tahunnya laba bersih meningkat tetapi Dividend Payout Ratio setiap 

tahunnya semakin menurun. Kondisi tersebut terjadi pada PT Mandom Indonesia 

Tbk yang memperoleh laba pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 

mengalami peningkatan tetapi Dividend Payout Ratio pada tahun 2013 sampai 

dengan 2015 mengalami penurunan. 

 
Tabel 1. 2 

 

Dividend Payout Ratio PT Mandom Indonesia Tbk 
 

Keterangan 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 
    

Cash Dividend 74.340.910.433 78.288.848.499 82.435.302.010 
    

Net Income 160.563.780.833 175.828.646.432 544.474.278.014 
    

DPR 0,463 0,4453 0,1514 
    

(Data diolah kembali www.idx.co.id) 

 

Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terdapat perusahaan manufaktur 

yang setiap tahunnya laba bersih menurun tetapi Dividend Payout Ratio setiap 

tahunnya semakin meningkat. Kondisi tersebut terjadi pada PT Lion Metal Works 

Tbk yang memperoleh laba pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 
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mengalami  penurunan  tetapi  Dividend  Payout  Ratio  pada  tahun  2013  sampai 

 

dengan 2015 mengalami peningkatan. 
 

 

Tabel 1. 3 
 

Dividend Payout Ratio PT Lion Metal Works Tbk  
 

Keterangan 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) 
    

Cash Dividend 20.525.197.750 20.486.754.000 20.612.164.000 
    

Net Income 64.761.350.816 48.712.977.670 46.018.637.487 
    

DPR 0,3169 0,4206 0,4479 
    

(Data diolah kembali www.idx.co.id) 

 

Terdapat kondisi yang berbeda antara PT Mandom Indonesia Tbk dan PT 

Lion Metal Works Tbk. Hal ini membuktikan bahwa dividen yang dibayarkan 

sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Karena kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap laba ditahan dan kecukupan kas perusahaan sehingga 

perusahaan harus mempertimbangkan dana yang dibutuhkan untuk kelangsungan 

hidup perusahaan di masa yang akan datang. 

 
Kebijakan dividen merupakan keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan 

terutama untuk menentukan besarnya laba yang dibagikan dalam bentuk dividen 

(Rahmawati dan Saerang, 2014). Kebijakan dividen juga dianggap memiliki 

informasi yang dapat membantu dalam menentukan keputusan investor dalam 

menanamkan modalnya. Kebijakan dividen suatu perusahaan dipandang sebagai 

cermin dari harapan manajemen atas kinerja dimasa mendatang. Kebijakan 

dividen ini sangat membantu para investor dalam menilai kondisi sebuah 

perusahaan dan investor dapat menilai ketepatan investasi pada perusahaan yang 
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dipilihnya untuk berinvestasi. Dalam menentukan kebijakan dividen, manajemen 

tidak hanya melihat kepentingan investor dalam mendapatkan return tetapi juga 

harus mempertimbangkan kebutuhan dana yang akan digunakan untuk 

kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. 

 
Pertimbangan dalam melakukan kebijakan dividen untuk menentukan 

besarnya dividen yang akan dibagikan kepada para investor berkaitan dengan 

kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat melalui 

analisa laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi 

perkembangan kinerja perusahaan kepada pihak luar dan dalam perusahaan yang 

memiliki kepentingan. Kinerja keuangan perusahaan yang semakin meningkat 

diharapkan mampu untuk menetapkan besarnya pembayaran dividen sesuai 

dengan harapan pemegang saham. Semakin besar dividen yang dibagikan kepada 

investor, maka perusahaan dinilai memiliki kinerja yang semakin meningkat 

karena perusahaan dapat memberikan keuntungan kepada investor sehingga 

penilaian investor terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik. 

 
Laba perusahaan yang akan dibagikan sebagai dividen dapat diukur dengan 

menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR). Dividend Payout Ratio merupakan 

persentase dividen kas yang dibagikan dari keuntungan bersih perusahaan, atau 

dapat diartikan Dividend Payout Ratio merupakan persentase pendapatan 

perusahaan yang diberikan ke para pemegang saham secara tunai 

(Fadhilaturrochmah, 2017). Semakin tinggi DPR akan menguntungkan pihak 

investor tetapi akan memperlemah internal financing perusahaan karena 

memperkecil laba ditahan. 
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Menurut Weygandt et al. (2015), A dividend is a corporation’s distribution 

of cash or shares to its shareholders on a pro rata (propotional) basis dengan 

kata lain dividen merupakan distribusi laba atau keuntungan yang diperoleh 

perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah tertentu 

sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki masing-masing pemegang 

saham. Pemegang saham atau disebut juga dengan shareholder merupakan 

seorang individu atau badan hukum resmi yang memiliki saham di suatu 

perusahaan tertentu. Suatu perusahaan yang dapat membagikan laba berupa 

dividen akan menjadi daya tarik bagi para investor. Pembagian dividen tersebut 

menunjukkan kepada investor mengenai kinerja perusahaan yang semakin 

meningkat. Pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan 

bahwa keuntungan perusahaan tidak hanya cukup untuk membiayai investasi 

kembali tetapi juga dapat membayarkan dividen kepada pemegang saham. 

Dengan pembagian dividen tersebut akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan. Apabila permintaan atas saham 

meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung meningkat. 

 
Dalam menentukan kebijakan dividen, manajemen melakukan penilaian 

kinerja keuangan perusahaan pada periode lalu dan juga memprediksi 

kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu, manajemen 

perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen tunai 

perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen tunai yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah investment opportunity set, total asset 

turnover, sales growth dan kebijakan utang. 
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Investment opportunity set (IOS) adalah suatu keputusan investasi yang 

merupakan bentuk kombinasi antara aset yang dimiliki (assets in place) dan 

pilihan investasi dimasa yang akan datang (Purnami dan Artini, 2016). Investment 

opportunity set dalam penelitian ini diproksikan dengan Market to book value of 

equity ratio (MBVE). Proksi ini mencerminkan seberapa besar pasar menilai 

perusahaan dapat memanfaatkan modalnya dalam menjalankan usaha untuk 

memenuhi tujuan perusahaan yaitu mempertahankan usahanya agar tetap stabil. 

Semakin tinggi MBVE menggambarkan nilai pasar saham perusahaan lebih besar 

dibandingkan dengan nilai bukunya. Nilai pasar saham lebih besar dari nilai 

bukunya mencerminkan kinerja perusahaan meningkat sehingga meningkatkan 

pendapatan perusahaan. Jika pendapatan meningkat dan perusahaan dapat 

mengefesiensikan biaya maka laba bersih perusahaan akan meningkat. Laba 

bersih meningkat dan perusahaan mempunyai kecukupan kas maka laba yang 

dibagikan dalam bentuk dividen akan semakin tinggi. Sehingga Dividend Payout 

Ratio akan semakin tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumarni dkk 

(2014) yang memberikan simpulan bahwa Investment Opportunity Set memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen tunai. Penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2015) dan Fuadi dan 

Satini (2015) bahwa Investment Opportunity Set tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen tunai. 

 
Total Asset Turnover (TATO) menggambarkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan penjualan dengan rata-rata total aset. Total Asset Turnover 

merupakan ukuran rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur sampai 
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seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya (Mardiyati dan 

Nusrati, 2014). Total Asset Turnover dihitung dengan penjualan bersih dibagi 

dengan Average asset. Semakin tinggi rasio TATO, maka semakin efisien pula 

penggunaan keseluruhan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan sehingga 

penjualan perusahaan menjadi lebih besar. Jika penjualan yang dimiliki oleh 

perusahaan tinggi dan perusahaan dapat mengefisiensikan biaya, maka laba yang 

dimiliki oleh perusahaan juga akan menjadi lebih besar. Laba yang lebih besar dan 

perusahaan mempunyai kecukupan kas akan menyebabkan laba yang dapat 

diatribusikan kepada pemegang saham juga semakin besar sehingga Dividend 

Payout Ratio akan semakin tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Purnami dan Artini (2016) dan Fuadi dan Satini (2015) bahwa Total Asset 

Turnover berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen tunai. Penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Saerang 

(2014) dan Mardiyati dan Nusrati (2014) bahwa TATO berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen tunai. 

 
Pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan dari jumlah penjualan periode 

ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode 

sebelumnya (Suweta dan Dewi, 2016). Growth of Sales mencerminkan 

keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi 

pertumbuhan masa yang akan datang. Besarnya sales growth sebuah perusahaan 

akan menunjukkan peningkatan penjualan. Besarnya pertumbuhan penjualan 

sebuah perusahaan akan berpengaruh pada pada jumlah dana yang dibutuhkan 

untuk kegiatan operasi atau investasi. Semakin tinggi Growth of Sales maka 
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mencerminkan penjualan perusahaan meningkat. Jika penjualan meningkat dan 

perusahaan dapat mengefesiensikan biaya maka laba bersih perusahaan akan 

meningkat. Laba bersih meningkat dan perusahaan mempunyai kecukupan kas 

maka laba yang dibagikan dalam bentuk dividend semakin tinggi. Sehingga 

Dividend Payout Ratio semakin tinggi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Hikmah dan Astuti (2013) bahwa Sales Growth berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen tunai. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Darmayanti dan Mustanda (2016) dan Purnami dan Artini (2016) menyatakan 

bahwa Sales Growth tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. 

 
Kebijakan utang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk 

melakukan pembiayaan melalui utang (Juliana, 2015). Kebijakan utang diukur 

dengan menggunakan Debt to Total Asset Ratio (DTA). Debt to Total Asset Ratio 

(DTA) menunjukkan persentase dari aset perusahaan yang dibiayai dengan utang 

(Weygandt et al., 2015). Semakin rendah Debt to Total Asset Ratio (DTA) 

menunjukkan aset yang dibiayai utang semakin rendah. Utang yang semakin 

rendah akan menimbulkan beban bunga yang rendah. Apabila beban bunga rendah 

maka akan meningkatkan laba bersih perusahaan. Laba bersih meningkat dan 

perusahaan mempunyai kecukupan kas maka perusahaan akan membayarkan 

dividen yang lebih tinggi. Sehingga Dividend Payout Ratio akan semakin tinggi. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2013) adanya pengaruh negatif 

kebijakan utang terhadap kebijakan dividen tunai. Hal ini didukung penelitian 

yang dilakukan oleh Thaib dan Taroreh (2015) dan Juliana (2015). Berbeda 
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dengan hasil penelitian Arfan dan Maywindlan (2013) yang mengatakan bahwa 

kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen tunai. 

 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

 

Mardiyati dan Nusrati (2014). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

 

Mardiyati dan Nusrati (2014) meliputi: 

 

1. Penelitian ini menambahkan variabel independen berupa kebijakan utang yang 

diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR) yang berasal dari penelitian 

Thaib dan Taroreh (2015) dan Investment Opportunity Set yang berasal dari 

penelitian Mawarni dan Ratnadi (2014) yang diproksikan dengan Market to 

book value of equity ratio (MBVE). 

 
2. Objek  penelitian  ini  menggunakan  perusahaan  sektor  manufaktur  yang 

 

terdaftar di BEI periode 2013 hingga 2015. Sedangkan pada penelitian 

Mardiyati dan Nusrati (2014) menggunakan perusahaan manufaktur periode 

2010 hingga 2012. 

 
Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti 

merumuskan judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Investment Opportunity Set, 

 

Total Asset Turnover, Sales Growth dan Kebijakan Utang terhadap 

Kebijakan Dividen Tunai pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2015”. 
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1.2. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan 

dividen yang diproksikan dengan menggunkaan rasio Dividend Payout Ratio 

(DPR) untuk mengukur persentase jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan 

perusahaan kepada para pemegang saham. 

 
2. Penelitian ini dilakukan dengan membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. Faktor-faktor yang akan diteliti meliputi Investment 

Opportunity Set, Total Asset Turnover, Sales Growth dan Kebijakan Utang. 

 
3. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara 

berturut-turut selama periode tahun 2013 sampai tahun 2016. 

 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Apakah Investment Opportunity Set memiliki pengaruh positif terhadap 

kebijakan dividen tunai yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio 

(DPR)? 

 
2. Apakah Total Asset Turnover memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan 

dividen tunai yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR)? 

 
3. Apakah Sales Growth memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

tunai yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR)? 

 
 

 

13 

Pengaruh Investment Opportunity..., Addeline Dwyanti, FB UMN, 2018



 
 
 
 

4. Apakah Kebijakan Utang memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen tunai yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR)? 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif Investment 

Opportunity Set terhadap kebijakan dividen tunai yang diproksikan dengan 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

 
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif Total Asset 

Turnover terhadap kebijakan dividen tunai yang diproksikan dengan Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

 
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif Sales Growth 

terhadap kebijakan dividen tunai yang diproksikan dengan Dividend Payout 

Ratio (DPR). 

 
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif Kebijakan Utang 

terhadap kebijakan dividen tunai yang diproksikan dengan Dividend Payout 

Ratio (DPR). 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari pada penelitian ini: 

 

1. Investor 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam membuat 

keputusan untuk menentukan perusahaan yang akan dipilih untuk melakukan 
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investasi dan mendapatkan prediksi mengenai pembayaran dividen yang akan 

diterima di masa yang akan datang. 

 
2. Akademisi 

 

Hasil penelitian ini dapat membantu untuk lebih memahami Pengaruh 

Investment Opportunity Set, Total Asset Turnover, Sales Growth dan 

Kebijakan Utang terhadap kebijakan dividen tunai yang diproksikan dengan 

Dividend Payout Ratio (DPR) serta dapat digunakan sebagai referensi 

penelitian selanjutnya. 

 
3. Perusahaan 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan 

kebijakan dividen yang tepat dan pembayaran dividen tunai sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. 

 
4. Peneliti Berikutnya 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penelitian 

pengaruh Investment Opportunity Set, Total Asset Turnover, Sales Growth dan 

Kebijakan Utang terhadap kebijakan dividen tunai yang diproksika dengan 

Dividend Payout Ratio (DPR). Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 
5. Peneliti 

 

Proses dari penelitian ini menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh 

Investment Opportunity Set, Total Asset Turnover, Sales Growth dan 

Kebijakan Utang terhadap kebijakan dividen tunai yang diproksika dengan 

Dividend Payout Ratio (DPR). 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan penelitian. 

 
BAB II TELAAH LITERATUR 

 

Bab ini terdiri atas penjelasan dan pembahasan secara rinci terkait 

dengan kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout 

Ratio, , Investment Opportunity Set, Total Asset Turnover, Sales 

Growth dan Kebijakan Utang. Bagian ini juga membahas penelitian 

terdahulu dan hipotesis berdasarkan landasan teori yang digunakan, 

model penelitian. 

 
BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, penjabaran mengenai 

variabel penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis yang 

digunakan untuk pengujian hipotesis. 

 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menguraikan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis, 

desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya, berupa 

penjelasan teoritis, secara kualitatif dan atau kuantitatif. 
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BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas 

masalah penelitian serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada BAB 

I. Pada bab ini juga dipaparkan tentang keterbatasan dari penelitian. 

Saran merupakan usulan peneliti kepada peneliti selanjutnya untuk 

mengatasi kelemahan yang terdapat dalam penelitian. 
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