
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan memiliki tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham 

dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Harga pasar saham menunjukkan nilai 

perusahaan, apabila harga saham meningkat maka nilai perusahaan juga akan 

meningkat, sehingga kesejahteraan pemegang saham semakin tinggi. 

Secara esensial, tujuan investor menanamkan modalnya adalah keuntungan 

dari modal yang ditanamkan yaitu dengan adanya pembagian dividen. Pembayaran 

dividen merupakan suatu hal yang ditunggu oleh investor, karena dividen merupakan 

suatu keuntungan yang diperoleh atas modal yang ditanamkan pada perusahaan. 

Selain itu dengan adanya pembayaran dividen, maka dapat menunjukkan bahwa 

manajemen dan kelangsungan perusahaan tersebut masih dalam kondisi yang baik. 

Kebijakan dividen mempunyai arti penting bagi suatu perusahaan, karena 

kebijakn dividen berdampak pada pendanaan, anggaran modal, dan berkaitan dengan 

sumber pembiayaan perusahaan. Kebijakan dividen digunakan untuk menentukan 

seberapa besar besar laba yang diperoleh para pemegang saham. 

Untuk itu perusahaan yang selalu membagi pendapatannya sebagai dividen, 

lebih disukai daripada perusahaan yang menahan pendapatannya (Ardiprawiro,2015). 

Sebagai isyarat finansial, dividen mempunyai dampak pada harga saham karena 
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dividen tersebut memberikan informasi atau isyarat tentang profitabilitas perusahaan. 

Pada saat perusahaan mempunyai DPR yang stabil sepanjang waktu, kemudian 

perusahaan meningkatkan DPR-nya, maka para investor percaya bahwa manajemen 

menunjukkan perubahan positif pada profitabilitas perusahaan yang diharapkan di 

waktu mendatang. Jadi, dividen digunakan oleh para investor sebagai alat prediksi 

untuk prestasi perusahaan di masa mendatang. 

Faktor-faktor penentu yang perlu di perhatikan perusahaan pada saat 

memutuskan kebijakan dividen, yaitu aturan yang sah, kebutuhan dana perusahaan, 

likuiditas, kemampuan meminjam, batasan dalam kontrak, tingkat return, stabilitas 

keuntungan, akses ke pasar modal, dan kontrol. Namun pada praktiknya, ada 

beberapa faktor lain yang mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan 

dividen, yaitu perjanjian utang, pembatasan dari saham preferen, tersedianya kas, 

pengendalian, dan kebutuhan dana untuk investasi. Dalam praktiknya perusahaan 

cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat 

secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa: 1) 

investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan 

memiliki prospek cerah, demikian sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih 

senang mengambil jalan aman, yaitu menurunkan pembayaran dividen, dan 2) 

investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi (dividen yang 

stabil).  
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Kebijakan pembayaran dividen terlihat dari rasio pembayaran dividen 

(dividend payout ratio), yaitu persentasi dari pembayaran yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, artinya besar kecilnya dividend 

payout ratio akan mempengaruhi keputusan berinvestasi para calon pemegang saham. 

Kebijakan Dividen terlihat dari dividend payout ratio. Dividend Payout Ratio 

(DPR) adalah perbandingan antara dividend per share dengan earning per share. 

Keputusan investasi pemegang saham juga di pengaruhi oleh besar kecilnya dividend 

payout ratio, karena dividend payout ratio memiliki pengaruh pada laporan 

keuangan. Pada perusahaan yang sudah mapan yang berarti tidak memiliki rencana 

pengembangan usaha umumnya akan membagikan dividen yang besar.sebaliknya 

perusahaan yang sedang berkembang umumnya akan membagikan dividen lebih 

rendah. Berikut ini adalah perkembangan Dividend Payout Ratio di Indonesia tahun 

2011-2017. 
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Gambar 1.1.  

Perkembangan Dividen Payout Ratio di Indonesia 2011-2017 

 

Sumber : idx.co.id 

Para pemegang saham memerlukan laporan keuangan untuk melihat kinerja 

keuangan perusahaan dalam hal ini adalah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil 

operasi, dan perkembangan perusahaan (Suhendro, 2018). Selanjutnya laporan 

keuangan dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan para pemegang saham 

dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan terlepas dari rasio-rasio keuangan. 

Dengan melakukan anlisis terhadap rasio-rasio keuangan, para investor maupun calon 

investor akan memutuskan akan berinvestasi atau tidak dalam perusahaan. 

Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas 

kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan kepada pemegang saham 

secara lebih luas (Agustina, 2013). Keuntungan yang layak dibagkan kepada 

pemegang saham adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar 
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keuntungan yang diperoleh semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

membayarkan dividennya.  

Profitabilitas dapat dikukur dengan Return on Equity (ROE),  yaitu 

perbandingan antara pendapatan bersih dengan ekuitas (modal). Rasio ini 

menghubungkan laba yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal 

sendiri yang dimiliki (Nurhasanah, 2014). Apabila ROE makin tinggi, maka suatu 

perusahaan memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang lebih besar  bagi 

para pemegang saham.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Natalia (2008), Thaib dan 

Taroreh (2015), dan safrida (2014) menunjukkan hasil yang serupa yakni bahwa 

profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen.  

Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya atau menganalisa dan 

menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek perusahaan (Noverio, 2011). 

Artinya likuiditas adalah aspek yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhi. Dengan demikian, suatu 

perusahaaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi, berarti bahwa 

perusahaan tersebut mampu segera mengembalikan hutang-hutangnya. Hal ini, 

memberikan kepercayaan terhadap kreditur untuk mengembalikan pinjaman sehingga 

semakin tinggi likuiditas maka akan semakin tinggi kebijakan hutang yang digunakan 

oleh perusahaan.  
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Keputusan perusahaan dalam membagikan dividen serta besarnya dividen 

yang akan dibagikan kepada para pemegang saham juga dilihat dari besarnya kas dan 

nilai likuiditas perusahaan. Meskipun perusahaan mempunyai kas yang tinggi, namun 

jika nilai likuiditas menunjukkan hasil yang kurang baik, maka perusahaan mungkin 

tidak dapat membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin kuat nilai likuiditas akan mempengaruhi besarnya 

kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen. 

Tingkat likuiditas perusahaan dapat diukur melalui current ratio. Current 

ratio dihitung dengan cara aktiva lancar dibagi hutang lancar. Rasio ini menunjukkan 

sejauh mana aktiva lancar dan hutang lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. 

Semakin besar perbandingan aktiva lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarya (2013),mawarni dan 

Retnadi (2014) dan juga Nurhayati (2013), menunjukkan hasil yang sama bahwa 

terdapat pengaruh positifdan signifikan antara likuiditas dengan kebijakan dividen.   

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajibannya. Solvabilitas juga berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. 

Rasio ini menekankan pentingya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan 

persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang.  
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Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan Debt to total asset ratio, yaitu  

perbandingan antara total hutang dengan total asset. Rasio ini menunjukkan faktor 

penilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Apabila mengalami 

penurunan maka berarti semakin kecil perusahaan itu dibiayai oleh utang. Sehingga 

jika DAR semakin kecil maka kondisi keuamgan dinilai baik, dan berpengaruh pada 

pembagian dividen kepada pemegang saham. 

Penelitian menurut Saleh (2015) menunjukka hasil bahwa solvabilitas tidak 

berpengaruh secara positif dan signifikan, karena solvabilitas atau debt to equity ratio 

akan meningkat sesuai proporsi dividen yang akan dibagikan. Meningkatnya nilai 

leverage, maka penilaian investor terhadap perusahaan investor terhadap perusahaan 

emiten menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi harga saham. 

Earning Per Share (EPS) menunjukkan informasi mengenai keuntungan yang 

akan dibagikan kepada investor atau pemegang saham per lembar saham. Para calon 

pemegang saham sangat tertarik dengan Earning Per Share (EPS) yang besar karena 

hal ini menunjukkan indikator keberhasilan perusahaan dan semakin besar laba 

semakin besar pula keuntungan yang diperoleh pemegang saham (Aisyah dan 

Dzajuli: 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudhiarta (2014),  dan juga 

Sarmento dan Dana (2016) menunjukkan hasil yang serupa yakni bahwa earning per 

share berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Investasi adalah penanaman modal usaha yang diberikan kepada pengusaha 

dalam rangka menjalankan usaha tertentu dalam rangka memperoleh keuntungan. 
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Tidak semua jenis investasi diperbolahkan dalam Islam. Hanya investasi yang sesuai 

dalam ajaran Islam yang boleh diikuti oleh investor.  Prinsip-prinsip tersebut meliputi 

jenis usaha dan transaksi yang harus mengikuti norma-norma syariah Islam. Begitu 

pula dengan jenis transaksinya harus dilakukan dengan prinsip sangat hati-hati, tidak 

boleh melakukan spekulasi yang didalamnya ada unsur-unsur gharar, gharar, maysir, 

dzulm, tadlis, dan sebagainya.hal tersebut tertuang dalam QS. An-Nisa :29 sebagai 

berikut ; 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu.” (QS. 4:29) 

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta 

sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui 

usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara 

lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai 

macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut 

memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa 

sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan 

cara hailah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakannya.  

 Allah juga menegaskan etika investasi dalam islam, yakni dalam surat Al-

Baqoroh ayat 283, yang berbunyi artinya “Maka jika sebagian kamu mempercayai 
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sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan 

hendaklah dia bertakwa pada Allah dan Tuhannya”. 

Syirkah Musahamah adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan 

jumlah lembar saham yang diperdagangkan dipasar modal sehingga pemiliknya dapat 

berganti-ganti dengan mudah dan cepat. Dapat dikatakan pula syirkah Musahamah 

adalah akad dua orang atau lebih yang masing-masing terikat dan berkontribusi dalam 

proyek bisnis dengan meyetor bagian harta (modal) untuk berbagi keuntungan dan 

kerugian yang muncul dari proyek tersebut. 

Saham merupakan bukti kepemilikan, membeli saham berarti memiliki 

sebagian dari perusahaan, artinya ada juga risiko bagi emiten. Bila emiten mendapat 

laba, sebagian akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Banyak cara yang dilakukan untuk mengetahui informasi kinerja suatu 

perusahan, salah satunya dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut 

yang dipublikasikan secara berkala. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun bersangkutan. Dalam Islam manusia diharuskan melakukan 

pencatatan yang jujur dan berimbang. Tujuannya yaitu, agar kedua belah pihak yang 

bekerjasama dapat mengetahui kondisi hubungan kerjasama mereka (emiten dan 

pemegnag saham). Agar diantara mereka tidak ada yang dirugikan atas informasi 

yang salah dan tidak akurat. 

Dengan penjabaran tersebut maka dapat disimpuilkan bahwa semua kegiatan 

yang ada di dalam pasar modal diperbolehkan selama aktivitas tersebut sesuai dengan 
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prinsip-prinsip islam dan memberikan maslahat atau manfaat bagi semua pihak yang 

terlibat didalamnya. 

Penelitian ini akan menggunakan Perusahaan LQ45, dimana perusahaan LQ45 

dinyatakan sebagai perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai 

nilai kapitalisasi pasar tertinggi. Perusahaan LQ45 juga dinyatakan oleh Bursa Efek 

Indonesia telah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, yaitu memiliki kondisi 

keuangan yang baik, prospek pertumbuhan yang tinggi, dan mempunyai nilai 

transaksi yang tinggi.  

Dalam pengambilan keputusannya apabila perusahaan memilih membagikan 

labanya maka perusahaan harus memiliki sumber dana intern yang besar. Sedangkan, 

apabila perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh maka perusahaan 

harus membuat keputusan untuk apa laba digunakan. Kebijakan dividen ini sangat 

penting karena melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat pendapatan akan menjadi alat ukur 

kemampuan perusahaan dalam pengembalian modal. Besar kecilnya pengembalian 

tergantung pada keputusan sebarapa besar dana yang akan digunakan untuk 

membiayai perusahaan. Kebijakan dividen mempunyai dampak yang sangat penting 

bagi investor maupun kelangsungan perusahaan. 

 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah di ungkapkan, maka dirasa perlu 

untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat dijadikan alat 

prediksi untuk pengembalian investasi berupa pendapatan dividen pada Perusahaan 
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LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017 dalam penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan Earning per 

Share Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non 

Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017 serta 

tinjauannya dalam sudut pandang Islam” 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan 

Indeks Saham LQ45 Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2017 ? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan 

Indeks Saham LQ45 Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2017 ? 

3. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan 

Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2017 ? 

4. Apakah Earning per Share berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada 

Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2017 ? 



12 
 

5. Apakan Profitabilitas, Likuiditas,dan Solvabilitas berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017 ? 

6. Apakan Profitabilitas, Likuiditas,dan Solvabilitas berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017 ditinjau dari sudut pandang 

islam ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan 

Dividen Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2017. 

2. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh likuiditas terhadap Kebijakan 

Dividen Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2017. 

3. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh Solvabilitas terhadap Kebijakan 

Dividen Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2017. 
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4. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh Earning per Share terhadap 

Kebijakan Dividen Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap 

Kebijakan Dividen Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017.   

6. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap 

Kebijakan Dividen Perusahaan Indeks Saham LQ45 Non Keuanganyang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2017  dari sudut pandang islam. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Praktis 

1. Dapat membantu perusahaan untuk menentukan Kebijakan Dividen yang akan 

di gunakan oleh perusahaan. 

2. Dapat digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan usahanya dalam 

pembagian dividen. 

b. Manfaat Akademik 

1. Dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya 

pada manajemen keuangan, melalui pendekatan dan metode yang digunakan. 
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2. Dapat digunakan sebagai tambahan dalam referensi empiris dan teoritis 

sebagai rekomendasi bagi penelitian yang akan datang. 

 


