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ABSTRACT 
 

This research purposed to determine the effect of return on asset, debt to equity ratio, 
current ratio and firm size and market towards dividend policy. 
The object of this research consist of 148 manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange during the period 2009-2012, and the sample was selected based on 
purposive sampling method. Data of this research is pooled data with random effect 
model. Hypothesis test of this research using multiple linier regression. In collection data, 
this research analyzed secondary data obtained from ICMD (Indonesia Capital Market 
Directory) and Indonesian Stock Exchange. 
The results of this research with significant level 5% also indicated that return on asset 
have influence to dividend payout ratio. While, debt to equity ratio, current ratio, and firm 
size have no influence to dividend payout ratio. 

 
Keywords : dividend payout ratio,return on asset, debt to equity ratio, current 
ratio,firmsize,dividend policy  
 
 
I. PENDAHULUAN 

 Di negara berkembang seperti negara Indonesia, investasi merupakan salah satu 

aktifitas yang sangat menarik bagi para investor karena kegiatan investasi dapat menjadi 

aktifitas yang menguntungkan bagi siapa saja yang melakukannya. Namun, aktifitas 

investasi merupakan aktifitas berisiko karena mengandung unsur ketidakpastian yang 

seringkali sulit diprediksi oleh para investor. Untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian 

yang akan terjadi, maka investor sangat membutuhkan berbagai macam informasi. 

Menurut Laksono Difah (2011) menyatakan bahwa informasi dapat diperoleh dari kinerja 

perusahaan ataupun keadaan ekonomi dan politik suatu negara. Informasi yang diperoleh 

dari perusahaan lazimnya didasarkan pada kinerja perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan investasi dan kerugian 

yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka dibutuhkan ilmu dan pengetahuan 

yang baik mengenai investasi. Laporan keuangan sangat berguna bagi investor sebagai 

alat untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas dan besarnya 

pendapatan dividen per lembar saham. 

Tujuan para investor menginvestasikan dananya kepada suatu perusahaan adalah 

untuk memaksimalkan return (tingkat pengembalian) baik berupa pendapatan dividen 
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(dividend yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya 

(capital gain). Perusahaan seringkali dihadapkan dengan masalah keputusan pembagian 

dividen manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan 

membagi dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada 

proyek-proyek yang menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

(Hatta, 2002).  

Masing-masing perusahaan harus menentukan suatu kebijakan yang terkait 

dengan masalah dividen atau biasa disebut dengan Dividend Payout Ratio (DPR), karena 

kebijakan dividen sering kali dijadikan sebagi indikator bagi investor dalam menilai baik 

buruknya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan pembayaran dividen yang 

berbeda-beda dan setiap kebijakan pembayaran dividen akan memiliki dua dampak yang 

berlawanan. Di satu sisi, apabila dividen akan dibayarkan semua maka kepentingan 

cadangan laba akan terabaikan. Di sisi lain, apabila laba akan ditahan semua maka 

kepentingan pemegang saham akan uang kas juga terabaikan. Maka dibutuhkan 

kebijakan dividen yang optimal untuk menjaga kedua kepentingan tersebut.  

Dividen merupakan distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai 

dengan proporsi mereka. Pembagian itu dapat berbentuk kas, aktiva lain, wesel atau surat 

hutang lainnya dari perusahaan yang sebenarnya merupakan dividen kas yang 

ditangguhkan, dan saham perusahaan sendiri (IAI, 2004). Dividen diambil manajemen dari 

keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk saham maupun tunai. Namun para investor 

lebih menginginkan pembayaran dividen dalam bentuk tunai karena akan membantu 

mengurangi terjadinya ketidakpastian investor dalam aktivitas investasinya didalam suatu 

perusahaan. 

Sebaiknya pihak manajemen tidak terlalu banyak memegang kas karena para 

investor berpendapat karena kas yang banyak akan menstimulus pihak manajemen untuk 

menikmati kas tersebut bagi kepentingannya sendiri. Namun pihak manajemen umumnya 

tetap mempertahankan kebijakan pembayaran dividen sekurang-kurangnya pembagian 

dividen saham (stock dividend) untuk menjaga kestabilan harga saham. Besar kecilnya 

dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan tergantung pada kebijakan dividen 

masing-masing perusahaan, sehingga pertimbangan manajemen sangat diperlukan.  

Dengan demikian perlunya bagi pihak manajemen untuk mempertimbangkan 

faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kebijakan dividen yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Kebijakan dividen pada dasarnya adalah penentuan seberapa besar porsi 
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keuntungan yang akan diberikan kepada pemegang sahamnya dan yang akan ditahan 

sebagai return earning.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka beberapa perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Return On Asset  berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio di industri 

manufaktur periode 2009 – 2012 ? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio di 

industri manufaktur periode 2009 – 2012 ? 

3. Apakah Current Ratio berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio di industri 

manufaktur periode 2009 – 2012 ? 

4. Apakah Firm Size berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio di industri 

manufaktur periode 2009 – 2012 ? 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh Return On Asset, Debt to Equity, Current Ratio dan Firm Size terhadap Dividend 

Payout Ratio di industri manufaktur periode 2009-2012. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Dividen menurut PSAK No.21 paragraf 23 (2004) adalah pembagian saldo laba 

kepada pemegang saham, yang diinvestasikan oleh mereka dalam bentuk modal disetor. 

Jenis dividen menurut Subramanyam (2010) dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu : 

a. Dividen Tunai (Cash Dividend) 

Merupakan distribusi kas kepada pemegang saham. Dividen ini merupakan jenis 

dividen yang paling umum dan saat diumumkan menjadi kewajiban bagi 

perusahaan. 

b. Dividen Saham (Stock Dividend) 

Merupakan distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham 

secara proporsional.  

Dividend Payout Ratio (DPR) adalah rasio dividen yang menunjukkan persentase 

laba yang diperoleh yang dibayarkan sebagai dividen (Siamat, 2005). Dividend Payout 

Ratio, menurut Keown (2005) adalah besarnya dividen yang dibayarkan relatif terhadap 

pendapatan perusahaan atau EPS perusahaanDividend Payout Ratio (DPR) adalah rasio 

dividen yang menunjukkan persentase laba yang diperoleh yang dibayarkan sebagai 

dividen (Siamat, 2005). Dividend Payout Ratio, menurut Keown (2005) adalah besarnya 
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dividen yang dibayarkan relatif terhadap pendapatan perusahaan atau EPS perusahaan. 

teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dividen untuk 

perusahaan : 

1. Bird-in-the hand Theory 

Teori ini memiliki keyakinan bahwa pendapatan dividen bernilai lebih tinggi bagi 

para investor ketimbang capital gain karena dividen lebih mudah diramalkan 

dibandingkan capital gain. Manajemen hanya dapat mengontrol dividen tetapi 

manajemen tidak dapat mengontrol capital gain karena manajemen tidak dapat 

meramalkan besarnya harga saham perusahaan (Keown et al, 2005). 

2. Tax preference theory 

Pajak pada dividen dibayarkan ketika dividen itu diterima, sedangkan pajak pada 

apresiasi harga saham (capital gain) ditunda sampai saham itu benar-benar dijual. 

Maka ketika menyangkut pertimbangan pajak, kebanyakan investor lebih menahan 

pendapatan perusahaan dibanding pembayaran dividen tunai. Bilal laba ditahan dalam 

perusahaan, harga saham akan naik, namun kenaikan itu tidak dikenai pajak sampai 

sahamnya dijual. Ini menyatakan bahwa kebijakan membayar dividen yang rendah 

akan mengakibatkan harga saham yang tinggi. Yakni, dividen tinggi merugikan 

investor, sedangkan dividen rendah dan laba ditahan tinggi justru membantu 

investor.Ini logika yang membela kebijakan dividen rendah (Keown et al, 2005). 

3. Signaling Theory 

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan 

untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan dating daripada pihak luar (investor, kreditor). 

Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka 

melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan 

(Brigham dan Ehrhardt, 2005). 

 

 Pengaruh ROA terhadap DPR  

Return on Asset (ROA) adalah pengembalian atas aset-aset menentukan jumlah 

pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan 

pendapatan bersih ke total aset (Keown, 2005). Dividen dibagikan hanya saat perusahaan 

ANALISIS FAKTOR..., ALVIANA DARMAWATI, Ak.-IBS, 2013



 

 

mendapat keuntungan karena dividen dibagikan dari hasil laba bersih suatu perusahaan. 

Karena dividen diambil dari keuntungan bersih perusahaan, maka keuntungan tersebut 

akan mempengaruhi besarnya Dividend Payout Ratio (DPR). 

Pengaruh DER terhadap DPR 

DER adalah rasio yang mengukur hubungan antara total hutang dengan total 

modal perusahaan (Subramanyam, 2010). Peningkatan hutang pada gilirannya akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk 

dividen yang akan diterima, karena kewajiban tersebut lebih tinggi, maka kemampuan 

perusahaan untuk membagi dividen akan semakin rendah. 

Pengaruh CR terhadap DPR 

Current Ratio (CR) menurut Subramanyam (2010) adalah rasio yang mengukur 

hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Sebagaimana cash ratio, makin 

tingginya current ratio juga menunjukkan keyakinan investor terhadap kemampuan 

perusahaan membayar dividen yang dijanjikan (Marlina dan Clara Danica, 2009). 

Pengaruh Firm Size terhadap DPR 

Perusahaan yang kecil atau baru berdiri cenderung lebih sulit mendapatkan akses 

ke pasar modal dibandingkan perusahaan besar. Investor lebih menyukai perusahaan 

yang besar karena semakin meningkatnya laba perusahaan maka akan meningkatkan 

harga saham. Sehingga perusahaan mampu memiliki rasio pembayaran dividen yang 

lebih tinggi daripada perusahaan kecil. 

 

Rerangka Pemikiran 

 

 Ha1 (+)(-) 

 Ha2 (-) 

  

 Ha3 (-) 

 Ha4 (+) 

 

 Sumber : Penulis 

 

ROA 

DER 

CR 

FIRM SIZE 

DPR 
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Hipotesis Penelitian 

H01 : Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh  terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh  terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di 

industri manufaktur periode 2009-2012. 

H02 : Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha2 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) di industri manufaktur periode 2009-2012. 

H03 : Current Ratio (CR) tidak berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

di industri manufaktur periode 2009-2012. 

Ha3 : Current Ratio (CR) berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di 

industri manufaktur periode 2009-2012. 

H04 : Firm Size tidak berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di industri 

manufaktur periode 2009-2012. 

Ha4 : Firm Size berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di industri 

manufaktur periode 2009-2012. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Jumlah populasi penelitian ini 

berjumlah 102 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik 

menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagi berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang menyajikan data-data yang lengkap terutama yang 

menjadi variabel-variabel dalam penelitian ini (ROA, DER, CR, dan size) selama 

periode 2009 – 2012. 

2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) sejak tahun 

2009 sampai dengan tahun 2012. 

3. Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam 20 besar perusahaan manufaktur 

yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan asset tertinggi dan aktif dalam 

perdagangan sahamnya. 

ANALISIS FAKTOR..., ALVIANA DARMAWATI, Ak.-IBS, 2013



 

 

Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kuantitatif dengan menggunakan software pengolahan data statistik, yaitu 

menggunakan program EViews 7. 

Operasionalisasi Variabel  

 Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah dividend payout ratio (Y). Menurut 

Kieso et al (2011), Dividen Payout Ratio (DPR) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

    
              

          
 

Variabel Bebas (Independent Variabel) 

  

 

 

 

NO Variabel Pengukuran 

1 Return On Asset 
     

          

              
 

Kieso et al (2011) 
2 Debt to Equity Ratio 

    
           

           
 

Subramanyam (2010) 
3 Current Ratio 

    
              

                   
 

Kieso et al (2011) 
4 Firm Size Firm Size = Natural Log (Total Assets) 

Mahira Rafique (2012) 
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Model Penelitian 

Model Penelitian ini akan menggunakan model regresi berganda (multiple 

regression). Model ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen.  

Persamaan Model 

                                           

Dimana:  

Y = Dividend Payout Ratio (DPR)   

bo = Konstanta 

ε = Koefisien error 

i = Perusahaan 

t  = Periode 

b1..b4 = Koefisien Regresi 

X1 = Return On Asset ( ROA ) 

X2 = Debt Equity Ratio ( DER ) 

X3 = Current Ratio (CR) 

X4 = Firm Size 
 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Tabel 4.1 

Ringkasan Hasil Penelitian 

 Ekspektasi Koefisien t-Statistik Prob 
Konstanta  -0.033615 -0.034315 0.9727 
ROA Positif 1.391688 7.048382 0.0000 
DER Negatif -0.033099 -1.504064 0.1378 
CR Negatif -0.088410 -3.738143 0.0004 
FIRM SIZE Positif 0.010915 0.345897 0.7306 
Cross Section 17 
Observasi 65 
R-squared 0.529752 
Adjusted R-Squared 0.498402 
F-statistik 16.89807 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Uji Chow Cross-section F = 0.4352 
Uji Normalitas Probabilitas = 0.292586 Data Terdistribusi Normal 
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Jarque-Bera 2.457994 Data Terdistribusi Normal 

 

UJI NORMALITAS 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini  telah 

terdistribusi normal, dengan kata lain H0 dalam hipotesis ini diterima. Jika dilihat 

berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai probabilitasnya sebesar 

0.292586. Dari nilai tersebut dapat diindikasikan bahwa nilai residual telah terdistribusi 

normal karena nilai probabilitas dari statistik Jarque-Bera menunjukkan bahwa Prob > 5%.  

UJI MULTIKOLERASI 

Dalam tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas 

atau tidak terjadi adanya hubungan linear diantara masing-masing variabel independen 

dalam model regresi. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji multikolinearitas, dimana 

koefisien korelasi antar variabel independen, yaitu ROA, DER, CR, FIRM SIZE  dalam 

penelitian ini mempunyai nilai lebih kecil dari 0.8. 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Hasil uji White Umum dapat dilihat pada tabel 4.1. Pengujian dengan uji Harvey 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-Squared     h            α   

5%, yaitu sebesar 0.1549 Dengan kata lain, hasil dari uji White Umum ialah menerima H0, 

dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini. 

UJI AUTOKORELASI 

Ada tidaknya masalah autokolerasi dapat dilihat dari nilai probabilitas Obs*R-

square, jika nilai Obs*R-square     h            α   5%,   k         H0 yang dapat 

diartikan bahwa tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2009). Dilihat dari nilai Obs*R-square 

 y  y        h            α   5% y     0.7633, maka terima terima H0  dan dapat diartikan 

bahwa penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. 

 

 

Uji Heteroskedastisitas Prob. Chi-Square = 0.1549 Bebas Heteroskedastisitas 
Uji Multikolerasi Nilai korelasi ≤ 0.8 Bebas Multikolerasi 
Uji Autokorelasi Prob. Chi-Square = 0.7633 Bebas Autokorelasi 
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IMPLIKASI MANAJERIAL 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Return on Asset 

(ROA), Debt to Equity Ratio (DER) Current Ratio (CR), dan Firm Size terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2012, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan dapat 

dimanfaatkan bagi pihak perusahaan, serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan manufaktur. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat satu 

variabel independen yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) yaitu Return on Asset (ROA). Sedangkan, satu variabel independen yaitu 

Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) dan terdapat satu variabel independen yaitu Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dan Firm Size 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap  Dividend Payout Ratio (DPR). Dari 

hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa ROA dan CR menjadi faktor utama yang dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividennya. 

Dari sisi internal perusahaan didapat bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Perubahan ROA dilihat dari perubahan 

pendapatan bersih dibandingkan dengan rata-rata total aset perusahaan. Perusahaan 

menggunakan rasio pembayaran dividen atau Dividend Payout Ratio (DPR) untuk 

menentukan suatu kebijakan dividen. Perusahaan akan membagikan dividen hanya saat 

perusahaan mendapat keuntungan karena dividen dibagikan dari hasil laba bersih suatu 

perusahaan. Dalam penelitian faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR) 

adalah variabel Return on Asset (ROA), maka dari itu saran penulis bagi manajemen 

perusahaan industri manufaktur yaitu manajemen bisa melihat dari dalam Return on Asset 

(ROA) untuk penetuan kebijakan perusahaan mengenai proporsi pembayaran dividen. 

Saran penulis untuk pihak eksternal seperti para pemegang saham dan calon 

pemegang saham adalah bisa melihat Return on Asset (ROA) suatu perusahaan untuk 

memprediksi berapa jumlah dividen yang kira-kira akan diterima apabila dia berinvestasi di 

perusahaan tersebut dan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak atau tidak 

didanai oleh investor. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  

a. Variabel Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI 

periode 2009-2012. Hal ini disebabkan karena ROA menunjukkan besarnya 

pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset-aset perusahaan. Semakin besar 

pendapatan bersih nya, maka akan meningkatkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar dividen.  

b. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI 

periode 2009-2012. Hal ini disebabkan karena DER menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh 

beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. 

Peningkatan hutang akan mempengaruhi pendapatan bersih yang tersedia 

bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi kewajiban perusahaan, akan 

semakin rendah kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Namun 

hal ini tidak dapat digeneralisasikan pada perusahaan manufaktur di BEI  

periode 2009 – 2012 

c. Variabel Current Ratio (CR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI periode 

2009-2012. CR menujukkan seberapa besar aktiva lancar perusahaan bisa 

dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya. CR merupakan indikator 

pengukuran likuiditas  perusahaan. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu 

perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di waktu yang akan datang, 

maka akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen 

kepada para pemegang saham.  Namun hal ini tidak dapat digeneralisasikan 

pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. 
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d. Variabel Firm Size berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. 

Hal ini disebabkan karena perusahaan besar cenderung lebih dewasa dan 

memiliki akses yang lebih mudah untuk masuk bergabung ke pasar modal. Hal 

ini akan mengurangi ketergantungan mereka pada pendanaan internal. 

Semakin tinggi dana yang dimiliki perusahaan, maka akan meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Namun hal ini tidak dapat 

digeneralisasikan pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1. Bagi investor dan calon investor, variabel Return on Asset (ROA) dan Current 

Ratio (CR) apat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan dalam industri 

manufaktur, dikarenakan variabel tersebut memberikan hasil yang signifikan 

terhadap perubahan Dividend Payout Ratio (DPR) pada industri manufaktur di 

BEI periode 2009-2012. 

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih 

maksimal, dengan cara meningkatkan pendapatan bersih perusahaan agar 

pembayaran dividen tiap tahun nya di harapkan akan meningkat sehingga akan 

meningkatkan modal yang disebabkan oleh peningkatan jumlah invesor.  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi Dividend Payout Ratio (DPR), seperti Return On Invesment, 

Net Profit Margin, Inventory Turnover, Cash Flow dan Sales Growth. 
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