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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Investasi dalam suatu perusahaan merupakan salah satu hal yang penting 

agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun, aktifitas 

investasi merupakan aktifitas yang dihadapkan pada berbagai macam resiko dan 

ketidakpastian yang sering kali sulit diprediksikan oleh para investor. Untuk 

mengurangi resiko dan ketidakpastian yang akan terjadi, investor memerlukan 

berbagai macam informasi, baik informasi yang diperoleh dari kinerja 

perusahaan maupun informasi lain yang relevan seperti kondisi ekonomi dan 

politik suatu negara. Informasi dari perusahaan lazimnya didasarkan pada 

kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat pergerakan aktivitas 

industri manufaktur di Indonesia semakin meroket. Hal ini dibuktikan dari data 

indeks manajer pembelian (purchasing manager index/PMI) Indonesia pada 

Agustus 2018 yang menyentuh angka 51,9, naik dibanding capaian bulan Juli 

sebesar 50,5.PMI. PMI diatas 50 menandakan manufaktur tengah ekspansif. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi operasional diseluruh sektor 

manufaktur Indonesia menguat pada kisaran gabungan terkuat sejak Juli 2014. 

Di tahun 2018 subsektor yang memacu pertumbuhan manufaktur yaitu industri 

baja dan otomotif, elektronika, kimia, farmasi, serta makanan dan minuman. 

Subsektor ini diharapkan mampu mencapai target pertumbuhan industri 
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pengolahan non-migas tahun 2018 yang telah ditetapkan sebesar 5,67%. Pada 

triwulan III tahun 2017,beberapa subsektor tersebut kinerjanya diatas 

pertumbuhan ekonomi. Misalnya,industri logam dasar sebesar 10,60%, industri 

makanan dan minuman 9,49%, serta industri alat transportasi 5,63%. 

(Sindonews.com). Sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar bagi 

perekonomian nasional, diantaranya melalui peningkatan pada nilai tambah 

bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan 

devisa dari ekspor. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian fokus 

menjalankan kebijakan hilirisasi industri. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 

ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada Januari-November 2017 naik 

14,25% dibanding periode yang sama tahun 2016. (industri.kontan.co.id) 

Sejumlah emiten atau perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

akan menghasilkan dividen pada juni 2018. Keputusan pembagian dividen itu 

sudah diputuskan dalam Rapat Umu Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 

emiten. Perusahaan yang membagikan dividen yaitu PT.UNVR akan 

membagikan dividen pada tahun 2017 sebesar Rp 505 persaham. PT.CPIN 

perseroan akan membagikan dividen tunai Rp 56 per saham. Kemudian 

sebelumnya pada semester II 2017 dua emiten grup Sinarmar yaitu PT Indah 

Kiat Puld and Paper Tbk (INKP) dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

(TKIM) telah membagikan dividen. Merangkum pengumuman pembagian 

dividen 2017 yaitu dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

subsektor manufaktu PT Astra Otoparts Tbk akan membagikan dividen tunai 

https://industri.kontan.co.id/news/sektor-manufaktur-ini-jadi-andalan-di-tahun-2018
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Rp 33 per saham. Jadwal pembagian dividen tunai antara lain cum dividen di 

pasar regular dan negosiasi pada  20 April 2018, ex dividen pasar regular dan 

negosisai 23 April 2018. (Liputan6.com) 

Pertimbangan mengenai dividend payout ratio (DPR) 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 tentu saja 

tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan untuk tetap sehat dan tumbuh. 

Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor penting 

yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan 

besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh 

karena itu,dividen merupakan cash outflow, maka makin kuatnya posisi kas 

atau likuiditas perusahaan berarti makin besar kemampuannya membayar 

dividen.(Lisa Marlina & Clara,2009) 

Return on Asset merupakan rasio yang meunjukkan seberapa kontribusi 

aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan 

untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan 

dengan pembagian laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi 

pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang 

dihasilkan dalam setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya 

semakin rendah hasil pengembalian atas aset semakinrendah pula jumlah laba 
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bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. 

(Hery,2015:193) 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi 

antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya 

perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah 

dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Memberikan pinjaman kepada 

debitor yang memiliki tingkat debt to equity ratio yang tinggi menimbulkan 

konsekuensi bagi kreditor untuk  menanggung resiko yang lebih besar pada saat 

debitor mengalami kegagalan keuangan dan begitu juga sebaliknya. Oleh 

karena itu, semakin tinggi debt to equity ratio maka berarti semakin kecil 

jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. 

(Hery,2015:168-169) 

Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sebelum 

jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar tersedia. Dengan kata lain, 

rasio lancar ini mengambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar 

yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar. Oleh 

sebab itu, rasio lancar dihitung sebagai hasil bagi antara total aset lancar dengan 

total kewajiban lancar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio, perusahaan yang 

memiliki rasio lancar yang kecil mengindekasikan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki modal kerja yang sedikit untuk membayar kewajibannya. Sebaliknya, 
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apabila perusahaan memiliki rasio lancra yang tinggi,belum tentu perusahaan 

tersebut dikatan baik. (Hery,2015:152) 

Marjin laba bersih (Net Profit Margin) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Semakin 

tinggi marjin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan 

dari penualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor/atau 

rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin rendah margin laba 

operasional maka semakin rendah pula beban laba operasional yang dihasilkan 

dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan rendahnya laba kotor dan/atau 

tinggi beban operasional. (Hery,2015:198-199) 

Berdasarkan bukti empiris mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi 

dividend payout ratio masih menunjukkan hasil yang beragam, oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan bagaimana pengaruh 

cash position (CP), debt to equity ratio (DER), return on asset (ROA),current 

ratio (CR),net profit margin (NPM) terhadap dividend payout ratio (DPR) 

sehingga dapat digunakan dalam keputusan investasi. Alasan pemilihan objek 

dengan menggunakan sektor manufaktur dalam penelitian ini karena industri ini 

merupakan industri yang memberikan sumbangsih besar atas pendapatan di 

Negara Indonesia. Tabel 1.1 berikut menggambarkan pembayaran dividen 

secara cash serta memiliki laba Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI): 
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TABEL 1.1 : Dividend Cash dan perusahaan yang memiliki Laba 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013–2016. 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN 
TAHUN 

DIVIDEND 

(RP) 

LABA 

(000.000) 

1 
ASII 

 

2013 216.00 22.297.000 

2014 216.00 22.125.000 

2015 177.00 15.613.000 

2016 168.00 18.302.000 

2 AUTO 

2013 105.50 1.058.015 

2014 96.00 956.409 

2015 27.00 322.701 

2016 9.00 483.421 

3 
BATA 

 

2013 28.55 44.374 

2014 21.78 70.781 

2015 6.45 129.519 

2016 23.77 42.232 

4 

 

CPIN 

 

2013 46.00 2.528.690 

2014 18.00 1.746.644 

2015 29.00 1.832.598 

2016 56.00 2.225.402 

5 
EKAD 

 

2013 9.00 39.451 

2014 9.00 40.756 

2015 10.00 47.04 

2016 32.00 90.686 

6 
GGRM 

 

2013 800.00 4.383.932 

2014 800.00 5.395.293 

2015 2.600.00 6.452.834 

2016 2.600.00 6.672.682 

7 
HMSP 

 

2013 3.399.00 10.818.486 

2014 2.008.00 10.181.083 

2015 2.225.00 10.363.308 

2016 215.40 12.762.229 
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NO 
KODE 

PERUSAHAAN 
TAHUN 

DIVIDEND  

(RP) 

LABA 

(000.000) 

8 
ICBP 

 

2013 190.00 2.235.040 

2014 222.00 2.531.681 

2015 256.00 2.923.148 

2016 154.00 3.631.301 

9 
INDF 

 

2013 142.00 3.416.635 

2014 220.00 5.146.323 

2015 168.00 3.709.501 

2016 235.00 5.266.906 

10 
INKP 

 

2013 25.00 2.714.149 

2014 35.00 1.568.851 

2015 25.00 3.264.803 

2016 30.00 2.724.216 

11 
INTP 

 

2013 900.00 5.012.294 

2014 1.350.00 5.274.009 

2015 415.00 4.356.661 

2016 929.00 3.870.319 

12 
KLBF 

 

2013 17.00 1.970.452 

2014 19.00 2.121.091 

2015 19.00 2.057.694 

2016 22.00 2.350.885 

13 
MLBI 

 

2013 5.5576.00 1.171.229 

2014 257.00 794.883 

2015 344.00 496.909 

2016 466.00 82.129 

14 
SMSM 

 

2013 140.00 338.223 

2014 125.00 421.467 

2015 185.00 461.307 

2016 65.00 502.192 

15 
TCID 

 

2013 370.00 160.148 

2014 390.00 174.314 

2015 410.00 544.474 

2016 410.00 162.060 

16 
TKIM 

 

2013 10.00 331.413 

2014 10.00 254.615 

2015 10.00 21.282 

2016 10.00 102.826 
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NO 
KODE 

PERUSAHAAN 
TAHUN 

DIVIDEND 

(RP) 

LABA 

(000.000) 

17 
TOTO 

 

2013 200.00 236.558 

2014 170.00 293.804 

2015 120.00 285.237 

2016 13.00 168.565 

18 
TRIS 

 

2013 9.50 48.195 

2014 9.50 35.944 

2015 8.00 37.448 

2016 5.00 25.213 

19 
TRST 

 

2013 5.00 32.966 

2014 5.00 30.084 

2015 5.00 25.314 

2016 5.00 33.795 

20 
UNVR 

 

2013 701.00 5.352.625 

2014 336.00 5.738.523 

2015 766.00 5.851.805 

2016 835.00 6.39.0672 

Sumber :www.idx.co.id 2018, diolah 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan Cash 

Dividen perusahan manufaktur periode 2013–2016, dalam perubahan tersebut 5 

perusahaan mengalami penurunan yaitu PT.Astra Internasional Tbk (ASII), 

PT.Astra Otopars Tbk (AUTO), PT.Indofood CPB Sukses Makmur Tbk 

(ICBP), PT.Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) dan PT.Trisula Internasional 

Tbk (TRIS), hal ini disebabkan laba perusahaan yang ditahan untuk keperluan 

operasional perusahaan dalam jumlah besar,berarti laba yang akan dibayarkan 

sebagai dividen menjadi lebih kecil. 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan Cash 

Dividen perusahaan manufaktur periode 2013–2016, dalam perubahan tersebut 
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terdapat 9 perusahaan mengalami fluktuasi yaitu PT.Sepatu Bata Tbk (BATA), 

PT.Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT.H.M Sampoerna Tbk 

(HMSP), PT.Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT.Indah Kiat Puld & 

Paper Tbk(INKP), PT.Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP), PT.Multi 

Bintang Indonesia Tbk (MLBI), PT.Selamat Sempurna Tbk (SMSM), 

PT.Unilever Indonesia Tbk (UNVR),Cash Dividen yang mengalami fluktuasi 

ini disebabkan pembayaran dividen yang tidak optimal. Setiap perusahaan 

dalam penerapan kebijakkan pembayaran deviden akan memiliki dua dampak 

yang berlawanan. Apabila dividen dibayarkan semua maka kepentingan 

cadangan akan terabaikan sebaliknya jika laba ditahan,maka kas juga 

terabaikan. Untuk menjaga kedua kepentingan tersebut,maka perusahaan harus 

menempuh kebijakan deviden yang optimal. 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan Cash 

Dividen perusahaan manufaktur periode 2013–2016, dalam perubahan tersebut 

terdapat 4 perusahaan mengalami kenaikan yaitu PT.Ekadharma Internasional 

Tbk (EKAD), PT. Gudang Garam (GGRM), PT.Kalbe Farma Tbk (KLBF), 

PT.Mandom Indonesia Tbk (TCID). Hal ini menunjukkan perusahaan lebih 

memilih untuk membagikan laba sebagai dividen,maka hal tersebut akan 

mengurangi proporsi laba ditahan dan mengurangi sumber pendanaan interen. 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tidak terjadi perubahan Cash 

Dividen perusahaan manufaktur periode 2012–2016, terdapat 2 perusahaan 

mengalami nilai stabil atai optimal yaitu PT.Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
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(TKIM) dan PT.Trias Sentosa (TRST). Hal ini disebabkan oleh 

menyeimbangkan arus kas dan laba yang ditahan dan dapat memaksimalkan 

harga saham. 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata– rata persentase Laba perusahaan 

Manufaktur periode 2013–2016. Dalam tabel tersebut dapat dilihat  paling 

banyak perusahaan mengalami fluktuasi, hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak dapat memaksimalkan pencapaian pendapatan yang diperoleh 

dan tidak dapat meminimalkan jumlah beban yang tidak dibutuhkan.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Cash Position, Debt to Equity Ratio,Return On 

Assets,Current Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Dividend Payout 

Ratio Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonsia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat 

diambil perumusan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah CP (Cash Position) mempunyai pengaruh secara Parsial terhadap 

DPR (Deviden Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016? 

b. Apakah DER (Debt to Equity Ratio) mempunyai pengaruh secara Parsial 

terhadap DPR (Deviden Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016? 
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c. Apakah ROA (Return On Assets) mempunyai pengaruh secara Parsial 

terhadap DPR (Deviden Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016? 

d. Apakah CR (Current Ratio) mempunyai pengaruh secara Parsial terhadap 

DPR (Deviden Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016? 

e. Apakah NPM (Net Profit Margin) mempunyai pengaruh secara Parsial 

terhadap DPR (Deviden Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016? 

f. Apakah CP (Cash Position ),DER (Debt to Equity Ratio),ROA(Return On 

Assets),CR (Current Ratio),NPM (Net Profit Margin) mempunyai pengaruh 

secara Simultan terhadap DPR (Deviden Payout Ratio) Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian apapun tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian 

tersebut. Hal ini sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan dan tolak 

ukur dalam penelitian tersebut. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah CP (Cash Position) berpengaruh secara Parsial 

terhadap DPR (Devidend Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016. 
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b. Untuk mengetahui apakah DER (Debt to Equity Ratio) berpengaruh secara 

Parsial terhadap DPR (Devidend Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016. 

c. Untuk mengetahui apakah ROA (Return On Assets) berpengaruh secara 

Parsial terhadap DPR (Devidend Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016. 

d. Untuk mengetahui apakah CR (Current Ratio) berpengaruh secara Parsial 

terhadap DPR (Devidend Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016. 

e. Untuk mengetahui apakah NPM (Net Profit Margin) berpengaruh secara 

Parsial terhadap DPR (Devidend Payout Ratio) Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016. 

f. Untuk mengetahui apakah CP (Cash Position), DER (Debt to Equity Ratio), 

ROA (Retun On Assets),CR (Current Ratio),NPM (Net Profit Margin)  

berpengaruh secara Simultan terhadap DPR (Devidend Payout Ratio) 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013 – 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai mana layaknya karya ilmiah ini, hasil yang di peroleh diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan 

berhubungan dengan obyek penelitian antara lain: 
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a. Bagi Peneliti 

Sebagai langkah kongkrit penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini 

di dapat peneliti ke dalam praktek pada perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan perimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui rasio – rasio 

yang mempengaruhi DPR (Deviden Payout Rasio) misalnya CP,DER, 

ROA,CR dan NPM. 

c. Bagi Investor 

Bagi para pelaku pasar seperti investor dan pemakai lainnya dapat 

memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

d. Bagi Pihak lain / Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang menelidati tentang 

Pengaruh Cash Position,Debt to Equity Ratio,Return on Assets,Current 

Ratio dan Net Profit Margin terhadap Dividen Payout Ratio. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Rencana sistematika penulisan Proposal terdapat beberapa penulisan yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta rencana sistematika 

penulisan. 
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BAB II: TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori – teori yang melandasi penelitian ini 

sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang 

ada, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, bab ini juga 

menguraikan konsep operasional variabel dan hipotesis. 

BAB III:METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tata cara penulisan yaitu 

yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisis data. 

BAB IV:GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian 

sesuai dengan variabel – variabel yang telah di tentukan dalam 

penelitian ini. 

BAB VI:PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini. Selain itu juga menjeleskan tentang 

keterbatasan dan saran untuk penelitian – penelitian selanjutnya agar 

dapat lebih mengembangkan penelitiannya. 


