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ABSTRAK

Keadaan perekonomian saat ini semakin tidak menentu. Setiap perusahaan
selaku penggerak roda perekonomian, harus mampu mengelola perusahaannya
sehingga perusahaan berjalan dengan efektif dan efesien. Perusahaan apabila akan
melakukan investasi dan memerlukan modal tambahan haruslah memperhatikan
tingkat resiko dan tingkat pengembalian begitu juga dengan kinerja perusahaan
harus dalam kondisi baik sehingga kemakmuran para pemegang saham dapat
tercapai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas diukur
dengan CR, rasio laverage diukur dengan DER, rasio profitabilitas diukur dengan
ROI , dan rasio aktivitas diukur dengan TAT terhadap Dividend Payout Ratio
secara parsial atau secara simultan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek
penelitian adalah pada perusahan sektor manufaktur periode 2002-2005.
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.
Metode deskriptif bertujuan untuk melakukan pengujian gambaran yang cukup
jelas mengenai objek yang diteliti dan menarik kesimpulan berdasarkan penelitan
yang dilakukan. Sedangkan metode penelitian verfikatif bertujuan untuk
melakukan perkiraan dan pengujian hipotesis. Alat statistik yang digunakan
berupa regresi, korelasi, determinasi dan pengujian hipotesis yang dilakukan
melalui program SPSS 12.0. Dalam melakukan pengujian hipotesis penulis
menggunakan uji t untuk hipotesis parsial dan uji F untuk hipotesis simultan
Berdasarkan hasil penelitan uji F menunjukan bahwa rasio likuiditas
diukur dengan CR, rasio laverage diukur dengan DER, rasio profitabilitas diukur
dengan ROI , dan rasio aktivitas diukur dengan TAT mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan sektor menufaktur
selama periode penelitian. Sedangkan uji t untuk hipotesis parsial rasio likuiditas
diukur dengan CR dan Rasio Profitabilitas diukur dengan ROI mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan sektor
manufaktur selama periode penelitian.
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