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ABSTRACT 

 

 

       Dividend are payment made by a corporate to its shareholder members which is depend on 

the dividend policy of each companies. It is interesting to analyze factors that influence dividend 

payout ratio because too many considerations. Sometimes those considerations cause conflict 

between many parties. The objective aim of this research is to analyze the influence of return on 

assets, current ratio, debt to equity ratio and company size against dividend payout ratio. The 

population of this research is manufacture companies which listed in Indonesia Stock Exchange, 

there is 136 companies. Research sample using purposive sampling of companies for period 

ended 2007 – 2011 and obtainable 20 companies that can be use to analyze using linear 

regression methodology. This research concludes that two variables, return on assets and 

current ratio have positive significant influence. The net profit margin, debt to assets ratio and 

debt to equity ratio variable haven’t influence to dividend payout ratio. Stimulatingly the NPM, 

ROA, CR, DAR, and DER have significant influence to DPR, it proved by sig-F value lower than 

5% significances. 

 

Keywords: Dividend Payout Ratio (DPR), Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), 

Current Ratio (CR), Debt to Assets Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER). 

 

 

       Investor memiliki tujuan utama dalam 

berinvestasi yaitu untuk memperoleh return 

yang dapat berupa pendapatan dividen 

(dividend yield) maupun pendapatan dari 

selisih harga jual saham terhadap harga 

belinya (capital gain) (Handayani, 2010). 

Dividen adalah distribusi pendapatan 

perusahaan yang merupakan hak pemegang 

saham yang dapat berbentuk kas, aktiva 

atau bentuk lain (Sugiono, 2009). 

Kebijakan dividen adalah kebijakan untuk 

membagi keuntungan kepada pemegang 

saham yang akan dibagikan dalam bentuk 

dividen dan besarnya laba ditahan untuk 

kebutuhan perkembangan usaha 

(Gitosudarmo dan Basri, 2008). Prosentase 



laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen 

kepada pemegang saham disebut dividend 

payout ratio (DPR). Kebijakan dividen 

merupakan kebijakan yang sulit juga 

dilematis bagi pihak manajemen perusahaan 

sebab kebijakan tersebut harus 

diformulasikan untuk dua dasar tujuan 

dengan memperhatikan maksimalisasi 

kekayaan para pemegang saham dan 

pembiayaan yang cukup. Hal tersebut sesuai 

dengan teori residual dividen bahwa 

kelebihan kas yang timbul setelah dana 

kebutuhan investasi terpenuhi seharusnya 

dibagikan dalam bentuk dividen 

(Wicaksana, 2012). Maka dari itu pihak 

manajemen perlu mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen. Faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi kebijakan dividen di 

antaranya kesempatan investasi, 

profitabilitas dan likuiditas, akses ke pasar 

keuangan, stabilitas pendapatan, dan 

pembatasan-pembatasan (Hanafi, 2012). 

       Profitabilitas menggambarkan efektivitas 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan 

yang dapat diukur melalui jumlah laba operasi 

atau laba bersih perusahaan (Brealey, Myers 

dan Marcus, 2008). Rasio ini memiliki 

peranan utama dalam hubungannya dengan 

dividen karena dividen merupakan bagian 

dari laba yang diperoleh perusahaan. 

Sehingga semakin tinggi profitabilitas 

perusahaan semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen.  

       Rasio likuiditas menggambarkan 

kemampuan perusahaan melunasi kewajiban 

jangka pendeknya pada saat jatuh tempo 

(Irawati, 2006). Keadaan perusahaan yang 

mampu membayar kewajiban jangka 

pendeknya yang jatuh tempo 

mengindikasikan bahwa perusahaan mampu 

juga untuk membayar dividen. Sehingga 

semakin kuat likuiditas perusahaan, semakin 

besar kemampuan perusahaan membayar 

dividen. 

       Rasio utang atau yang diistilahkan 

dengan leverage merupakan rasio untuk 

mengukur seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang (Irawati, 2006). 

Semakin besar rasio ini menunjukkan 

semakin besar penggunaan utang yang 

mengakibatkan semakin besar pula risiko 

keuangan yang dihadapi perusahaan. 

Semakin tinggi penggunaan utang perusahaan 

menyebabkan semakin sulit perusahaan untuk 

membayar dividen. 

        Beberapa perusahaan di tahun 2007-2011 

yang menunjukkan bahwa profitabilitas dan 

likuiditas yang tinggi serta leverage yang 

rendah tidak menjamin dividend payout ratio 

yang tinggi pula ataupun sebaliknya. 

Profitabilitas dan likuiditas yang menurun 



berdampak serta penggunaan utang yang 

meningkat malah berdampak pada 

peningkatan pembayaran dividen. Hal ini 

dapat menjadi masalah karena kondisi 

perusahaan dengan laba dan likuiditas yang 

kecil serta prosentase utang bertambah akan 

berdampak pada masa depan perusahaan. 

Ketersediaan dana untuk investasi menjadi 

rendah dan meningkatnya kewajiban 

perusahaan untuk membayar bunga 

pinjaman. Selain itu hasil penelitian terdahulu 

sejauh ini masih memberikan pandangan yang 

kontradiktif untuk ketiga variabel, maka dari 

itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

dividend payout ratio.  

 

LITERATUR 

Kebijakan Dividen  

Basuki (2012) mendefinisikan dividen 

sebagai pembagian keuntungan yang 

diberikan perusahaan penerbit saham atas 

keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Dividen diberikan setelah 

mendapat persetujuan dari para pemegang 

saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Pada umumnya dividen 

merupakan daya tarik bagi pemegang saham 

dengan orientasi jangka panjang (Basuki, 

2012). Kebijakan dividen adalah kebijakan 

untuk membagi keuntungan kepada 

pemegang saham yang akan dibagikan 

dalam bentuk dividen dan besarnya laba 

ditahan untuk kebutuhan perkembangan 

usaha (Gitosudarmo dan Basri, 2008). Rasio 

pembayaran dividen (dividend payout ratio) 

adalah persentase dari setiap rupiah yang 

dihasilkan dibagikan kepada pemilik dalam 

bentuk tunai yang dihitung dengan membagi 

dividen kas per saham dengan laba per 

saham. 

 

Profitabilitas  

Rasio yang digunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu 

(Irawati, 2006). Menurut (Al Shabibi dan 

Ramesh, 2011) profitabilitas dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 

        

Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban jangka pendeknya secara tepat 

waktu (Fahmi, 2012). Menurut Griffin 

(2010) likuiditas mempengaruhi daya tarik 

saham kepada investor. Jika perusahaan 

mampu melakukan pembayaran artinya 

perusahaan dalam keadaan likuid. 

 

 



Leverage 

       Rasio leverage adalah rasio yang 

mengukur seberapa besar penggunaan 

pendanaan melalui utang atau persentase 

aset perusahaan dibiayai oleh utang (Fahmi, 

2012). Menurut John dan Muthusamy 

(2010) leverage adalah faktor krusial yang 

mempengaruhi perilaku dividen suatu 

perusahaan. Jika tingkat leverage tinggi 

berarti perusahaan lebih berisiko dalam arus 

kas. Perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage tinggi akan membayar dividen 

yang lebih rendah untuk menghindari biaya 

yang meningkatkan modal eksternal 

perusahaan. 

  

HIPOTESIS 

Profitabilitas Terhadap Dividend Payout 

Ratio 

Return saham yang diterima pemegang saham 

merupakan bagian dari laba setelah dikurangi 

kewajiban tetapnya berupa bunga dan pajak. 

Meningkatnya profitabilitas yang dicapai 

perusahaan akan meningkatkan harapan 

investor untuk memperoleh pendapatan 

dividen yang tinggi pula. Semakin besar 

profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

pula laba yang diperoleh dan persentase 

pembayaran dividen semakin besar. Dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap dividend payout ratio. 

Likuiditas Terhadap Dividend Payout Ratio 

Suatu perusahaan yang lancar dalam melunasi 

kewajibannya yang jatuh tempo meyakinkan 

para investor akan harapannya pada 

perusahaan tersebut dapat membayar dividen. 

Tujuan pembagian dividen menunjukkan 

likuiditas perusahaan. Pembayaran dividen 

diharapkan sebagai suatu indikator bahwa 

kinerja perusahaan baik dan mampu 

menghadapi gejolak ekonomi serta memberi 

hasil kepada investor. Berdasarkan uraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap dividend payout 

ratio. 

 

Leverage Terhadap Dividend Payout Ratio 

Semakin besar modal sendiri yang digunakan 

dalam beroperasi maka semakin kecil risiko 

yang ditanggung perusahaan. Sebaliknya 

semakin besar penggunaan utang akan 

meningkatkan risiko bagi perusahaan. 

Keputusan dalam menentukan jumlah utang 

yang optimal merupakan suatu proses yang 

rumit karena akan berdampak pada 

profitabilitas perusahaan dan besar dividen 

yang dibagikan. 

       Meningkatnya pinjaman akan 

mengurangi laba bersih karena digunakan 

untuk membayar bunga pinjaman maka hak 

pemegang saham (dividen) juga semakin 

berkurang (Basuki, 2012). Berdasarkan uraian 



LEVERAGE 

(DAR, DER) 

tersebut dapat disimpulkan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap dividend payout 

ratio. 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah penelitian eksplanatori 

(penjelasan) yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan-hubungan 

antara satu variabel dengan variabel lainnya  

atau bagaimana suatu variabel dapat 

mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian 

ekplanatori bermaksud untuk memberikan 

penjelasan hubungan kausalitas antara 

variabel melalui pengujian hipotesis. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dilakukan berdasarkan 

kriteria tertentu, berdasarkan pertimbangan 

dan disesuaikan dengan tujuan atau masalah  

peneliti. Sehingga diperoleh 20 emiten 

sektor industri manufaktur yang memenuhi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krteria. Adapun kriteria pemilihan sampel 

adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian yaitu tahun 

2007 sampai 2011. Sehingga 

perusahaan yang baru listing dan 

delisting dalam periode tersebut akan 

dikeluarkan dari sampel. 

2. Perusahaan yang memiliki 

kelengkapan data dan menerbitkan 

laporan keuangan selama periode 

penelitian yaitu tahun 2007 sampai 

2011. Sehingga perusahaan yang 

tidak memiliki kelengkapan data 

akan dikeluarkan dari sampel. 

3. Perusahaan yang secara berturut-

turut membayarkan dividen selama 

PROFITABILITAS 

(NPM, ROA) 

 

 
LIKUIDITAS 

(Current Ratio) 
Dividend Payout Ratio 

(+) 

(+) 

(-) 



periode penelitian yaitu tahun 2007 

sampai 2011. Sehingga perusahaan 

yang tidak membayarkan dividen 

pada tahun tertentu selama periode 

penelitian akan dikeluarkan dari 

sampel. 

 

Metode Analisis Data 

Model regresi yang digunakan adalah 

regresi linear yang berfungsi untuk 

menganalisis pengaruh di antara dua 

variabel, yaitu variabel bebas (variabel 

independen) dengan variabel terikat 

(variabel dependen).  

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPM 100 ,01 ,30 ,1167 ,07060 

ROA 100 ,01 ,57 ,2095 ,13900 

CR 100 ,21 9,44 2,7785 1,98728 

DAR 100 ,12 1,38 ,3939 ,20556 

DER 100 ,13 8,44 ,8664 1,01139 

DPR 100 ,01 3,03 ,5392 ,50028 

Valid N (listwise) 100     

 

       Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel di atas diketahui bahwa net profit margin 

(NPM) diperoleh rata-rata sebesar 0,1167 kali. Hal ini berarti bahwa rata-rata perolehan laba 

bersih adalah sebesar 11,67% dari penjualan bersih yang dicapai perusahaan. Nilai maksimal 

sebesar 0,30 kali yang berarti bahwa laba bersih tertinggi dapat mencapai 30% dari penjualan 

bersih yang dicapai PT Sepatu Bata Tbk. pada tahun 2007. Sedangkan nilai minimal NPM 

sebesar 0,01 kali yang merupakan NPM dari PT Goodyear Indonesia Tbk. pada tahun 2007 dan 

PT Supreme Cable Manufacturing & Corporation Tbk. pada tahun 2007 dan 2008. 

       Return on assets (ROA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,2095 kali. Hal ini berarti 

bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu mendapatkan laba bersih sebesar 20,95% dari total 

aset yang dimiliki perusahaan dalam satu periode. Nilai minimal yaitu sebesar 0,01 kali yang 

berarti sampel terendah yaitu PT Goodyear Indonesia Tbk. pada tahun 2007 yang hanya 

mendapatkan laba bersih dari penggunaan seluruh total aset yang dimiliki sebesar 1%. Nilai 

maksimal diketahui sebesar 0,57 kali yang merupakan ROA dari PT Sepatu Bata Tbk. pada 

tahun 2007 dan PT Unilever Indonesia Tbk. pada tahun 2008. 



       Current ratio (CR) menunjukkan rata-rata sebesar 2,7785. Hal ini berarti rata-rata 

perusahaan sampel mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar 2,7785 kali dari aset 

lancar yang dimiliki perusahaan dalam satu periode. Nilai maksimal CR sebesar 9,44 kali yang 

dimiliki PT Lion Metal Works Tbk. pada tahun 2010 dan nilai minimal sebesar 0,21 kali 

merupakan CR PT Sepatu Bata Tbk. pada tahun 2010.  

       Debt to assets ratio (DAR) yang merupakan rasio total hutang dengan total aset perusahaan 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,3939. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel 

memiliki hutang sebesar 0,3939 kali lebih besar dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai 

minimal dari DER adalah sebesar 0,12 yang berarti bahwa sampel terendah yaitu PT Mustika 

Ratu Tbk. pada tahun 2007 hanya memiliki hutang sebesar 0,12 kali dari total aset. Sedangkan 

nilai maksimal DER sebesar 1,38 atau dimilikinya hutang sebesar 1,38 kali total aset yang 

dimiliki PT Indo Kordsa Tbk. pada tahun 2007. 

       Debt to equity ratio (DER) yang merupakan rasio total hutang dengan total ekuitas 

perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,8664. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

perusahaan sampel memiliki hutang sebesar 0,8664 kali lebih besar dari modal sendiri (ekuitas) 

yang dimiliki perusahaan. Nilai minimal dari DER adalah sebesar 0,13 yang berarti bahwa 

sampel terendah yaitu PT Mustika Ratu Tbk. pada tahun 2007 hanya memiliki hutang sebesar 

0,13 kali dari modal sendiri. Sedangkan nilai maksimal DER sebesar 8,44 atau dimilikinya 

hutang sebesar 8,44 kali modal sendiri yang dimiliki PT Multi Bintang Indonesia Tbk. pada 

tahun 2009. 

       Dividend payout ratio (DPR) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5392 kali. Hal ini berarti 

bahwa rata-rata kebijakan pembabagian dividen tunai adalah sebesar 53,92% dari laba per 

lembar saham yang diperoleh perusahaan. Nilai minimal sebesar 0,01 yang berarti pembagian 

dividen terendah sampel perusahaan yaitu PT Multi Bintang Indonesia Tbk. pada tahun 2011. 

Nilai maksimal diketahui sebesar 3,03 kali yang merupakan DPR dari PT Goodyear Indonesia 

Tbk. pada tahun 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2 

Uji Normalitas Variabel Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage dan Dividend Payout Ratio 

pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011 

 

       Data uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai Asymp. Sig. > 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut data dapat dilanjutkan untuk dilakukan penelitian. 

 

Tabel 3 

Uji Multikolinieritas Variabel Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage dan Dividend Payout 

Ratio pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

NPM .694 1.441 

ROA .341 2.933 

CR .232 4.316 

DAR .178 5.614 

DER .246 4.072 

 

       Nilai VIF yang diperoleh dalam tabel di atas menunjukkan bahwa data pada variabel bebas 

tidak mengandung adanya gejala korelasi yang kuat antara sesama variabel bebas. Semua nilai 

VIF yang dihitung lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance diatas 0,1 maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat multikolinieritas di antara variabel bebas. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 NPM ROA CR DAR DER DPR 

N 20 20 20 20 20 20 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,1160 ,2090 2,7785 ,3925 ,8655 ,5385 

Std. Deviation ,06151 ,12851 1,86740 ,17935 ,77439 ,28089 

Most Extreme Differences 

Absolute ,119 ,205 ,199 ,152 ,208 ,214 

Positive ,119 ,205 ,199 ,152 ,208 ,214 

Negative -,110 -,108 -,148 -,098 -,181 -,143 

Kolmogorov-Smirnov Z ,531 ,915 ,890 ,682 ,931 ,956 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,941 ,372 ,406 ,742 ,352 ,320 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



Tabel 4 

Uji Heterokesdastisitas Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage dan Dividend Payout Ratio 

pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011 

 

       Berdasarkan diagram pencar dapat dilihat dari plot yang menyebar dan tidak membentuk 

suatu pola tertentu. Hasil demikian terbukti bahwa terjadi gejala homoskedastisitas atau 

persamaan regresi memenuhi asumsi non – heteroskedastisitas. 

 

      Tabel 5 

Uji Autokorelasi Variabel Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage dan Dividend Payout Ratio 

pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

dimension0 

1 .883
a
 .780 .701 1.12667 1.412 

a. Predictors: (Constant), DER, NPM, ROA, CR, DAR 

b. Dependent Variable: DPR 

 

       Berdasarkan tabel di atas nilai Durbin-Watson test diperoleh sebesar 1,412. Nilai Durbin-

Watson test tersebut tidak menunjukkan adanya autokorelasi positif. Hal tersebut terlihat dari 

nilai DW sebesar 1,412 yang berada di antara batas bawah 1,21 dan batas atas 1,65 atau 1,21 < 

DW < 1,65 yang berati tidak dapat disimpulkan adanya autokorelasi. 



Tabel 6 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel t hitung t tabel r r
2
 Sig. Keterangan 

NPM 
-0,480 1,985 0,112 0,013 0,637 

Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

ROA 
6,839 1,985 0,850 0,722 0,000 

Berpengaruh 

Signifikan 

CR 
4,435 1,985 0,723 0,522 0,000 

Berpengaruh 

Signifikan 

DAR 
-1,586 1,985 0,350 0,123 0,130 

Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

DER 
-0,961 1,985 0,221 0,049 0,349 

Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

F hitung                                                9,929 

0,000 
Berpengaruh 

Signifikan 
F tabel                                                  2,958 

Adjusted R
2 

                                         0,701 

Tingkat Signifikansi yang Ditetapkan 5% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan masing-masing hasil pengujian secara parsial maupun 

simultan. Berikut penjelasannya: 

1. Net Profit Margin: Berdasarkan hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel 

dengan signifikansi berada di atas signifikansi yang ditetapkan. Sehingga dapat diperoleh hasil 

bahwa net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 

2. Return On Assets: Berdasarkan hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel dengan 

signifikansi berada di bawah signifikansi yang ditetapkan. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa 

return on assets berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Besar pengaruh atau 

variasi yang dijelaskan oleh return on assets adalah sebesar 72,2%. 

3. Current Ratio: Berdasarkan hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa t hitung > t tabel dengan 

signifikansi berada di bawah signifikansi yang ditetapkan. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa 

current ratio berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. Besar pengaruh atau variasi 

yang dijelaskan oleh current ratio adalah sebesar 52,2%. 

4. Debt to Assets Ratio: Berdasarkan hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel 

dengan signifikansi berada di atas signifikansi yang ditetapkan. Sehingga dapat diperoleh hasil 

bahwa debt to assets ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 



5. Debt to Equity Ratio: Berdasarkan hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa t hitung < t tabel 

dengan signifikansi berada di atas signifikansi yang ditetapkan. Sehingga dapat diperoleh hasil 

bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 

6. Net Profit Margin, Return On Assets, Current Ratio, Debt to Assets Ratio dan Debt to Equity 

Ratio secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. 

Hal ini terbukti dengan nilai F hitung > F tabel dan signifikansi berada di bawah tingkat 

signifikansi yang ditetapkan. Variasi dividend payout ratio dijelaskan oleh seluruh variabel 

independen sebesar 70,1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. 

 

Pembahasan

1. Net Profit Margin (NPM) 

       Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

variabel NPM tidak berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. Hal ini menjelaskan bahwa 

perubahan pada NPM tidak mempengaruhi 

DPR. Peningkatan penjualan yang tidak 

selalu disertai dengan peningkatan laba, hal 

ini berdampak pada kenaikan dan penurunan 

pembayaran dividen. Laba yang tidak stabil 

dapat mempengaruhi manajemen dalam 

kebijakan pembayaran dividen, yaitu 

mengurangi atau tidak sama sekali 

membayar dividen. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Utami (2008), 

Budiarto (2009), Sulisetyani dan Rahayu 

(2013) di mana NPM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. 

2. Return On Assets (ROA) 

       Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

variabel ROA berpengaruh positif signifikan 

terhadap DPR sebesar 72,2%. Hal ini 

menjelaskan bahwa perubahan pada ROA 

akan mempengaruhi secara menyeluruh 

terhadap DPR yang berarti apabila terjadi 

peningkatan laba akan berdampak pada 

meningkatnya kemampuan membayar 

dividen dan para pemegang saham akan 

menerima hasil investasinya. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Utami (2008), Handayani (2010), Sumiadji 

(2011), Wicaksana (2012) dan Sulisetyani 

dan Rahayu (2013) di mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ROA 

pengaruh positif signifikan terhadap DPR. 

3. Current Ratio (CR) 

       Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa variabel CR berpengaruh positif 

signifikan terhadap DPR sebesar 52,2%. Hal 

ini menjelaskan bahwa semakin mampu 

perusahaan melunasi kewajiban lancarnya 

yang jatuh tempo berdampak pada 

kemampuan pembayaran dividen. Kreditur 



dan investor, keduanya dapat menikmati 

hasil atas pemberian kredit dan investasinya. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Suharli dan Oktorina (2005), Budiarto 

(2009) dan Karami (2011) di mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa CR 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

DPR. 

4. Debt to Assets Ratio (DAR) 

       Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

variabel DAR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. Hal ini menjelaskan bahwa 

perubahan DAR tidak mempengaruhi secara 

menyeluruh terhadap DPR. Semakin besar 

utang untuk membiayai asetnya akan 

semakin besar kewajiban perusahaan untuk 

memenuhi kepentingan kreditur. Dampak 

yang timbul adalah para investor yang hanya 

akan menerima dividen dengan jumlah yang 

rendah atau tidak sama sekali. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Utami (2008) dan Sulisetyani dan Rahayu 

(2013) di mana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa DAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

5. Debt to Equity Ratio (DER) 

       Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa variabel DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. Hal ini 

menjelaskan bahwa perubahan DER tidak 

mempengaruhi secara menyeluruh terhadap 

DPR. Hasil pengujian menghasilkan arah 

negatif yaitu semakin besar DER akan 

menurunkan DPR. Hal ini berarti semakin 

besar penggunaan dana yang bersumber dari 

eksternal (kreditur) akan menurunkan 

kesempatan investor untuk memperoleh 

dividen. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Suharli dan Oktorina (2005), 

Utami (2008), Handayani (2010) dan 

Sumiadji (2011) di mana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

6. Uji Simultan (Uji F)  

Net profit margin (NPM), return on 

assets (ROA), current ratio (CR), debt to 

assets ratio (DAR), dan debt to equity ratio 

(DER) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout ratio 

(DPR). Besar pengaruh ditunjukkan oleh 

nilai adjusted R
2 

adalah  sebesar 0,701. 

Berarti seluruh variabel independen mampu 

menjelaskan variasi dividend payout ratio 

sebesar 70,1%, sisanya dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain. 

 

 

 

 



Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas (net profit margin) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

dividend payout ratio. Berarti setiap 

perubahan yang terjadi pada net profit 

margin tidak mempengaruhi dividend 

payout ratio. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya kondisi NPM yang meningkat 

disertai dengan peningkatan DPR di 

tahun 2009 dan NPM yang tetap 

meningkat di tahun 2010 ternyata 

menurunkan DPR. 

2. Profitabilitas (return on assets) 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

dividend payout ratio. Pengaruh yang 

diberikan adalah sebesar 72,2%. Berarti 

setiap perubahan yang terjadi pada 

return on assets mempengaruhi 

dividend payout ratio. Hal ini 

dibuktikan oleh peningkatan perolehan 

laba yang sebanding dengan 

peningkatan penggunaan aset setiap 

tahunnya disertai dengan peningkatan 

dividend payout ratio dan begitu pula 

sebaliknya. 

3. Likuiditas (current ratio) berpengaruh 

positif signifikan terhadap dividend 

payout ratio dengan pengaruh sebesar 

52,2%. Berarti setiap perubahan yang 

terjadi pada current ratio akan 

mempengaruhi dividend payout ratio. 

Hal ini dibuktikan dengan kondisi aset 

lancar yang dapat menjamin kewajiban 

lancarnya mengalami peningkatan 

sebanding dengan peningkatan dividend 

payout ratio dan begitu pula sebaliknya. 

Sehingga ketersediaan aset lancar yang 

tinggi dapat memenuhi kewajiban 

perusahaan terhadap kreditur maupun 

investor dan keduanya dapat menerima 

haknya tanpa mementingkan salah satu 

di antara mereka. 

4. Leverage (debt to assets ratio) tidak 

berpengaruh signifikan dividend payout 

ratio. Berarti setiap perubahan yang 

terjadi pada debt to assets ratio tidak 

mempengaruhi dividend payout ratio. 

Hal ini dibuktikan dengan kondisi yang 

terjadi pada tahun 2009 yaitu penurunan 

DAR disertai dengan penurunan DPR, 

tahun 2010 terjadi peningkatan DAR 

tetapi DPR tetap menurun serta tahun 

2011 terjadi peningkatan DAR disertai 

dengan peningkatan DPR. 

5. Leverage (debt to equity ratio) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

dividend payout ratio. Berarti setiap 

perubahan yang terjadi pada debt to 

equity ratio tidak mempengaruhi 



dividend payout ratio. Hal ini 

dibuktikan dengan kondisi yang terjadi 

pada tahun 2009 yaitu penurunan DER 

disertai dengan penurunan DPR, tahun 

2010 terjadi peningkatan DER tetapi 

DPR tetap menurun serta tahun 2011 

terjadi peningkatan DER disertai 

dengan peningkatan DPR. 

6. Net profit margin (NPM), return on 

assets (ROA), current ratio (CR), debt 

to assets ratio (DAR), debt to equity 

ratio (DER) berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap dividend 

payout ratio (DPR) sebesar 70,1%. Hal 

ini berarti perubahan yang terjadi pada 

seluruh variabel independen secara 

bersama-sama akan mempengaruhi 

besarnya dividend payout ratio. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Sampel perusahaan yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sektor manufaktur. Hal ini menyebabkan 

hasil penelitian belum tentu dapat 

digeneralisasi pada sektor perusahaan 

yang berbeda. 

Nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
)  

sebesar 70,1% yang berarti bahwa 

70,1% variasi dari dividend payout ratio 

dijelaskan oleh net profit margin, return 

on assets, current ratio, debt to assets 

ratio, dan debt to equity ratio. 

Sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain. Hal ini berarti masih 

ada variabel lain yang perlu diuji dalam 

mempengaruhi dividend payout ratio. 

Mengingat bahwa penelitian ini hanya 

menguji faktor rasio keuangan terhadap 

dividend payout ratio. 

 

Saran  

1. Bagi manajemen perusahaan 

Bardasarkan hasil penelitian, return on 

assets dan current ratio berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout 

ratio. Hasil penelitian diharapkan 

perusahaan mampu memberikan kinerja 

terbaik di sisi profitabilitas dan 

likuiditas yang berguna dalam 

meningkatkan ketertarikan investor 

pada perusahaan. 

2. Bagi para investor atau analis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan 

acuan dalam pengambilan keputusan 

investasi terkait pembayaran dividen. 

Investor harus melihat tingkat 

profitabilitas (ROA) dan likuiditas (CR) 

suatu perusahaan dalam berinvestasi 

karena semakin tinggi ROA dan CR 

menunjukkan kinerja perusahaan yang 



semakin baik dan semakin tinggi 

kemampuan dalam membayar dividen. 

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

mengembangkan dan menambah kaidah 

teori ilmu akuntansi dan keuangan 

khususnya mengenai pengaruh rasio 

keuangan terhadap dividend payout 

ratio. 

4. Bagi para peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya menggunakan 

sampel yang tergolong pada sektor 

manufaktur sehingga hasil 

penelitian ini belum tentu dapat 

digeneralisasi pada sektor yang lain. 

Disarankan pada peneliti 

selanjutnya untuk ruang lingkup 

penelitian dapat diperluas ke sektor 

industri lainnya.  

b. Nilai koefisien determinasi (adjusted 

R
2
)  sebesar 70,1% memiliki arti 

bahwa 70,1% variasi dari dividend 

payout ratio dijelaskan oleh net 

profit margin, return on assets, 

current ratio, debt to assets ratio, 

dan debt to equity ratio. Berarti 

masih ada variabel lain yang dapat 

menjelaskan dividend payout ratio 

di luar faktor rasio keuangan. 

Disarankan pada penelitian 

selanjutnya untuk menggunakan 

variabel di luar rasio keuangan, 

seperti set kesempatan investasi, 

insider ownership, tingkat 

pertumbuhan, tingkat inflasi, ukuran 

perusahaan atau variabel lainnya. 
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