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ABSTRAKSI 

 Deviden adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham 

yang dimiliki. Dividend Payout Ratio (DPR) adalah persentase dari pendapatan yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai “ cash dividend “. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi variabel – variabel yang diduga mempunyai pengaruh signifikan terhadap DPR 

dan menganalisa seberapa jauh variabel – variabel tersebut mempengaruhi DPR baik secara 

parsial maupun simultan (bersama – sama). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel terpilih 

sebanyak 22 perusahaan manufaktur yang listed di BEI dari tahun 2008 – 2009. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data ini 

dikumpulkan dengan cara dokumentasi hasil laporan keuangan emiten industri manufaktur 

melalui Indonesian Capital Market Directory. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi 

klasik yang digunakan meliputi normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan 

heterokedastisitas. Data dianalisis dengan menggunakan regresi berganda linier. Untuk menguji 

pengaruh secara simultan dan parsial masing – masing digunakan uji F dan uji t dengan level 

signifikansi 5%. 

 Hasil penelitian ini dari uji t diketahui bahwa variabel CP berpengaruh signifikan dengan 

nilai signifikansi 0,002. Variabel PR berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 dan variabel GP berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,045. Variabel 

SIZE tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,304 dan variabel DER tidak 

berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,809. Sedangkan hasil uji F 

menunjukan bahwa semua variabel independen secara bersama – sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap DPR di level 5% dengan nilai signifikansi 0,003. Penelitian ini 

menunjukan bahwa kelima variabel tersebut mampu menjalankan variasi DPR sebesar 39,7% 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor – faktor yang berada diluar model. Bagi investor 

disarankan menggunakan variabel – variabel yang berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratiodalam penelitian ini yaitu posis kas (CP), profitabilitas (PR) dan potensi 

pertumbuhan (GP) sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi terhadap suatu 

perusahaan khususnya di perusahaan sampel. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya disarankan 

dapat menggunakan periode penelitian yang lebih lama untuk mengetahui konsistensi dari 

pengaruh variabel – variabel independen tersebut terhadap DPR dan dapat menggunakan 

variabel – variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang mungkin 

berpengaruh terhadap DPR, misalkan debt ratio, resiko perusahaan. 

Kata kunci : Dividend payout ratio, Posisi kas, Profitabilitas, Potensi pertumbuhan,  Ukuran 

perusahaan, Debt to equity ratio. 

 


