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ABSTRAK 
 
 Pasar modal merupakan sebuah fasilitator yang mempertemukan antara badan 
(usaha) yang membutuhkan dana dengan individu atau badan (usaha) yang memiliki 
dana berlebih untuk ditanamkan pada suatu investasi. Pasar modal ini memungkinkan 
untuk menghimpun dana dalam bentuk equity (modal) melalui penjualan saham. 
Saham itulah yang akan membuktikan individu atau badan usaha dalam kepemilikan 
sebuah perusahaan. Dan mereka yang memiliki saham akan sangat berharap 
“balasan” keuntungan darai dananya. Keuntungan tersebut dapat berupa capital gain 
dan ynag sangat diharapkan, yaitu dividen. Khususnya besarnya dividen yang akan 
diperoleh para pemegang sahamtergantung pada kebijakan suatu perusahaan itu 
sendiri. 
 Penelitian ini berjudul pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio 
leverage dan rasio aktivitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 
kelompok indeks LQ-45 periode 2003-2008 di Bursa Efek Indonesia. Disusun 
oleh Andra Febrianto, mahasiswa S-1 Manajemen Fakultas Bisnis & Manajemen 
Universitas Widyatama. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan setiap 
variabel penelitian dari tahun 2003-2008, yaitu Dividend Payout Ratio (DPR), 
Current Ratio (CR), Return On Investment (ROI), Debt Equity Ratio (DER) dan 
Total Asset Turnover (TAT). Dan mengetahui pengaruh variabel X (CR, ROI, DER 
dan TAT) terhadap variabel Y (DPR), dan menilai seberapa besar pengaruhnya 
tersebut. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan metode 
verikatif, serta dengan menggunakan metode analisis pooling data / panel data. Dan 
analisis yang digunakan adalah analisis data keuangan (menggunakan formula) serta 
analisis statistic (menggunakan software SPSS 13.0). Kemudian peneliti 
menggunakan juga pengujian asumsi klasik terhadap data penelitian ini. 
 Hasil dari penelitian ini adalah, perkembangan setiap variabel memperlihatkan 
terdapat perusahaan yang mengalami peningkatan dan ada pula perusahaan yang 
mengalami penurunan. Dari hasil statistik, secara simultan variabel X memiliki 
pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan pengaruh secara parsial variabel 
X1 (CR) dan X4 (TAT) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y (DPR), 
sedangkan variabel X2 (ROI) dan  X3 (DER),  tidak memiliki pengaruh signifikan. 
Kata kunci : Indeks LQ-45, Kebijakan Dividen (Dividend Payout Ratio), Rasio 

Likuiditas (Current Ratio), Rasio Profitabilitas (Return On Investment), 
Rasio Leverage (Debt Equity Ratio), Rasio Aktivitas (Total Asset 
Turnover). 

 

 

 

 

 


