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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Dividen kas merupakan masalah yang sering kali menjadi topik 

pembicaraan yang hangat di antara para pemegang saham dan juga pihak 

manajemen perusahaan (emiten), bahkan terjadi kontroversi antara pemegang 

saham dan perusahaan emiten. Kontroversi yang ada adalah antara pendapat bahwa 

kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan, yang diajukan Modigliani 

dan Miller (1961) yang sering disebut teori irrelevansi dividen. Miller dan 

Modigliani (1961) berpendapat bahwa pada dasarnya pada kondisi keputusan 

investasi yang pembayaran dividen tidak relevan maka tidak dapat meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham (Brigham, 2011) 

Bagi investor, pembagian dividen merupakan suatu hal yang penting 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

investasi, karena dividen juga dapat menjadi penyampai informasi tentang 

keyakinan manajer dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Jika 

perusahaan merasa bahwa prospek di masa mendatang baik, pendapatan dan aliran 

kas diharapkan meningkat atau diperoleh pada tingkat dimana dividen yang 

meningkat tersebut dibayarkan. Pasar akan merespon positif pengumuman 

kenaikan dividen tersebut. Sedangkan hal sebaliknya akan terjadi, jika perusahaan 

merasa prospek di masa mendatang menurun maka perusahaan akan menurunkan 

pembayaran dividennya dan pasar akan merespon negatif pengumuman tersebut, 

dengan demikian manajemen akan enggan mengurangi pembagian dividen, kalau 
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hal ini ditafsirkan memburuknya kondisi perusahaan di masa yang akan datang 

(Atmaja, 2008) 

Menurut bentuk pembayarannya, dividen dapat dibedakan menjadi dua 

bentuk yaitu cash dividend (dividen tunai) dan stock dividen (dividen saham). Cash 

dividend merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk kas, sedangkan stock 

dividen merupakan dividen yang dibayarkan sebagai tambahan jumlah lembar 

saham biasa kepada pemegang sahamnya. Cash dividend merupakan bentuk 

pembayaran deviden paling banyak digunakan oleh emiten untuk membagikan 

sebagian labanya kepada pemegang saham. Pembayaran dalam bentuk tunai lebih 

banyak diinginkan investor daripada bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai 

membantu mengurangi ketidakpastian dalam melaksanakan aktivitas investasinya 

pada suatu perusahaan (Pudjiastuti, 2002). 

Di dalam setiap perusahaan ada perusahaan yang membagikan dividen 

secara konstan setiap tahunnya meskipun likuiditas dan nilai perusahaan tiap tahun 

selalu berubah. Bagi emiten, pertimbangan yang digunakan untuk memutuskan 

pembagian dividen kas tidak mudah. Emiten akan mempunyai banyak 

pertimbangan yang kadang kala bertentangan dengan harapan dari pemegang 

saham. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, segala teori yang berkaitan dengan 

pembagian dividen kas seakan-akan menjadi tidak berguna, karena keputusan akhir 

untuk membagi dividen berada sepenuhnya di tangan manajemen perusahaan 

(emiten). Adanya perbedaan pembagian cash dividend oleh masing-masing 

perusahaan menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki pertimbangan yang 

berbeda-beda dalam menentukan kebijakan dividen (Brigham, 2011). 
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Sebagai pihak diluar emiten, para pemegang saham akan membutuhkan 

informasi keuangan untuk menentukan besarnya dividen yang akan diterima dalam 

periode tertentu. Informasi tersebut disajikan melalui laporan keuangan perusahaan  

yang mencerminkan kinerja keuangan emiten yang ditunjukkan oleh rasio-rasio 

keuangan. Perusahaan ketika memutuskan untuk melakukan pembagian kas 

dividen, emiten harus mempertimbangkan banyak faktor, antara lain Current Ratio 

(CR), Debt To Total Asset (DTA), Net Profit Margin (NPM), Return on Assests 

Ratio (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Pershare (EPS) (Nursaada, 

Stanly Alexander, Novi Budiarso, 2013). 

Likuiditas perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang 

dibayarkan sehingga semakin kuat posisi likuiditas perusahaan terhadap prospek 

kebutuhan dana di waktu mendatang, makin tinggi dividen tunai yang dibayarkan. 

Berarti semakin kuat posisi likuiditas perusahaan, maka kemampuannya dalam 

membayar dividen akan semakin besar pula. Salah satu rasio yang termasuk dalam 

rasio likuiditas yaitu cash ratio. Dalam penelitian ini menggunakan Current Ratio 

karena bentuk yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi 

kewajiban finansial (Munawir, 2005). 

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya (leverage 

ratio) akan mempengaruhi besarnya laba yang akan dibagikan sebagai dividen 

kepada para pemegang saham. Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki, maka 

beban bunga yang harus ditanggung juga akan semakin besar. Hal ini akan 

menyebabkan keuntungan yang diperoleh semakin kecil, sehingga berpengaruh 

pada rendahnya dividen yang mampu dibayarkan kepada pemegang saham. Ada 



4 
 

beberapa rasio yang termasuk dalam leverage ratio, salah satunya Debt To Total 

Asset (menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan 

untuk keseluruhan hutang yang dimiliki). Dalam penelitian ini akan menggunakan 

Debt To Total Asset untuk mengetahui berapa besar peranan modal atau aktiva yang 

dimiliki oleh pemegang saham. Dilihat dari Debt To Total Asset, jika beban hutang 

semakin tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk membagi dividen akan 

semakin rendah (Sartono, 2005). 

Rasio pasar lainnya yaitu dividend payout ratio, pemegang saham akan 

melihatnya sebagai signal mengenai kemungkinan besarnya dividen kas yang akan 

dibagikan di masa yang akan datang. Pendapatan per lembar saham atau yang biasa 

dikenal dengan earning per share (EPS) juga akan mempengaruhi besar kecilnya 

dividen yang akan dibagikan. EPS yang merupakan salah satu rasio pasar adalah 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan jumlah lembar saham yang 

dimiliki. EPS dari suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai suatu indikator untuk 

menilaiapakah suatu perusahaan mampu meningkatkan keuntungannya, yang 

berarti juga meningkatkan kekayaan para pemegang sahamnya (Horne & 

Wachowicz, 2005). 

Keuntungan akan ditentukan seberapa besar laba yang dibagikan dan 

seberapa besar laba yang ditahan. Apabila cash ratio dan earning per share (EPS) 

meningkat, maka pemegang saham mempunyai harapan bahwa perusahaan akan 

mempunyai kemampuan untuk membagi kas dividen. Banyak perusahaan yang 

telah go publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diantaranya adalah 

perusahaan food and beverages (Hanafi dan Halim, 2007). 
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Alasan obyek penelitian pada perusahaan food and beverages karena 

perusahaan tersebut hampir tidak terpengaruh oleh fluktuasi perekonomian. 

Perusahaan tersebut akan tetap eksis dan bertahan, disebabkan oleh produk yang 

dihasilkannya. Permintaan akan produk yang dihasilkan perusahaan food and 

beverages akan tetap stabil walaupun ada sesuatu penurunan tersebut tidak 

berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal. 

Namun demikian pencapaian kinerja  keuangan perusahaan belum secara 

maksimal, kondisi ini ditunjukkan dengan adanya kerugian yang dialami oleh PT 

Prasidha Aneka Niaga Tbk yaitu mencapai sebesar Rp. 8,043 pada tahun 2014. 

Bertitik tolak dari faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh manajemen dan 

kepentingan investor yang didasarkan pada kinerja keuangan maka penulis akan 

mencoba menganalisis tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kas 

Dividen Pada Perusahaan Food and Beverages yang Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia“. 

B. Rumusan Penelitian 

1. Apakah Current Ratio (CR), Debt To Total Asset (DTA), Net Profit Margin 

(NPM), Return on Assests Ratio (ROA) dan Earning Pershare (EPS)  

berpengaruh terhadap kas dividen pada perusahaan food and beverages 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap kas dividen pada 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Total Asset 

(DTA), Net Profit Margin (NPM), Return on Assests Ratio (ROA) dan 

Earning Pershare (EPS) terhadap kas dividen pada perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk menguji variabel yang paling berpengaruh terhadap kas dividen 

pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan 

(emiten) untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembagian kas 

dividen. Investor dapat lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi keputusan emiten dalam bembagian kas dividen. 

b. Investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan secara pertimbangan bagi investor 

untuk melakukan investasi sehingga memberikan keuntungan secara 

maksimal atas dasar analisis yang mempengaruhi keputusan emiten 

dalam pembagian kas dividen. 
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c. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut oleh para peneliti berikutnya. 

 




