
ABSTRAK 
 
 

Karya tulis yang berjudul “Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, dan 
Earning Per Share terhadap Cash Dividend” (Survei pada Perusahaan Manufaktur 
yang Terdaftar dan Aktif di BEI), merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
mengenai pengaruh Cash Ratio,Debt to Equity Ratio, dan 
Earning Per Share sebagai variabel independen terhadap nilai cash dividend (Dividen 
Tunai) sebagai variabel dependen. Nilai cash dividend yang diambil adalah nilai cash 
dividend dari hasil keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham 
tahun selanjutnya. 
 Hipotesis penelitian adalah Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Earning Per 
Share memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cash dividend. Objek dalam penelitian 
ini adalah nilai dari Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Earning Per Share dan nilai 
dividen tunai yang dibagikan. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan 
yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan-peruahaan tersebut dinyatakan telah go 
public dan aktif di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melakukan pembagian dividen tunai 
selama tiga tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2005 sampai 2007. 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan 
dari tahun 2004 – 2006 dan data hitungan rasio. Peneliti menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan uji statistik non parametrik. Uji statistik yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda dan analisis korelasi berganda dimana pengujian koefisien 
korelasi dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F. Semua perhitungan statistik 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.   
 Dari perhitungan statistik, diperoleh hasil bahwa hubungan antara nilai Cash 
Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Earning Per Share terhadap Cash Dividend adalah 
positif (R= 0,637), yaitu bila nilai Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Earning Per 
Share mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh peningkatan dividen tunai. 
Berdasarkan table interpretasi R, korelasi antara dua variabel tersebut cukup kuat (berada 
pada range 0,60 – 0,80). Untuk melihat kontribusi variabel X1, X2, dan X3 terhadap 
variabel Y digunakan koefisien determinasi, dan diperoleh Kd = 53,1%. Perhitungan 
statistik melalui uji F membuktikan bahwa hipotesis terhadap penelitian adalah Ho 
ditolak atau Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa Cash Ratio, Debt to Equity 
Ratio, dan Earning Per Share memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Cash 
Dividend. Sedangkan dengan uji t membuktikan bahwa hipotesis cash ratio dan debt to 
equity ratio adalah Ho diterima atau Ha ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa  cash 
ratio dan debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cash 
dividend. Hipotesis Earning per share terhadap cash dividend adalah Ho ditolak atau Ha 
diterima.   
 Saran yang dapat diberikan penulis dalam mengambil keputusan untuk 
berinvestasi adalah sebaiknya investor tidak hanya mengandalkan informasi dividen 
tunainya saja, perlu juga untuk mempertimbangkan informasi lainnya, seperti laporan 
keuangan perusahaan, prospektus, atau review prospek perusahaan di masa depan, dan 
review prospek perusahaan menurut pendapat para ahli.  

 
 
 
 
 
 


