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ABSTRAKSI 

 

WILDI YA ULHAK. Pengaruh Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kebijakan 

Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 

(Dibimbing Oleh SRI ISWORO EDININGSIH, Dra, MM dan  Aryono Yacobus, 

Drs, MSi.). 

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa banyak 

dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen 

perusahaan sendiri tergambar pada  dividend payout  ratio, yaitu persentase laba 

yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai, artinya besar kecilnya dividend 

payout ratio akan  mempengaruhi keputusan investasi para pemegang saham. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor analisis rasio 

keuangan baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individu (parsial) 

terhadap kebijakan dividen yang diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR). 

Terdapat lima rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel independen 

penelitian ini yaitu: Current Ratio (CR), Total Assets Turn Over (TATO), Total 

Debt to Total Assets (DTA), Return On Investment (ROI), dan Earning Per Share 

(EPS).Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2011. Data yang digunakan adalah data 

sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalaha Analisis 

Regresi Linier Berganda dengan uji asumsi klasik, dan teknik analisis Uji F-

statistik, Uji Koefesien Determinasi (R
2
), Uji t-statistik dengan level of 

significance 5 persen.    

Penelitian ini menghasilkan persamaan regresi yaitu: DPR =0,14-0,53 CR 

+0,001 TATO -1,540 DTA + 0,43 ROI - 0,202 EPS + e. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan lima 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). Sedangkan secara individu, terdapat dua variabel 

yang berpengaruh terhadap DPR yaitu ROI dan EPS. Penelitian ini menghasilkan 

R square sebesar 14,4 persen yang berarti bahwa variabel DPR yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 14,4 persen sedangkan sisanya, yaitu 

85,6 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model.  

Kata kunci: Dividend Payout Ratio, Current Ratio, Total Assets Turn Over, Total 

Debt to Total Assets, Return On Investment, dan Earning Per Share. 

 


