
  
ABSTRAK  

Rasio profitabilitas dengan menggunakan analisis Return On Investment 
(ROI) dan Net Profit Margin (NPM) dalam analisis keuangan mempunyai arti 
yang sangat penting dalam menganalisis laporan keuangan, dimana ROI ini 
sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan dan perusahaan dengan 
keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva untuk operasi perusahaan dalam 
rangka memperoleh laba, sedangkan NPM sering digunakan oleh praktisi 
keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 
hasil penjualan perusahaan. Umumnya pemegang saham masih cenderung sangat 
mengharapkan dividen, sehingga perkiraan atas besarnya pemberian dividen 
merupakan hal yang penting bagi para calon pemegang saham sebelum membeli 
saham suatu perusahaan. Besarnya dividen yang akan dibagikan perusahaan 
merupakan persentase dari besarnya laba yang diperoleh perusahaan tersebut, 
yang diindikasikan oleh Dividend Payout Ratio. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh 
Return On Investment (ROI) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap tingkat 
Dividend Payout Ratio (DPR) secara simultan dan parsial pada Perusahaan LQ 45 
di BEI periode 2007-2010. Metode yang digunakan di dalam melaksanakan 
penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dan verifikatif, sedangkan untuk 
memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan survey secara tidak 
langsung pada Pojok BEI Universitas Widyatama. Selain itu, dilakukan juga 
penelitian kepustakaan. Setelah semua data terkumpul dan diolah, data tersebut 
dihitung dengan bantuan program SPSS 18.00 untuk melakukan analisis statistik. 
Tahapan dalam melakukan analisis statistik tersebut yaitu uji asumsi klasik, 
analisis regresi linier berganda, analisis koefisien korelasi dan determinasi, serta 
uji t dan uji F. Hasil dari analisis statistik tersebut menghasilkan sebuah 
persamaan regresi  Y = 32,928 + 0,825X1 - 0,113X2 . Besarnya pengaruh sebesar 
43,4% dan sisanya sebesar 56,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan uji F 
statistik didapatkan kesimpulan bahwa Return On Investment (X1), dan Net Profit 
Margin (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Dividend Payout 
Ratio (Y) pada Perusahaan LQ 45  di BEI periode 2007 - 2010 

Hasil uji t dapat disimpulkan bahwa nilai thitung (3,593) > ttabel (2,110) 
artinya, Ho ditolak. Dengan demikian variabel Return On Investment (X1) 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Dividend Payout Ratio. Hasil uji t 
dapat disimpulkan bahwa nilai thitung (0,278) < ttabel (2,110) artinya, Ho diterima. 
Dengan demikian variabel Net Profit Margin  (X2) tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel Dividend Payout Ratio.   


