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ABSTRAK 
 
Susanti, Reni. 2009. Pengaruh Net Profit Margin, Quick Ratio, Total Asset 
Turnover terhadap Dividend Yield pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 
BEI. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Drs. 
Subowo, M.Si. dan Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.  
 
Kata Kunci : Net Profit Margin, Quick Ratio, Total Asset Turnover dan 
Dividend Yield. 
 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 
pendanaan perusahaan. Kebijakan tersebut akan melibatkan dua pihak yang 
berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu kepentingan perusahaan dengan 
laba ditahannya dan kepentingan para pemegang saham dengan dividennya. 
Kebijakan dividen dari suatu perusahaan merupakan fungsi dari beberapa faktor. 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan dividen antara 
lain adalah tingkat profitabilitas, likuiditas dan aktivitas perusahaan. 
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah secara 
simultan dan parsial Net Profit Margin, Quick Ratio, Total Asset Turnover 
berpengaruh terhadap Dividend Yield pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  
pengaruh signifikan Net Profit Margin (NPM), Quick Ratio (QR), Total Asset 
Turnover (TATO) terhadap Dividend Yield (DY) secara simultan dan parsial pada 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang 
membagikan dividen dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 
2007 berjumlah 40 perusahaan. Sedangkan populasi sasaran berjumlah 25 
perusahaan. Teknik pengambilan data menggunakan metode dokumentasi dan 
teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan SPSS 12. 

Dari hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut: Y = 
-0,460 + 0,09548NPM + 0,00392QR + 0,01893TATO. Secara simultan tidak ada 
pengaruh NPM, QR, TATO terhadap DY. Pengaruh tersebut sebesar 13.9% dan 
selebihnya 86.1% dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar penelitian ini. Secara 
parsial ketiga variabel yaitu NPM, QR dan TATO tidak berpengaruh terhadap 
DY, namun ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap DY.  Faktor-
faktor fundamental yang secara teoritis harusnya mempengaruhi DY ternyata 
tidak dapat terbukti semuanya. 

 Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa baik secara simultan 
maupun secara parsial tidak ada pengaruh antara Net Profit Margin, Quick Ratio, 
Total Assets Turnover terhadap Dividend Yield pada Perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari penelitian ini dapat diambil saran 
yaitu bagi penelitian mendatang sebaiknya tidak hanya meneliti sebatas faktor 
fundamental, tetapi seberapa besar pengaruh faktor teknikal dan kejadian aktual 
dapat mempengaruhi kebijakan dividen, pergerakan harga dan volume 
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan umumnya ingin mencapai profitabilitas maksimal dari modal 

yang ditanamkan. Laba atau profitabilitas ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

dari perusahaan seperti kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan 

dan prestise. Selain itu perusahaan juga ingin meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya, yaitu antara lain dengan memberikan dividen kepada para investor. 

Beberapa investor mempunyai pandangan bahwa semakin tinggi tingkat risiko 

perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diharapkan sebagai 

hasil dari risiko tersebut. Tetapi ada pula investor yang tidak ingin bermain dengan 

risiko tersebut. Mereka beranggapan bahwa dividen yang akan diterima pada saat ini 

lebih menguntungkan dari pada capital gain yang diterima pada masa yang akan 

datang, karena para investor tersebut tidak berani untuk berspekulasi, oleh sebab itu 

mereka lebih menyukai dividen. 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen suatu perusahaan akan melibatkan dua 

pihak yang berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu kepentingan perusahaan 

dengan laba ditahannya dan kepentingan para pemegang saham dengan dividennya. 

Besarnya pembayaran dividen tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Tiap 

perusahaan dapat menentukan kebijakan dividen yang berbeda-beda. Setiap periode, 

perusahaan harus menentukan apakah laba yang diperoleh akan ditahan atau 

didistribusikan sebagian atau seluruhnya kepada para pemegang saham. Alokasi 
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penentuan laba sebagai laba ditahan dan pembiayaan dividen merupakan aspek 

utama untuk kebijakan dan pembayaran dividen dalam memaksimumkan nilai 

perusahaan dan nilai para pemegang sahamnya.  

Penelitian mengenai kebijakan dividen, sebelumnya telah banyak dilakukan 

diantaranya oleh Sri Sudarsi (2002),  Sunarto dan Andi Kartika (2003), Prihantoro 

(2003), Michell Suharli dan Megawati Oktorina (2005), Michell Suharli (2007). 

Dalam penelitiannya, Sri Sudarsi (2002) menggunakan variabel posisi kas, 

profitabilitas yang diukur dengan ROA, growth potential, size dan DER yang 

merupakan rasio dari leverage. Sedangkan kebijakan dividen diukur menggunakan 

dividend payout ratio (DPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian yang digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen payout 

ratio. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Andi Kartika (2003) 

menggunakan lima variabel independen yaitu ROI, cash ratio, current ratio, debt to 

total asset dan EPS, serta satu variabel independen yaitu cash dividend. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen yang digunakan 

hanya EPS yang signifikan berpengaruh positif terhadap Cash Dividend di BEJ. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Sudarsi bahwa 

profitabilitas, likuiditas, leverage tidak berpengaruh dalam pembayaran dividen. 

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas, likuiditas dan leverage tidak 

dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pembayaran besarnya dividen. 

Prihantoro (2003) dalam penelitiannya menggunakan variabel posisi kas, 

potensi pertumbuhan, ukuran perusahaan, debt equity ratio (DER), profitabilitas, 

kepemillikan dan dividend payout ratio (DPR). Dari hasil penelitian ini, 
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menunjukkan bahwa posisi kas dan DER memberikan pengaruh signifikan terhadap 

DPR. Sementara dari penelitian yang dilakukan oleh Michell Suharli dan Megawati 

Oktorina (2005) dengan variabel ROI, current ratio, DER dan DPR menunjukkan 

bahwa variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap DPR. 

Sedangkan menurut Michell Suharli (2007) kebijakan dividen dipengaruhi oleh 

profitabilitas (ROI) dan diperkuat oleh likuiditas (current ratio). 

Dari penelitian-penelitian terdahulu, kebanyakan kebijakan dividen hanya 

diukur menggunakan dividend payout ratio, padahal selain menggunakan dividend 

payout ratio kebijakan dividen masih dapat diukur menggunakan devidend yield. 

Dalam dividend payout ratio perusahaan membagikan dividen dalam presentase laba 

yang konstan (Margaretha, 2005:146). Kebijakan dividen pada penelitian ini 

diproksikan menggunakan dividend yield. Mengingat kondisi perekonomian yang 

tidak stabil, maka memungkinkan perusahaan tidak dapat membagikan dividen 

dengan menggunakan persentase laba yang konstan. Dividend Yield merupakan rasio 

antara dividen per lembar saham dengan harga saham per lembar. Dividend Yield 

(DY), merupakan rasio yang digunakan dalam menentukan besarnya dividen yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham setiap tahunnya. Harga saham yang 

digunakan biasanya harga saham pada akhir tahun. Dividend yield yang semakin 

tinggi akan menguntungkan bagi para investor akan tetapi untuk perusahaan akan 

memperlemah internal financial karena memperkecil laba ditahan. Begitupun 

sebaliknya, dividend yield yang kecil akan merugikan bagi para investor akan tetapi 

memperkuat internal financial. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen,  antara lain yang 

dikemukakan oleh Husnan dan Pudjiastuti (2006:305) bahwa kebijakan dividen itu 
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dipengaruhi oleh operating cash flow, tingkat laba, kesempatan investasi, biaya 

transaksi, dan pajak perorangan. Sedangkan menurut Margaretha (2005:148) faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah likuiditas, peluang investasi, 

leverage dan arus kas.  

Menurut Horne dan Sinaga (1994:57) pertimbangan manajerial dalam 

penentuan pembayaran dividen adalah operating cash flow, likuiditas, growth 

potential, leverage dan pengendalian. Faktor lain yang mempengaruhi kebijakan 

dividen yang diungkapkan Van Horne dan Wachowicz (1998:501) adalah peraturan-

peraturan hukum, kebutuhan pendanaan perusahaan, likuiditas, kemampuan untuk 

meminjam, batasan-batasan dalam perjanjian hutang dan pengendalian.  

  Penelitian ini berupaya mempelajari beberapa faktor yang dapat dijadikan 

sebagai alat prediksi tentang tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan 

deviden. Faktor-faktor yang diteliti adalah profitabilitas, likuiditas dan rasio 

aktivitas. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Tingkat profitabilitas mempengaruhi 

dividen secara positif diungkapkan oleh Wirjolukito et al. (2003), dan Suharli dan 

Oktorina (2005), namun tidak satupun penelitian tersebut menggunakan net profit 

margin sebagai proksi profitabilitas.  

Pihak manajemen akan membayarkan dividen untuk memberi sinyal 

mengenai keberhasilan perusahaan membukukan profit (Wirjolukito et al dalam 

Suharli (2007)). Sinyal tersebut menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan. Dengan demikian 

profitabilitas mutlak diperlukan untuk perusahaan apabila hendak membayarkan 

dividen.  Dividen merupakan sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan, 
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oleh karenanya dividen akan dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. 

Keuntungan yang layak dibagikan kepada para pemegang saham, adalah keuntungan 

setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban tetapnya yaitu beban bunga dan 

pajak (Prihantoro, 2003:11). Perusahaan yang memperoleh keuntungan cenderung 

akan membayar porsi keuntungannya lebih besar sebagai deviden. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen.   

Manajer seharusnya mempertimbangkan perlunya pembayaran dividen dan 

hanya boleh memotong dividen apabila berada dalam situasi yang ekstrim, misalnya 

terjadi penurunan yang drastis dalam tingkat keuntungan perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki stabilitas keuntungan dapat menetapkan tingkat pembayaran dividen 

dengan yakin dan mensinyalkan kualitas atas keuntungan mereka. Mengukur tingkat 

profitabilitas, salah satunya menggunakan rasio Net Profit Margin (NPM). Net profit 

margin merupakan perbandingan laba bersih terhadap total penjualan. Net profit 

margin (NPM) digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian terdahulu 

kebanyakan tingkat profitabilitas diukur menggunakan ROI. 

Selain faktor profitabilitas, likuiditas juga diyakini mempengaruhi kebijakan 

dividen. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan mendanai 

operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas 

perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam keputusan dividen. Karena 

dividen merupakan arus keluar kas, semakin besar posisi kas dan likuiditas 

perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen 

(Horne dan Wachowicz, 1998:503). Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki 

likuiditas baik maka memungkinkan pembayaran dividen lebih baik pula. Likuiditas 
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perusahaan dapat diukur melalui rasio keuangan seperti current ratio, quick ratio dan 

cash acid ratio.  

Penelitian ini mengukur likuiditas perusahaan dengan menggunakan Quick 

Ratio. Riyanto (2001:104) menyatakan quick ratio adalah kemampuan untuk 

membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva-aktiva lancar yang lebih 

likuid. Ratio ini lebih tajam dari current ratio karena hanya membandingkan aktiva 

yang sangat likuid dengan hutang lancar. Persediaan tidak dimasukkan dalam aktiva 

lancar karena merupakan rekening yang paling lama untuk berubah menjadi kas yaitu 

harus melewati bentuk piutang terlebih dulu dan tingkat kepastian nilainya rendah 

karena harga persediaan mungkin tidak seperti yang dicantumkan dalam neraca 

(Husnan dan Pudjiastuti, 2006:72). Dengan demikian quick ratio merupakan 

perbandingan jumlah aktiva lancar setelah dikurangi persediaan  dengan jumlah 

hutang lancar. 

Selain profitabilitas dan likuiditas, rasio aktivitas juga dapat digunakan untuk 

mengukur business growth atau pertumbuhan usaha (Sadikin, 2005:145). Total Asset 

Turnover (TATO) merupakan salah satu rasio aktivitas yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar 

pada suatu periode atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan 

revenue (Arifin, 2004:11). Total asset turnover merupakan rasio perbandingan antara 

penjualan netto dengan total aktiva. Perputaran penjualan yang tinggi akan 

mencerminkan kinerja perusahaan secara financial. Semakin tinggi perputaran asset 

yang ditanamkan di perusahaan tersebut, semakin tinggi pula perusahaan 

menghasilkan revenue. Hal ini berarti mendorong kemampuan perusahaan dalam 

membagikan dividen, sebaliknya semakin rendah tingkat perputaran asset 
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perusahaan maka semakin rendah kemampuan perusahaan dalam membagikan 

dividen karena revenue yang dihasilkan juga rendah.  

Penelitian ini  mengambil objek pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia. Dipilihnya perusahaan Manufaktur sebagai objek 

penelitian karena sebagian besar perusahaan go publik di Bursa Efek Indonesia 

adalah perusahaan Manufaktur, dan industri Manufaktur mendominasi 

perkembangan Bursa Efek Indonesia apabila dilihat dari jumlah emiten. Jumlah 

emiten industri Manufaktur rata-rata di atas 50% dan 48% dari volume dan nilai 

perdagangan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sehingga industri Manufaktur 

menguasai sebagian besar volume dan nilai perdagangan serta kapitalisasi pasar di 

Bursa Efek Indonesia.  

Dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen sulit 

sekali untuk menyimpulkan faktor mana yang paling dominan mempengaruhi 

kebijakan dividen. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu 

mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Dalam penelitian ini 

kebijakan dividen diukur dengan Dividend Yield sedangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi diukur menggunakan variabel-variabel dari rasio profitabilitas (Net 

Profit Margin), likuiditas (Quick Ratio) dan aktivitas (Total Asset Turnover). Dari 

pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

mengambil judul “Pengaruh Net Profit Margin, Quick Ratio, Total Asset Turnover 

terhadap Dividend Yield pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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1. Apakah Net Profit Margin, Quick Ratio dan Total Asset Turnover berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Yield secara simultan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah Net Profit Margin, Quick Ratio dan Total Asset Turnover berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Yield secara parsial pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI?            

  
1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  pengaruh signifikan Net Profit Margin, Quick Ratio dan Total 

Asset Turnover terhadap Dividend Yield secara simultan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Net Profit Margin, Quick Ratio dan Total 

Asset Turnover terhadap Dividend Yield secara parsial pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI.  

 
1.4. Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang 

diharapkan adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi khususnya mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Kegunaan lainnya untuk 

memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi dasar dalam kajian 

berikutnya bagi para peneliti yang berminat dalam pasar modal. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi emiten untuk menilai sejauh mana perkembangan perusahaannya di 

bursa saham dan menilai kinerja manajemen. 

b. Bagi investor sebagai masukan dalam kaitan pengambilan keputusan 

investasi saham dan bahan evaluasi dalam  menilai kinerja emiten. 

 
1.5. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini terdapat banyak sekali istilah yang digunakan, oleh 

karena itu untuk membuktikan gambaran yang jelas dan menghindari adanya 

penafsiran yang salah maka perlu adanya penegasan istilah dalam judul penulisan ini, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Dividend yield adalah rasio yang digunakan dalam menentukan besarnya dividen 

yang dibayarkan kepada para pemegang saham setiap tahunnya. 

2. Net profit margin adalah rasio perbandingan laba bersih terhadap total penjualan. 

3. Quick ratio adalah perbandingan jumlah aktiva lancar setelah dikurangi 

persediaan  dengan jumlah hutang lancar. 

4. Total asset turnover adalah mengukur seberapa baiknya efisiensinya seluruh 

aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan (rasio 

perbandingan antara penjualan netto dengan total aktiva). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1. Kebijakan Dividen 

2.1.1. Pengertian Dividen 

Stice et al. dalam  Suharli (2007:11) mengartikan dividen sebagai pembagian 

laba kepada para pemegang saham perusahaan yang sebanding dengan jumlah saham 

yang dipegang oleh masing-masing pemilik. Dividen juga dapat diartikan sebagai 

pembayaran kepada para pemegang saham oleh pihak perusahaan atas keuntungan 

yang diperolehnya (Prihantoro, 2003:8). Ikatan Akuntan Indonesia (2004), dalam 

PSAK No. 23, merumuskan dividen sebagai distribusi laba kepada pemegang saham 

sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.  

Laba bersih perusahaan akan berdampak berupa peningkatan saldo laba 

perusahaan. Apabila saldo laba didistribusikan kepada pemegang saham maka saldo 

laba akan berkurang sebesar nilai yang didistribusikan tersebut. Ross dalam Suharli 

(2007:11) mendefinisikan dividen sebagai pembayaran kepada pemilik perusahaan, 

baik dalam bentuk saham maupun tunai. Artinya hanya perusahaan yang 

membukukan keuntungan yang dapat membagikan dividen karena dividen diambil 

dari keuntungan perusahaan. 

 2.1.2. Bentuk Pembayaran Dividen 

Dividen dapat berupa uang tunai maupun saham. Menurut Margaretha 

(2005:146) bentuk pembayaran dividen terdiri dari tiga macam, yaitu : Stock 

Dividen, Stock Split, Stock Repurchases. Pembayaran dividen dalam bentuk stock 
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dividen yaitu pembayaran  dividen yang dilakukan dalam bentuk tambahan saham 

atau stock dan bukan dalam bentuk kas (cash dividen).  

Stock split merupakan tindakan perusahaan untuk menaikkan saham yang 

beredar, seperti melipatduakan jumlah saham yang beredar dengan menukar  satu 

saham lama dengan dua saham baru, yang nilainya setengah dari nilai saham lama. 

Sedangkan stock repurchases adalah suatu transaksi pada suatu perusahaan yang 

membeli kembali sebagian dari sahamnya sendiri sehingga mengurangi jumlah 

saham yang beredar, menaikkan earning per share (EPS) dan menaikkan harga 

saham. 

Stock repurchases  mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari 

stock repurchases  dapat dirasakan dalam mengurangi jumlah saham yang beredar di 

pasar, yang nilainya relatif tidak banyak pergerakannya. Juga dapat menguntungkan 

jika pihak manajemen enggan menaikkan dividen (signaling effect, investor tidak 

menyukai dividen turun) karena jika kelebihan kas hanya bersifat sementara, lebih 

baik pihak manajemen mendistribusikan kelebihan kas tersebut dengan stock 

repurchases dan menempatkannya sebagai treasury stock. Selain itu stock 

repurchase dapat digunakan untuk memperbaiki struktur keuangan, misalnya 

perusahaan mungkin lebih baik jika memakai utang, cara yang ditempuh adalah 

dengan mengeluarkan obligasi, kemudian melakukan pembelian kembali saham 

dengan menggunakan dana dari penjualan obligasi. Serta dapat mempertahankan 

kendali perusahaan misalnya untuk menghadapi pesaing, yaitu dengan membeli 

kembali saham yang beredar agar mendapat lebih banyak hak suara dalam 

perusahaan tersebut. 
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Kerugian dari stock repurchases diantaranya adalah jika perusahaan 

menawarkan saham dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya akan berdampak 

terhadap nilai saham yang dimiliki pemegang saham yang tidak menjual kelebihan 

sahamnya. Turunnya tingkat pertumbuhan perusahaan dan berkurangnya kesempatan 

investasi, maka timbul kesan seolah-olah perusahaan tidak mampu mengalokasikan 

dananya sehingga kepercayaan investor berkurang yang mengakibatkan harga saham 

turun. Perusahaan akan dikenakan penalti jika ternyata pembagian kembalian saham 

dalam jumlah besar ini semata-mata dilakukan untuk menghindari pajak atas dividen.  

Besarnya pembayaran dividen tergantung kebijakan masing-masing 

perusahaan. Tiap perusahaan dapat menentukan kebijakan dividen yang berbeda-

beda. Menurut Margaretha (2005:149) terkait dengan dividen terdapat empat tanggal 

penting, yaitu : tanggal pengumuman (declaration date), tanggal pencatatan 

pemegang saham (holder of record date), tanggal ex dividend (ex-dividend date), dan 

tanggal pembayaran dividend (Payment date). Tanggal pengumuman (declaration 

date) yaitu tanggal pada saat direksi perusahaan mengumumkan rencana pembagian 

dividen. Tanggal pencatatan pemegang saham (holder of record date) adalah hari 

terakhir untuk mendaftarkan diri sebagai pemegang saham agar berhak menerima 

dividen yang akan dibagikan perusahaan. Tanggal ex dividend (ex-dividend date) 

adalah tanggal pada saat hak atas dividen periode berjalan dilepaskan dari sahamnya, 

biasanya jangka waktunya adalah empat hari kerja sebelum tanggal pencatatan 

pemegang saham. Dan tanggal pembayaran dividend (Payment date) adalah tanggal 

pada saat perusahaan benar-benar membayarkan dividen.  
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2.1.3. Pengertian Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembayaran 

dividen pihak perusahaan, berupa penentuan besarnya pembayaran dividen dan 

besarnya laba ditahan untuk kepentingan pihak perusahaan (Prihantoro,2003:8). 

Kebijakan dividen yang optimal (optimal dividend policy) adalah kebijakan yang 

menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa datang 

sehingga memaksimalkan harga saham (Margaretha, 2005:142). Teori-teori 

mengenai kebijakan dividen antara lain : 

1. The Dividend Irrelevance Theory 

Teori yang menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh, baik terhadap nilai perusahaan, maupun biaya modalnya. 

Jadi menurut teori ini tidak ada kebijakan dividen yang optimal. Penganjur 

utama teori ini Merton Miller dan Franco Modigliani. Mereka berpendapat 

bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk 

menghasilkan laba serta risiko bisnisnya.   

2. The Bird In The Hand Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lintner. Mereka 

berpendapat bahwa biaya modal sendiri atau kas akan naik apabila dividen 

dikurangi karena investor lebih yakin terhadap penerimaan dari pembagian 

dividen daripada capital gain yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Oleh 

karena itu, kas akan naik jika dividen dikurangi.   

3. The Tax Preference Theory  

Teori ini dikemukakan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Teori ini 

berpendapat bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak lebih tinggi 



14 
 

 

daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang 

lebih tinggi. Teori ini menyarankan agar perusahaan lebih menentukan dividen 

payout ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan dividen sama sekali 

untuk meminimumkan biaya modal atau memaksimumkan nilai perusahaan. 

 
2.1.4.  Tipe Pembayaran Dividen  

Menurut Margaretha (2005:144) tipe pembayaran dividen dibedakan menjadi 

empat, yaitu : residual dividend policy, stable (predictable) dividend, constant 

payout ratio dan low regular dividend plus extra. Residual Dividend Policy atau 

kebijakan residual dividen yaitu kebijakan dimana dividen dibayarkan sama dengan 

laba aktual dikurangi dengan laba yang perlu ditahan untuk membiayai anggaran 

modal perusahaan yang optimal. Dasar kebijakan dividen residual adalah kenyataan 

bahwa investor lebih menginginkan perusahaan menahan dan menginvestasikan 

kembali laba daripada membagikannya dalam bentuk dividen apabila laba yang 

diinvestasikan kembali tersebut dapat menghasilkan laba yang tinggi daripada tingkat 

pengembalian laba rata-rata yang dapat dihasilkan sendiri oleh investor dari investasi 

lain dengan risiko sebanding.  

Banyak perusahaan yang menggunakan Stable/ Predictable Dividend, karena 

hal itu tampaknya akan membuat investor lebih mendapat keuntungan. 

Kebijaksanaan dividen yang stabil biasanya dilakukan korporasi yang mempunyai 

tingkat risiko yang rendah (Tampubolon, 2005: 185). Dimasa lalu, banyak 

perusahaan menetapkan jumlah dividen tahunan untuk setiap lembar sahamnya dan 

kemudian mempertahankan, menaikkan dividen tahunan hanya jika terlihat jelas 

bahwa laba mendatang akan mencukupi untuk membiayai kenaikan dividen. Alasan 
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perusahaan menetapkan kebijakan ini berdasarkan  adanya gagasan bahwa dividen 

merupakan pertanda dari profitabilitas perusahaan dimasa mendatang (information 

content of signaling), maka  kebijakan pembagian dividen yang berubah-ubah akan 

mengakibatkan ketidakpastian yang lebih besar dan mengakibatkan kas yang lebih 

tinggi dan harga saham yang lebih rendah. 

Constant Payout Ratio merupakan pembagian dividen berdasarkan persentase 

laba yang konstan. Dengan kebijaksanaan seperti itu, suatu persentase yang tetap dari 

pendapatan akan dibayarkan sebagai dividen. Karena net income selalu berbeda-beda 

tiap tahunnya, maka dividen yang akan dibayarkan akan berbeda pula. Apabila 

pendapatan perusahaan turun secara drastis atau jika terjadi kerugian, maka dividen 

yang dibayarkan menjadi sedikit atau bahkan tidak ada pembayaran dividen. 

Menurut Tampubolon (2005:185) kebijaksanaan ini tidak akan memaksimalkan 

harga pasar korporasi, disebabkan kebanyakan pemegang saham tidak ingin 

variabilitas penerimaan dividen saja sebagai penentu dalam pemilihan saham. 

Low Regular Dividend Plus Extra merupakan kombinasi antara dividen yang 

konstan dan constant payout ratio digunakan oleh perusahaan yang laba dan arus 

kasnya sangat fluktuatif. Menurut Tampubolon (2005:185) kebijaksanaan ini juga 

disebut sebagai a compromise policy. Kompromi adalah satu pendekatan yang 

terbaik di dalam menentukan kebijaksanaan dividen. Dalam menentukan suatu 

kebijaksanaan, dapat ditentukan suatu cara untuk mendapatkan jalan keluar yang 

sama-sama menguntungkan, baik kepada pemegang saham maupun bagi manajemen 

korporasi. Kebijaksanaan seperti ini sangat fleksibel, tetapi akan menyebabkan 

ketidaktentuan dalam pikiran investor mengenai dividen yang mereka inginkan. 

Pemegang saham umumnya tidak menginginkan ketidaktentuan, namun 
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kebijaksanaan tersebut akan menguntungkan apabila penghasilan bervariasi dalam 

jumlah yang besar dalam beberapa tahun. 

2.1.5. Dividend Yield 

Dividend Yield (DY), merupakan rasio yang digunakan dalam menentukan 

besarnya dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham setiap tahunnya. 

Menurut Moin dalam Adhi (2006:27) dividend yield adalah perbandingan antara 

dividen per lembar saham dengan harga saham per lembar. Harga saham yang 

digunakan biasanya harga saham pada akhir tahun.  

Dividend Yield yang semakin tinggi akan menguntungkan bagi para investor 

akan tetapi untuk perusahaan akan memperlemah internal financial karena 

memperkecil laba ditahan. Begitupun sebaliknya, dividend yield yang kecil akan 

merugikan bagi para investor akan tetapi memperkuat internal financial. 

2.1.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden 

Kebijaksanaan dividen dari suatu perusahaan merupakan fungsi dari beberapa 

faktor. Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006:305) faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam menentukan kebijakan dividen adalah operating cash flow, 

tingkat laba, kesempatan investasi, biaya transaksi, dan pajak perorangan. Menurut  

Margaretha (2005:148) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah 

likuiditas, peluang investasi, leverage dan arus kas. Sedangkan menurut Horne dan 

Sinaga (1994:57) pertimbangan manajerial dalam penentuan pembayaran dividen 

adalah operating cash flow, likuiditas, growth potential, leverage dan pengendalian. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prihantoro (2003) posisi kas dan 

leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Dalam penelitian Suharli dan 

Oktorina profitabilitas, likuiditas dan leverage memberikan pengaruh signifikan 
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terhadap kebijakan dividen. Investment opportunity, profitabilitas dan leverage juga 

mempengaruhi kebijakan deviden (Palenti, 2007). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah 

operating cash flow, profitabilitas, likuiditas, growth potential, leverage, investment 

opportunity, biaya transaksi dan pajak perorangan, pengendalian. 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

dividen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah operating cash flow. 

Bagi perusahaan yang memiliki posisi kas yang kuat maka akan semakin besar 

kemampuannya untuk membayar dividen. Faktor ini merupakan faktor internal yang 

dapat dikendalikan oleh manajemen sehingga pengaruhnya dapat dirasakan langsung 

bagi kebijakan dividen (Sudarsi, 2002). Perusahaan tidak seharusnya membagikan 

dividen sebesar-besarnya. Apabila dana yang diperoleh dari operasi perusahaan dapat 

dipergunakan dengan menguntungkan, dividen tidak perlu dibagikan terlalu besar 

bahkan secara teoritis tidak perlu membagi dividen.  

Faktor yang kedua adalah profitabilitas. Pembagian dividen juga tergantung 

dari tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Karena ada kecenderungan investor 

tidak menyukai penurunan pembayaran dividen per lembar saham, ada baiknya kalau 

perusahaan menentukan dividen dalam jumlah dan rasio payout yang tidak terlalu 

besar. Dengan demikian memudahkan pihak perusahaan untuk meningkatkan 

pembayaran dividen kalau laba perusahaan meningkat. Selain itu perusahaan tidak 

perlu segera menurunkan pembayaran dividen kalau laba perusahaan menurun 

(Husnan dan Pudjiastuti, 2006:305). 

Faktor ketiga adalah likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu 

pertimbangan utama dalam keputusan dividen. Karena  dividen merupakan arus kas 
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keluar maka semakin besar posisi kas dan likuiditas menyeluruh dari perusahaan, 

semakin besar kemampuannya untuk membayar dividen. Perusahaan yang 

berkembang dan menguntungkan mungkin tidak likuid karena dana yang dimilikinya 

digunakan untuk keperluan aktiva tetap dan modal kerja permanen. Manajemen 

perusahaan biasanya ingin mempertahankan tingkat likuiditas tertentu untuk 

memberikan perlindungan dan fleksibilitas keuangan terhadap ketidakpastian. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, manajemen perusahaan mungkin melakukan penolakan 

untuk membayar dividen dalam jumlah besar (Van Horne dan Wachowicz, 

1998:503). 

Faktor yang keempat adalah potensi pertumbuhan, semakin cepat tingkat 

pertumbuhan perusahaan semakin besar kebutuhan dana untuk membiayai perluasan. 

Dan semakin besar kebutuhan dana dimasa mendatang, semakin mungkin 

perusahaan menahan pendapatan, bukan membayarkannya sebagai dividen. Karena 

itu potensi pertumbuhan menjadi faktor penting dalam kebijakan dividen (Sudarsi, 

2002). 

Faktor yang kelima adalah leverage. Perusahaan yang leverage operasinya 

tinggi akan memberikan dividen yang rendah. Struktur permodalan yang lebih tinggi 

dimiliki oleh hutang menyebabkan pihak manajemen akan memprioritaskan 

pelunasan kewajiban terlebih dahulu sebelum membagikan dividen. Perusahaan yang 

memiliki rasio hutang lebih besar seharusnya  membagikan dividen lebih kecil 

karena laba yang diperoleh digunakan untuk melunasi kewajiban (Suharli dan 

Oktorina, 2005:291). Oleh karena itu, tingkat hutang memiliki hubungan negatif 

dengan tingkat pengembalian investasi berupa dividen. 
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Faktor yang keenam adalah investment opportunity. Apabila kondisi 

perusahaan sangat baik maka pihak manajemen akan cenderung lebih memilih 

investasi baru daripada membayar dividen yang tinggi (Suharli, 2007:12). Apabila 

perusahaan menghadapi kesempatan investasi yang menguntungkan, lebih baik 

perusahaan mengurangi pembayaran dividen daripada menerbitkan saham baru. 

Penurunan pembayaran dividen mungkin akan diikuti dengan penurunan harga 

saham, tetapi apabila pasar modal efisien harga akan menyesuaikan kembali dengan 

informasi yang sebenarnya yaitu adanya investasi yang menguntungkan. Hasil 

penelitian Wirjolukito et al. (2003) dalam Suharli (2007:12) menemukan hubungan 

parameter estimasi dan arah variabel peluang investasi kepada kebijakan dividen 

bernilai positif. 

Faktor yang ketujuh adalah biaya transaksi dan pajak perorangan. Dalam 

keadaan tidak terdapat biaya transaksi, tambahan kekayaan karena kenaikan harga 

saham sama menariknya dengan tambahan kekayaan karena pembayaran dividen. 

Masalahnya adalah bahwa untuk merealisir uang kas, pemegang saham perlu 

menjual sebagian saham, sedangkan pembayaran dividen berarti menerima kas yang 

tidak perlu menjual saham. Sayangnya kalau pemodal menjual saham, mereka akan 

terkena biaya transaksi. Dengan demikian, kalau tidak ada faktor pajak, menerima 

dividen akan lebih menguntungkan daripada memperoleh capital gains. Karena 

itulah sekelompok pemodal mungkin memilih saham yang membagikan dividen 

secara teratur. Karena pemodal juga membayar pajak penghasilan, maka bagi 

pemodal yang sudah berada dalam tax bracket yang tinggi (di Indonesia tax bracket 

tertinggi adalah 35%), mungkin akan lebih menyukai untuk tidak menerima dividen 

karena harus segera membayar pajak dan memilih menikmati capital gains. Kalau 
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sebagian besar pemegang saham merupakan pemodal yang mempunyai tax bracket 

yang tinggi, pembagian dividen akan cenderung tidak terlalu besar (Husnan dan 

Pudjiastuti, 2006:305).  

Faktor yang kedelapan adalah pengendalian. Apabila perusahaan membayar 

dividen yang sangat besar mungkin perusahaan perlu menaikkan modal di kemudian 

hari melalui penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang 

menguntungkan. Dalam keadaan seperti ini, kepentingan pengendalian dari 

perusahaan tersebut mungkin berkurang jika para pemegang saham yang 

mengendalikan tidak dapat atau tidak menyetor saham tambahan. Kebijakan seperti 

ini mungkin tidak memaksimalkan kekayaan keseluruhan pemegang saham, namun 

kebijakan dividen tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik pihak yang memiliki 

kendali (Van Horne dan Wachowicz, 1998:503).  

 

2.2. Analisis Rasio  

2.2.1.  Pengertian Rasio 

Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan 

hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan 

(Jumingan, 2006:118). Analisis rasio juga sering digunakan untuk mengukur 

peningkatan keberhasilan, terutama dalam bidang keuangan seperti optimalisasi 

pemanfaatan modal kerja dan efisiensi dari aliran kas (Sadikin, 2005:144). Untuk 

melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan 

yang mencerminkan aspek-aspek tertentu.  Pada dasarnya angka-angka rasio itu 

dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah angka-

angka rasio yang didasarkan pada sumber data keuangan dari mana unsur-unsur 

angka rasio tersebut diperoleh, dan golongan yang kedua adalah angka-angka rasio 

yang disusun berdasarkan tujuan penganalisis dalam mengevaluasi suatu perusahaan.   
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Pemilihan aspek-aspek yang akan dinilai perlu dikaitkan dengan tujuan 

analisis. Apabila analisis dilakukan oleh pihak kreditur, aspek yang akan dinilai akan 

berbeda dengan penilaian yang dilakukan oleh calon pemodal. Kreditur akan lebih 

berkepentingan dengan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban financial tepat 

pada waktunya, sedangkan pemodal akan lebih berkepentingan dengan kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan. Analisis rasio keuangan, yang menghitungkan 

unsur-unsur neraca dan perhitungan laba-rugi satu dengan yang lainnya, dapat 

memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat 

ini. 

Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling 

populer dan banyak digunakan. Rasio merupakan alat untuk menyediakan pandangan 

terhadap kondisi yang mendasari dan juga merupakan titik awal, bukan titik akhir. 

Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat mengidentifikasi area yang memerlukan 

investigasi lebih lanjut. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan 

menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk 

dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio 

(Wild, Subramanyam dan Helsey, 2005:36). 

Mengadakan analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan 

keuangan adalah merupakan dasar untuk dapat menginterprestasikan kondisi 

keuangan dari hasil operasi perusahaan. Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, analisis keuangan memerlukan tolok ukur. Tolok ukur yang sering 

dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu 

dengan yang lainnya.  

 



22 
 

 

2.2.2. Penggolongan Angka Rasio 

Menurut Jumingan (2006:120) berdasarkan sumber datanya, dari mana rasio 

itu dibuat, maka rasio itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rasio-rasio neraca 

(balance sheet ratios), rasio-rasio laporan laba-rugi (income statement ratios), dan 

rasio-rasio antarlaporan (inter-statement ratios). Rasio-rasio neraca (balance sheet 

ratios), yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca.  Contoh dari 

rasio-rasio neraca misalnya rasio lancar (current ratio), rasio tunai (quick ratio), 

rasio modal sendiri dengan total aktiva, rasio tetap dengan utang jangka panjang, dan 

sebagainya. 

Rasio-rasio laporan laba-rugi (income statement ratios), yaitu rasio-rasio 

yang disusun dari data yang berasal dari laporan laba-rugi. Contoh rasio-rasio 

laporan laba-rugi misalnya rasio laba bruto dengan penjualan neto, rasio laba usaha 

dengan penjualan neto, operating ratio, dan sebagainya. Rasio-rasio antarlaporan 

(inter-statement ratios), adalah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari 

neraca dan laporan laba rugi, misalnya rasio penjualan neto dengan  aktiva usaha, 

rasio penjualan kredit dengan piutang rata-rata, rasio harga pokok penjualan dengan 

persediaan rata-rata, dan sebagainya. 

 Menurut Hampton dalam Jumingan (2006:122), rasio keuangan dapat 

digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio 

kepemilikan. Rasio likuiditas, bertujuan menguji kecukupan dana, solvency 

perusahaan, kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera harus 

dipenuhi. Yang termasuk rasio likuiditas misalnya rasio lancar (current ratio), rasio 

tunai (quick ratio), perputaran piutang (recievables turnover), perputaran persediaaan 

(inventory turnover).  
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Rasio profitabilitas, bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Misalnya margin keuntungan 

(profit margin), margin laba kotor (gross profit margin), perputaran aktiva 

(operating asset turnover), imbalan hasil dari investasi (return on investment), 

rentabilitas modal sendiri (return on equity), dan sebagainya. Sedangkan rasio 

kepemilikan, berkaitan langsung atau tidak langsung dengan keuntungan dan 

likuiditas, membantu pemilik saham dalam mengevaluasi aktivitas dan kebijaksanaan 

perusahaan terhadap harga saham di pasaran. Misalnya keuntungan per lembar 

saham (earning per share), nilai buku per lembar saham (book value per share), 

rasio hutang dengan modal sendiri (capital structure ratio), rasio dividen, dan 

sebagainya. 

Sedangkan menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006:70) rasio keuangan 

diklasifikasikan menjadi empat yaitu aspek leverage, aspek likuiditas, aspek 

profitabilitas atau efisiensi, dan rasio-rasio nilai pasar. Rasio-rasio leverage ini 

mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Rasio ini juga sering 

disebut dengan istilah rasio solvabilitas, yang berarti mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Beberapa rasio yang dipergunakan 

diantaranya adalah rasio hutang, debt to equity ratio dan debt service coverage.   

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

keuangan jangka pendek. Rasio-rasio yang digunakan adalah current ratio dan quick 

atau acid test ratio. Rasio profitabilitas atau efisiensi dimaksudkan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Rasio profitabilitas ini terdiri dari return on 

equity, return on investment dan profit margin. Rasio efisiensi dapat diukur 

menggunakan tingkat perputaran aktiva, perputaran piutang, perputaran persediaan. 



24 
 

 

Selain itu, masih ada rasio-rasio nilai pasar. Rasio-rasio ini menggunakan angka yang 

diperoleh dari laporan keuangan dan pasarr modal. Beberapa rasio tersebut adalah 

price earnings ratio, market to book value ratio. 

Menurut Ang (1997:8.23) berdasarkan ruang lingkupnya analisis rasio 

keuangan dapat dikelompokkan menjadi lima jenis yaitu: rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas atau profitabilitas, dan rasio pasar. 

Rasio likuiditas ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya dalam jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari: Current Ratio, 

Quick Ratio, dan  Net Working Capital. Rasio solvabilitas menunjukkan kemapuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri 

dari: Debt Ratio, Debt to Equity, Long Term Debt to Equity Ratio, Long Term Debt 

to Capitalization Ratio, Times Interest Earned, Cash Flow Interest Coverage, Cash 

Flow Interest Coverage, Cash flow to Net income, dan Cash Return on Sales. 

Rasio Aktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

harta yang dimilikinya. Rasio Aktivitas terdiri dari: Total Asset Turnover, Fixed 

Asset Turnover, Account Receivable Turnover, Inventory Turnover, Average 

Collection Period dan Day’s sales in Inventory. Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas 

menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan skeuantungan. Rasio 

rentabilitas terdiri dari: Gross Pofit Margin, Net Profit Margin, Operating return on 

Assets, Return on Equity, dan Operating Ratio. Sedangkan rasio pasar menunjukkan 

informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar 

terdiri dari: Dividend Yield, Dividend per Share, Dividend Payout Ratio, Price 

Earning Ratio, Earning Per Share, Book Value Per Share, dan Price to Book Value. 
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2.3. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006:74) net profit margin merupakan salah 

satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak 

keuntungan operasional dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Net profit 

margin sering disebut sebagai net income after tax (NIAT) terhadap net sales. Rasio 

ini menunjukkan tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya 

sekaligus menunjukkan efisiensi biaya yang dikeluarkan perusahaan.  

Net profit margin yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan net profit 

margin yang rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya 

yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu. Secara umum rasio yang rendah 

dapat menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Jika Net Profit Margin semakin 

besar maka berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan sehingga semakin besar 

tingkat kembalian keuntungan perusahaan. 

 
2.4. Quick Ratio 

Quick ratio merupakan salah satu dari rasio likuiditas. Quick ratio dihitung 

dengan membandingkan kas dan quick asset di satu pihak dengan utang jangka 

pendek di lain pihak (Jumingan, 2006:126). Quick asset ini terdiri atas piutang dan 

surat-surat berharga yang dapat direalisasi menjadi uang dalam waktu relatif pendek. 

Persediaan tidak diikutsertakan karena persediaan merupakan rekening yang paling 

lama untuk berubah menjadi kas yaitu harus melewati bentuk piutang terlebih dahulu 

dan tingkat kepastian nilainya rendah karena harga persediaan mungkin tidak seperti 

yang dicantumkan dalam neraca, terutama untuk persediaan barang dalam proses 
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maka rekening persediaan mungkin dikeluarkan dari perhitungan (Husnan dan 

Pudjiastuti, 2006:72).  

Riyanto (2001:104) menyatakan acid test ratio atau quick ratio adalah 

kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva 

lancar yang lebih likuid. Ratio ini lebih tajam dari current ratio karena hanya 

membandingkan aktiva yang sangat likuid dengan hutang lancar. Jika current ratio 

tinggi tetapi quick ratio rendah, ini menunjukkan adanya investasi yang sangat besar 

dalam persediaan. 

 
2.5. Total Asset Turnover (TATO)   

Total Asset Turnover (TATO) merupakan salah satu rasio aktivitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan 

aktiva yang berputar pada suatu periode atau kemampuan modal yang diinvestasikan 

untuk menghasilkan revenue (Arifin, 2004:11). TATO merupakan rasio 

perbandingan antara penjualan netto dengan total aktiva. Menurut Sadikin 

(2005:145) rasio ini digunakan untuk mengukur business growth atau pertumbuhan 

usaha. Perputaran penjualan yang tinggi akan mencerminkan kinerja perusahaan 

secara financial. Ini berarti semakin tinggi penjualan menunjukkan bagaimana 

efektitas perusahaan menggunakan seluruh aktiva untuk mendapatkan laba. 

Semakin tinggi asset turnover ini berarti semakin efektif aktiva tersebut 

dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini berarti mendorong kemampuan perusahaan 

dalam membagikan dividen, sebaliknya semakin rendah tingkat perputaran asset 

perusahaan maka semakin rendah kemampuan perusahaan dalam membagikan 

dividen. Jika rasio ini rendah maka ada kemungkinan perusahaan menggunakan asset 
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dibawah kapasitas, sehingga perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan harga 

jual. Masing-masing jenis perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda terhadap 

kepemilikan asset ini.  

Menurut Agnes (2005:14) rasio aktivitas mengukur seberapa efektif 

perusahaan memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada pengendaliannya. 

Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan 

investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa 

sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan berbagai unsur 

aktiva, yaitu persediaan, piutang, aktiva tetap, dan aktiva lain. Rasio perputaran total 

aktiva adalah rasio yang menunjukkan efektivitas penggunaan seluruh harta 

perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa 

rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta perusahaan. Kalau perputarannya 

lambat, ini menunjukkan bahwa aktiva yang memiliki terlalu besar dibandingkan 

dengan kemampuan untuk menjual.  

 
2.6. Penelitian Terdahulu 

Studi empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

sebelumnya telah banyak dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya adalah hasil penelitian 

terdahulu yang disajikan dalam Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1. Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Jenis variabel Hasil penelitian 
1 Prihantoro 

(2003) 
Estimasi Pengaruh 
DPR pada Perusahaan 
Publik 

Posisi kas, potensi 
pertumbuhan, ukuran 
perusahaan, rasio hutang 
dan modal, profitabilitas, 
kepemilikan, DPR 

Posisi kas, rasio 
hutang dan modal 
dan DER 
memberikan 
pengaruh 
signifikan 
terhadap DPR. 

2 Sri Sudarsi Analisis Faktor-Faktor Cash position, Semua variabel 
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(2002) yang Mempengaruhi 
DPR pada Industri 
Perbankan 

profitability, growth 
potential, size, DER, DPR 

tidak berpengaruh 
signifikan 
terhadap DPR. 

3 Sunarto, Andi 
Kartika (2003)  

Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 
Dividen Kas di BEJ 

ROI, Cash Ratio, Current 
Ratio, DTA, EPS, Cash 
Dividend 

Hanya variabel 
EPS yang 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap Cash 
Dividend.  

4 Michell Suharli, 
Megawati 
Oktorina (2005) 

Memprediksi Tingkat 
Pengembalian 
Investasi pada Equity 
Securities melalui 
Rasio Profitabilitas, 
Likuiditas dan Hutang 
pada perusahaaan 
Publik 

ROI, current ratio, DER ROI, current ratio 
dan DER 
memberikan 
pengaruh 
signifikan 
terhadap DPR 

5 Michell Suharli 
(2007) 

Pengaruh profitability 
dan investment 
opportunity set 
terhadap kebijakan 
dividen tunai dengan 
likuiditas sebagai 
variabel penguat 

ROI, fixed assets, current 
ratio 

Kebijakan dividen 
dipengaruhi oleh 
profitabilitas dan 
diperkuat oleh 
likuiditas 
perusahaan 

6 Evita Palenti 
(2007) 

Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 
Kebijakan Dividen 
pada Perusahaan 
Manufaktur yang 
Terdaftar di BEJ 

Investasi, kebijakan 
hutang, likuiditas, 
profitabilitas 

Variabel investasi, 
kebijakan hutang 
dan profitabilitas 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap DPR. 
Sementara 
likuiditas tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap DPR 

7 Putu Anom 
Mahadwartha 
(2002) 
 

Interdependensi antara 
Kebijakan Leverage 
dengan Kebijakan 
Dividen dalam 
Perspektif Teori 
Keagenan 

Leverage (Y1), Dividen 
(Y2). Urutan variabel 
independen dan 
denominasi: Diverse 
(X1), Earnvol (X2), Stdret 
(X3), Size (X4), growth 
(X5) dan managerial 
ownership (dummy=D1) 

kebijakan leverage 
berhubungan 
positif dengan 
kebijakan dividen. 

 
 
2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka teoritis adalah bagian dari laporan penelitian yang memuat konsep-

konsep teoritis yang menjadi landasan untuk memperoleh perspektif ilmiah dalam 

perumusan hipotesis atau jawaban atas pertanyaan penelitian yang sedang dilaporkan 

(Indriantoro dan Supomo, 2002:251). Penelitian ini menyangkut tentang faktor-
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faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Faktor-faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah net profit margin, quick ratio dan total asset turnover. 

2.7.1. Hubungan Net Profit Margin dengan Dividend Yield 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006:74) net profit margin merupakan salah 

satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak 

keuntungan operasional dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Net profit 

margin yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Net profit margin yang rendah menunjukkan 

penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang tertentu atau biaya yang 

terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu. Secara umum rasio yang rendah dapat 

menunjukkan ketidakefisienan manajemen 

Tingkat profitabilitas mempengaruhi dividen secara positif diungkapkan oleh 

Wirjolukito et al., (2003), dan Suharli dan Oktorina (2005). Pihak manajemen akan 

membayarkan dividen untuk memberikan sinyal mengenai keberhasilan perusahaan 

membukukan profit (Wirjolukito et al., 2003). Sinyal tersebut menyimpulkan bahwa 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen merupakan dari fungsi 

keuntungan. Dengan demikian profitabilitas mutlak diperlukan untuk perusahaan 

apabila hendak membayarkan dividen. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Sri Sudarsi (2002) dan Sunarto dan Andi Kartika (2003) menyebutkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pembayaran dividen. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa profitabilitas tidak dipertimbangkan oleh manajemen 

perusahaan dalam pembayaran besarnya dividen, sehingga para pemegang saham 

tidak terlalu penting untuk mempertimbangkan profitabilitas ketika pemegang saham 

tersebut mengharapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan. 
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2.7.2. Hubungan Quick Ratio dengan Dividend Yield 

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan melunasi seluruh 

kewajiban jangka pendeknya dan mendanai operasional usahanya (Suharli, 2004). 

Likuiditas dalam penelitian ini diukur mengunakan Quick Ratio yaitu perbandingan 

antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Ratio ini 

lebih tajam dari current ratio karena hanya membandingkan aktiva yang sangat 

likuid dengan hutang lancar. 

Perusahaan yang memiliki likuiditas lebih baik akan mampu membayar 

dividen lebih banyak. Pada perusahaan yang membukukan  keuntungan lebih tinggi 

ditambah likuiditas yang lebih baik, maka semakin besar jumlah dividen yang 

dibagikan. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Sudarsi (2002) dan 

Sunarto dan Andi Kartika (2003) menyebutkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap pembayaran dividen. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa likuiditas tidak 

dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pembayaran besarnya dividen.  

2.7.3. Hubungan Total Asset Turnover dengan Dividend Yield 

Rasio aktivitas digunakan mengukur seberapa efektifitas perusahaan 

menggunakan sumberdaya  yang dimiliki. Total asset turnover digunakan untuk 

mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar 

pada suatu periode atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan 

pendapatan atau laba (Arifin, 2004:11).  

Rasio ini memperlihatkan sejauhmana efektifitas perusahaan, menggunakan 

aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva 

tetap tersebut sebaliknya aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan 

mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva 

tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain 
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yang lebih produktif. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang 

baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi 

strategi, dan pengeluaran modalnya. Semakin tinggi perputaran asset yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut maka semakin tinggi pula yang revenue yang 

dihasilkan. Hal ini berarti mendorong kemampuan perusahaan dalam membagikan 

dividen, sebaliknya semakin rendah tingkat perputaran asset perusahaan maka 

semakin rendah kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen. 

Berdasarkan landasan teori dan acuan tersebut di atas, dapat digambarkan 

kerangka pemikiran  sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan net profit margin, quick ratio dan total assets turnover                                           
dengan dividend yield 

2.8. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan awal yang bersifat sementara dari suatu 

penelitian yang masih harus dikaji atau diuji kebenarannya. Berdasarkan perumusan 

masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan didepan, maka 

hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Ha1  = Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Dividend Yield. 

Ha 2 = Quick Ratio  berpengaruh signifikan terhadap Dividend Yield. 

Ha 3 = Total Asset Turnover berpengaruh signifikan terhadap Dividend Yield. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar variabel yang 

dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data-data yang 

merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang 

bersangkutan kemudian mencoba untuk dianalisis. 

 
3.2. Populasi dan Populasi Target 

3.2.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian yang akan diteliti. 

Perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia sebelum 31 Desember 

2006, karena laporan keuangan yang akan diteliti adalah laporan keuangan tahun 

2007.  

Dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian karena sebagian 

besar perusahaan go publik di BEI adalah perusahaan manufaktur, dan industri 

manufaktur mendominasi perkembangan BEI dilihat dari jumlah emiten. Jumlah 

emiten industri manufaktur rata-rata di atas 50% dan 48% dari volume dan nilai 

perdagangan saham yang ada di BEI. Sehingga industri manufaktur menguasai 

sebagian besar volume dan nilai perdagangan serta kapitalisasi pasar di Bursa Efek 

Indonesia.  
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3.2.2. Populasi Target 

Populasi Target adalah yaitu populasi spesifik yang relevan dengan tujuan 

atau masalah penelitian. Populasi target dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan membagikan 

dividen pada saat periode  penelitian yaitu tahun 2007. 

2. Perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap 

pada tahun penelitian dengan dasar periode tahun kalender yang berakhir tanggal 

31 Desember. 

3. Data perusahaan lengkap dengan faktor-faktor yang akan diteliti dalam studi ini. 

Tabel 3.1 
Proses seleksi populasi sasaran sebagai berikut: 

 

Keterangan Jumlah 
Perusahaan 

Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI dan 
membagikan dividen tahun 2007 40 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 
keuangan secara lengkap (8) 

Perusahaan yang tidak mempunyai data lengkap 
tentang faktor-faktor dalam penelitian ini 

(1) 
 

Jumlah populasi sasaran total selama periode 
penelitian 31 

Data penelitian tidak normal (6) 
Data akhir yang digunakan dalam penelitian  25 

 

Dengan kriteria tersebut di atas maka perusahaan yang dapat digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Dengan menggunakan 

uji normalitas (Z-Score) data sebanyak 31 dianalisis. Data yang tidak normal 

(outlier) dikeluarkan dari penelitian yaitu sebanyak 6. Sehingga yang tersisa adalah 

data penelitian yang normal sebanyak 25. 
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Tabel 3.2 
Daftar Populasi Sasaran Penelitian 

 
No Nama Perusahaan Jenis usaha 
1 Merck Tbk, PT Pharmaceutical 
2 Delta Djakarta Tbk, PT Food and Beverages 
3 Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Cement 
4 Sorini Agro Asia Corporindo Tbk, PT Chemical 
5 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Cement 
6 Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Food and Beverages 
7 Astra Otoparts Tbk, PT Automotive and Components 
8 Trias Sentosa Tbk, PT Plastics and Packaging 
9 Selamat Sempurna Tbk, PT Automotive and Components 

10 Kageo Igar Jaya Tbk, PT Plastics and Packaging 
11 Astra International Tbk, PT Automotive and Components 
12 Bentoel Internasional Investama Tbk, PT Tobacco Manufacturers 
13 Lionmesh Prima Tbk, PT Metal And Allied Products 
14 Lion Metal Works Tbk, PT Metal And Allied Products 
15 Surya Toto Indonesia Tbk, PT Ceramics, Glass, Porcelin 
16 Multistrada Arah Sarana Tbk, PT Automotive and Components 
17 Mayora Indah Tbk, PT Food and Beverages 
18 Gajah Tunggal Tbk, PT Automotive and Components 
19 Gudang Garam Tbk, PT Tobacco Manufacturers 
20 Tempo Scan Pacific Tbk, PT Pharmaceutical 
21 Asahimas Flat Glass Tbk, PT Ceramics, Glass, Porcelin 
22 Duta Pertiwi Nusantara Tbk, PT Chemical 
23 Unggul Indah Cahaya Tbk,  PT Chemical 
24 Goodyear  Indonesia Tbk, PT Automotive and Components 
25 Indorama Synthetics Tbk, PT Textile, Garment 
Sumber : data sekunder yang telah diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perusahaan yang membagikan 

dividen kebanyakan adalah perusahaan automotive yaitu sebanyak 6 perusahaan. 

Perusahaan lainnya yang membagikan dividen adalah perusahaan cement (2 

perusahaan); ceramics, glass, porcelain (2 perusahaan); metal and allied product (2 

perusahaan); chemical (3 perusahaan); plastics and packaging (2 perusahaan); textile 

(1 perusahaan); food and beverages (3 perusahaan); tobacco manufacturers (2 

perusahaan) dan pharmaceuticals (2 perusahaan). 
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3.3. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan pengukuran 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian atau 

penelitian (Arikunto, 2002:96). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah: 

a. Net Profit Margin (X1) 

Net Profit Margin merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan operasional dapat 

diperoleh dari setiap rupiah penjualan (Husnan dan Pudjiastuti, 2006:74). Net 

Profit Margin sering disebut sebagai net income after tax (NIAT) terhadap 

net sales. Rasio ini menunjukkan tingkat kembalian keuntungan bersih 

terhadap penjualan bersihnya sekaligus menunjukkan efisiensi biaya yang 

dikeluarkan perusahaan. Secara sistematis rasio tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Net profit margin =  
PenjualanTotal

BersihLaba  
 

Mengkategorikan tingkat profitabilitas yang dinilai dengan net profit 

margin, peneliti membuat pedoman pengkategorian sendiri yang disebut 

sebagai rata-rata rasio industri manufaktur. Rata-rata rasio industri 

manufaktur dibuat setelah memperoleh hasil perhitungan net profit margin. 

Pengkategorian rata-rata rasio industri manufaktur dicari dengan menentukan 

panjang kelas interval (p) yaitu sebagai berikut : 

P =  

(Sudjana, 2001: 47) 

b. Quick Ratio (X2) 
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Likuiditas adalah sebuah ukuran untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendek yang segera jatuh 

tempo dan sumber dana untuk membinyai pelunasan hutang tersebut adalah 

aktiva lancar. Quick ratio merupakan perbandingan antara asktiva lancar 

dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan 

perusahaan, dengan menggunakan aktiva lancarnya, melunasi atau menutup 

hutang lancar. Semakin besar rasio ini semakin likuid perusahaan tersebut 

(Moin, 2003:145). Secara sistematis rasio tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 Quick Ratio = ( )
LancargHu

PersediaanLancarAktiva
tan

−  

Mengkategorikan tingkat likuiditas yang dinilai dengan quick ratio, 

peneliti membuat pedoman pengkategorian sendiri yang disebut sebagai rata-

rata rasio industri manufaktur karena tidak adanya pedoman khusus yang 

diterapkan. Rata-rata rasio industri manufaktur dibuat setelah memperoleh 

hasil perhitungan quick ratio. Pengkategorian rata-rata rasio industri 

manufaktur dicari dengan menentukan panjang kelas interval (p) yaitu 

sebagai berikut : 

P =  

(Sudjana, 2001: 47) 

c. Total Assets Turnover (X3) 

Rasio aktivitas menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan 

didalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya atau perputaran (turnover) 

dari aktiva-aktiva tersebut. Total asset turnover mengukur seberapa baiknya 
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efisiennya seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan 

penjualan (Ang, 1997:18.26). Secara sistematis rasio tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 Total Assets Turnover = 
AssetsTotal

SalesNet  

Pengkategorian tingkat TATO menggunakan cara yang sama seperti 

pengkategorian NPM dan QR yaitu menggunakan rata-rata industri 

manufaktur. Pengkategorian rata-rata rasio industri manufaktur dicari dengan 

menentukan panjang kelas interval (p) yaitu sebagai berikut : 

P =  

(Sudjana, 2001: 47) 

2. Varibel terikat (Y) 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Dividend 

Yield (DY) didapatkan dari hasil pembandingan antara dividen per lembar saham 

dengan harga saham per lembar. DY mengindikasikan tingkat keuntungan yang 

dinikmati oleh pemegang saham untuk setiap rupiah harga pasar saham. Formula 

dari pendekatan DY dapat dirumuskan sebagai berikut: 

DY = 
P

DPS  

Dimana: 
DPS = Dividen per lembar saham 
P      = Harga saham per lembar 
Pengkategorian tingkat DY menggunakan cara yang sama seperti 

pengkategorian NPM, QR dan TATO yaitu menggunakan rata-rata industri 

manufaktur. 
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P =  

Rumusan variabel penelitian, definisi operasional dan 

pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.3  
Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

No 
Nama 

variabel

Status 

variabel 
Definisi operasional 

Skala 

ukuran 
Cara mengukur 

1 DY Dependen 

Perbandingan antara 
deviden per lembar saham 
dengan harga saham per 
lembar 

Rasio 

 

P
DPS  

 

2 NPM Independen 
Perbandingan antara laba 

bersih dengan penjualan 
Rasio Penjualan

BersihLaba  

3 QR Independen 

Menunjukkan rasio antara 

besarnya aktiva lancar 

setelah dikurangi 

persediaan dengan 

kewajiban lancar. 

Rasio LancargHu
PersediaanLancarAktiva

tan
)( −

 

4 TATO Independen 

Mengukur seberapa 

baiknya efisienya seluruh 

aktiva perusahaan 

digunakan untuk 

menunjang kegiatan 

penjualan 

Rasio 
Aktiva Total

Penjualan  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan untuk periode 

2007. Sampel penelitian ini juga menggunakan data dari Indonesia Capital Market 

Directory, JSX  Statistic, dengan alasan laporan keuangan Bursa Efek Indonesia  

cukup representatif dan merupakan bursa terbesar di Indonesia. 
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Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Dalam penelitian metode dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data mengenai laporan keuangan dari perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian di BEI. Data laba bersih dan penjualan untuk menghitung Net Profit 

Margin. Data penjualan dan aktiva rata-rata untuk menghitung Total Asset Turnover. 

Data Total aktiva lancar termasuk persediaan dan hutang lancar untuk menghitung 

Quick Ratio. Data dividend per share dengan price per share pada waktu closing 

price untuk menghitung Dividend Yield. 

 
3.5.  Metode Analisis Data  

 Metode analisis dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan 

analisis inferensial. 

3.5.1.  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam 

penelitian ini yaitu variabel dependen (Dividend Yield) dan variabel independen (Net 

Profit Margin, Quick Ratio, Total Assets Turnover).Analisis deskriptif dalam 

penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam 

bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinteperasikan.  

3.5.2. Analisis Inferensial 

Statistik inferensial merupakan statistik yang membantu membuktikan 

hubungan di antara variabel dan menarik kesimpulan dari sana. Analisis data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi 

adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih 

variabel independen (Ghozali, 2005:81). 
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3.5.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Metode regresi berganda akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias 

jika telah memenuhi persyaratan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE). Agar 

model analisis regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara teoretis menghasilkan 

nilai parametrik yang sahih terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik 

regresi yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2005). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi normal atau tidak mengunakan dua cara yaitu melalui analisis 

grafik dan analisis statistik. Apabila normal distribusinya maka penyebaran plot 

di sekitar dan di sepanjang garis 45 derajat. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir 

sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2005:91). 

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis 

korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation 

factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1  
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yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 

95% . Dan  nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat 

dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat 

dipercaya dan objektif. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105). Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
3.5.2.2. Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2005:81). Di dalam model 
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Y : ß0 + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + e 

regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi variabel 

dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan 

dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu (e) atau disturbance’s 

error. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah net profit 

margin, quick ratio dan total assets turnover. Sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah dividend yield. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis 

secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

Y   : Dividend Yield 
ß   : Konstanta 
X1 : Net Profit Margin   X2 : Quick Ratio 
X3 : Total Assets Turnover  e    : Error 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji signifikansi 

parameter individual (t test), uji signifikansi simultan (F test), dan koefisien 

determinasi. 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual  

Menurut Ghozali (2005:128) uji parsial digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Jika probabilitas signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 
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tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika probabilitas signifikansi ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Uji Signifikansi Simultan  

Menurut Ghozali (2005:127) uji pengaruh simultan digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis 

adalah sebagi berikut : 

a. Jika probabilitas signifikansi > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b. Jika probabilitas signifikansi ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ( 2R ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai 2R  yang kecil berarti 

kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 
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amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-varibel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:83). Namun terdapat kelemahan 

mendasar penggunaan koefisien determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model, sehingga untuk mengevaluasi 

model regresi terbaik digunakan nilai Adjusted R2. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur yang Go Public 

Bursa Efek Indonesia merupakan tempat yang efisien untuk perdagangan 

instrumen pasar modal baik untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat 

Internasional dan menawarkan kesempatan untuk berinvestasi secara luas sejalan 

dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bursa Efek Indonesia juga melakukan 

penyebaran bursa melalui jaringan elektronik ke seluruh dunia melalui homepage : 

www.idx.co.id sebagai upaya untuk menuntut profesionalisme dan keterbukaan 

emiten. 

Perusahaan merupakan salah satu wujud pembangunan dibidang ekonomi 

yang diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekspor, 

menghemat devisa, dan menunjang pembangunan daerah. Fungsi perusahaan yang 

cukup banyak itulah yang menjadi penunjang dalam pertumbuhan ekonomi. 

Perusahaan sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian juga dituntut untuk 

maju, karena dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan maka akan 

mendorong kegiatan perekonomian suatu negara. Keberhasilan suatu perusahaan 

akan tercermin dengan tercapainya tujuan-tujuan suatu perusahaan. Untuk 

menghadapi persaingan, perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya memerlukan 

pembiayaan. Unsur dasar yang paling penting di dalam pembiayaan adalah 

keuangan.  Perusahaan Manufaktur membutuhkan modal lebih besar dibanding 

perusahaan di sektor lain, karena perusahaan Manufaktur membutuhkan biaya 
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operasional yang sangat besar. Perusahaan manufaktur yang go public dan selalu 

aktif menyajikan laporan keuangan serta melakukan pembagian dividen periode 

tahun 2007 berjumlah 31 perusahaan.  

Hal tersebut terjadi karena keadaan perekonomian, pergolakan politik, 

kondisi sosial dan keadaan negara yang kurang kondusif sangat berpengaruh 

terhadap kegiatan usaha khususnya pada perusahaan Manufaktur, sehingga 

perusahaan mengalami kerugian dan tidak listing atau tidak membagikan dividen. 

Namun perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 25, karena 

ada beberapa perusahaan yang datanya tidak normal.  

 

4.1.2. Statistik Deskriptif Variable Penelitian  

Deskripsi statistik keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai rata-

rata, maksimum, minimum dan standar deviasi adalah seperti yang terlihat dalam 

tabel  4.2. 

Tabel 4.1 

Descriptive Statistics

25 ,00 9,00 3,0000 2,2730
25 ,00 18,00 6,8000 4,8819
25 42,00 438,00 160,0000 120,2397
25 50,00 187,00 115,3600 35,4494
25

DY
NPM
QR
TATO
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Berdasarkan tabel 4.2. di atas dapat dilihat  bahwa rata-rata QR lebih tinggi 

(160,0) dengan NPM (6,80) dan TATO (115,36). Dengan demikian perusahaan 

Manufaktur, hingga tahun 2007 sebagian besar memperhatikan QR dalam 

kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang lancar dengan menggunakan aktiva 

lancar yang likuid. Penjelasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian 
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yaitu dividend yield, net profit margin, quick ratio dan total assets turnover adalah 

sebagai berikut :  

1. Dividend Yield (DY) 

Dividend Yield (DY) merupakan rasio yang digunakan dalam 

menentukan besarnya dividen yang dibayarkan kepada para pemegang 

saham. DY  dihitung dengan membagi dividen per lembar saham dengan 

harga saham per lembar. Kondisi DY perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2007 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.2. 
Dividen Yield perusahaan Manufaktur 

Tahun 2007 
No. Nilai DY Frekuensi % Kriteria 

1 0 – 1,8 6 24 Sangat rendah 

2 >1,8 – 3,6 11 44 Rendah 

3 >3,6 – 5,4 4 16 Cukup tinggi 

4 >5,4 – 7,2 3 12 Tinggi 

5 >7,2 – 9 1 4 Sangat tinggi 

 Jumlah 25 100  

Sumber : data sekunder yang diolah, tahun 2009 

Dari tabel 4.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai dividen yield < 1,8 sebanyak 6 perusahaan atau sebesar 24%, 

yang memiliki dividen yield sebesar >1,8 – 3,6 sebanyak 11 perusahaan atau 

44%, yang memiliki dividen yield >3,6 – 5,4 sebanyak 4 perusahaan atau 

16%, yang memiliki dividen yield >5,4 – 7,2 sebanyak 3 perusahaan atau 

12% dan perusahaan yang memiliki dividen yield sebesar > 7,2 sebanyak 1 

perusahaan atau 4%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 
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2007 perusahaan Manufaktur dalam penelitian didominasi oleh dividen yield 

yang rendah. 

2. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin digunakan untuk mengukur seberapa banyak 

keuntungan operasional yang dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan. 

Dalam penelitian ini laba yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak 

(net income after tax) yang tercantum di dalam laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007.  

      Tabel 4.3 
NPM perusahaan Manufaktur  

Tahun 2007  
No Nilai NPM Frekuensi % Kriteria 

1 0 – 3,6 7 28 Sangat rendah 

2 >3,6 – 7,2 7 28 Rendah 

3 >7,2 – 10,8  6 24 Cukup tinggi 

4 >10,8 – 14,4 3 12 Tinggi 

5 >14,4 – 18  2 8 Sangat tinggi 

 Jumlah 25 100  

Sumber : data sekunder yang diolah, tahun 2009 

Dari tabel 4.3 tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai NPM < 3,6 sebanyak 7 perusahaan atau sebesar 28%, yang 

memiliki NPM sebesar >3,6 –7,2 sebanyak 7 perusahaan atau 28%, yang 

memiliki NPM  >7,2 – 10,8 sebanyak 6 perusahaan atau 24%. Perusahaan 

yang memiliki NPM >10,8 – 14,4  sebanyak 3 perusahaan atau 12% dan 

perusahaan yang memiliki NPM sebesar >14,4 sebanyak 2 perusahaan atau 

8%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 perusahaan 

Manufaktur dalam penelitian sebagian besar memiliki NPM rendah. 
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3. Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menutupi atau melunasi hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva 

lancar yang likuid. Quick ratio merupakan perbandingan aktiva lancar setelah 

dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Persediaan tidak diikutsertakan 

karena persediaan merupakan rekening yang paling lama untuk berubah 

menjadi kas dan tingkat kepastian nilainya rendah karena harga persediaan 

mungkin tidak seperti yang dicantumkan dalam neraca. Semakin tinggi Quick 

ratio perusahaan maka semakin baik pula tingkat likuiditas perusahaan. 

Tabel 4.4 
QR perusahaan Manufaktur 

Tahun 2007  
No. Nilai QR Frekuensi % Kriteria 

1 42 – 81,6 10 40 Tidak likuid 

2 >81,6 – 121,2 4 16 Kurang likuid 

3 >121,2 - 160,8 2 8 Cukup likuid 

4 >160,8 – 200,4 2 8 Likuid 

5 >200,4 – 240 2 8 Sangat likuid 

6 >240 – 279,6 0 0 Sangat likuid 

7 >279,6 – 319,2 3 12 Likuid 

8 >319,2 – 358,8 0 0 Cukup likuid 

9 >358,8 – 398,4 1 4 Kurang likuid 

10 >398,4 – 438 1 4 Tidak likuid 

 Jumlah 25 100  

Sumber : data sekunder yang diolah, tahun 2009 

Dari tabel 4.4 tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai QR < 81,6 sebanyak 10 perusahaan atau sebesar 40% dan yang 

memiliki QR >398,4 sebanyak 1 perusahaan atau sebesar 4% sehingga 
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perusahaan yang tidak likuid adalah sebanyak 11 perusahaan atau 44%. 

Perusahaan yang memiliki QR sebesar >81,6 – 121,2 sebanyak 4 perusahaan 

atau 16%, yang memiliki QR >358,8 – 398,4 sebanyak 1 perusahaan atau 4% 

sehingga perusahaan yang kurang likuid berjumlah 5 perusahaan atau 20%. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang dapat dinyatakan 

likuid berjumlah 9 perusahaan atau sebesar 36%, sehingga pada tahun 2007 

perusahaan Manufaktur dalam penelitian didominasi QR yang rendah atau 

tidak likuid. 

4. Total Assets Turnover (TATO) 

Total Assets Turn Over (TATO) digunakan untuk mengukur  

kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan revenue. TATO 

merupakan rasio perbandingan antara penjualan netto dengan total aktiva. 

Tabel 4.5 
TATO Perusahaan Manufaktur  

Tahun 2007  
No. Nilai TATO Frekuensi % Kriteria 

1 0,5 – 0,774 4 16 Tidak efisien 

2 >0,774 – 0,1048 4 16 Kurang efisien 

3 >0,1048 – 0,1322 10 40 Cukup efisien 

4 >0,1322 – 0,1596 4 16 Efisien 

5 >0,1596 – 0,187  3 12 Sangat efisien 

 Jumlah 25 100  

Sumber : data sekunder yang diolah, tahun 2009 

Dari tabel 4.5 tersebut dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai TATO < 0,774 sebanyak 4 perusahaan atau sebesar 16%, yang 

memiliki TATO sebesar >0,774 – 0,1048 sebanyak 4 perusahaan atau 16%, 

yang memiliki TATO >0,1048 – 0,1322 sebanyak 10 perusahaan atau 40% 
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dan perusahaan yang memiliki TATO >0,1322 – 0,1596 sebanyak 4 

perusahaan atau 16% serta perusahaan yang memiliki TATO > 0,1596 

sebanyak 3 perusahaan atau 12%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 

pada tahun 2007 perusahaan Manufaktur dalam penelitian didominasi TATO 

yang efisien. 

 

4.1.3   Analisis Data 

4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel yang diuji 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Asumsi ini diuji dengan 

menggunakan normal probability plot of standardized residual yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal maka garis 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Ghozali, 2005:110). Dari gambar P-Plot dapat diketahui bahwa data tidak 

menyebar di sekitar garis diagonal sehingga data dinyatakan tidak normal. 
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Gambar 4.1. Uji Normalitas Data Mentah dengan menggunakan P-Plot. 
 

Dengan data yang tidak normal maka analisis regresi tidak dapat 

dilaksanakan. Selain digunakan uji P-Plot digunakan uji Kolmogorov 

Smirnov untuk mengetahui normalitas data, dengan hasil seperti di bawah ini: 

Tabel 4.6 
Uji Normalitas data mentah dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

31 31 31 31
3,7097 8,8710 198,0968 129,8710
5,6639 11,4855 210,1779 46,9785

,286 ,237 ,240 ,098
,286 ,237 ,240 ,098

-,256 -,220 -,229 -,070
1,592 1,322 1,336 ,546

,013 ,061 ,056 ,927

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DY NPM QR TATO

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Dengan n = 31, dapat diketahui bahwa tingkat signifikan variabel DY, 

NPM, QR adalah sebesar 0,013, 0,061, 0,056 dan 0,927. Pada variabel DY 

tingkat signifikan < 0,05. Dengan demikian data dinyatakan tidak normal. 
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Untuk mengantisipasi hal ini maka dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan uji Z, untuk mengetahui data yang tidak normal dan outlier. 

Apabila data outlier maka data tersebut harus dikeluarkan dari penelitian 

sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan analisis regresi dapat dilakukan. 

Data dinyatakan outlier apabila berada di luar nilai kritis yaitu ± 1,96 

(Santoso, 2001:151) 

Dari uji Z dapat diketahui bahwa ada 6 baris data yang dinyatakan 

tidak normal sehingga dikeluarkan dari penelitian dan jumlah data menjadi 25 

(n=25). Selanjutnya data diuji dengan uji Kolmogorov Smirnov.  

 
Tabel 4.7 

Uji Normalitas data setelah outlier tahap I dengan menggunakan 
Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

25 25 25 25
3,0000 6,8000 160,0000 115,3600
2,2730 4,8819 120,2397 35,4494

,180 ,126 ,256 ,109
,180 ,126 ,256 ,099

-,093 -,082 -,163 -,109
,900 ,631 1,282 ,544
,393 ,821 ,075 ,929

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DY NPM QR TATO

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Hasil perhitungan uji Kolmogorov Smirnov dengan n = 25, 

menunjukkan bahwa tingkat signifikan variabel DY, NPM, QR adalah 

sebesar 0,393, 0,821, 0,75 dan 0,929 > 0,05. Dengan demikian data 

dinyatakan normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan P-Plot adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Uji Normalitas Data setelah outlier tahap I dengan menggunakan 
P-Plot. 

Dari grafik P-Plot dapat diketahui bahwa data menyebar di sekitar 

garis diagonal sehingga dinyatakan normal. Uji normalitas dengan 

menggunakan histogram sebagai berikut : 

Regression Standardized Residual

2.001.501.00.500.00-.50-1.00-1.50

Histogram

Dependent Variable: DY

Fr
eq

ue
nc

y

8

6

4

2

0

Std. Dev = .94  
Mean = 0.00

N = 25.00

 
Gambar 4.3  Uji Normalitas data setelah outlier tahap I dengan menggunakan 

Histogram 
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Uji normalitas dengan menggunakan histogram menunjukkan bahwa 

data membentuk seperti lonceng terbalik sehingga dinyatakan normal. Hasil 

uji normalitas data penelitian (n = 25) dengan menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov, P-Plot dan histogram menunjukkan bahwa data berdistribusi normal 

sehingga perhitungan analisis regresi linier berganda dapat dilakukan. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian dengan menggunakan VIF menunjukkan bahwa nilai VIF 

sebesar 1,312; 1,267; dan 1,043 < 10 sehingga persamaan regresi terhindar 

multikolinieritas.  

Tabel 4.8 
Uji Multikolinieritas dengan menggunakan VIF 

 
Coefficientsa

,762 1,312
,789 1,267
,958 1,043

NPM
QR
TATO

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DYa. 
 

 
Pengujian multikolinieritas juga dilakukan dengan uji korelasi antar 

variabel bebas dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Uji Multikolinieritas dengan menggunakan korelasi produk moment Pearson 

Coefficient Correlations a

1,000 ,007 -,185
,007 1,000 -,452

-,185 -,452 1,000
1,539E-04 3,301E-07 -2.32E-04
3,301E-07 1,624E-05 -1.84E-04
-2.32E-04 -1.84E-04 1,020E-02

TATO
QR
NPM
TATO
QR
NPM

Correlations

Covariances

Model
1

TATO QR NPM

Dependent Variable: DYa. 
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa korelasi antar variabel bebas 

adalah sebesar 0,07; 0,185 dan 0,452 < 0,9. Dengan demikian data dinyatakan 

terhindar dari multikolinieritas. Dengan demikian perhitungan analisis regresi 

linier berganda dapat dilakukan. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan scatterplot. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa data menyebar dan tidak membentuk suatu pola 

tertentu sehingga persamaan regresi dinyatakan terhindar dari 

heteroskedastisitas.  
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Gambar 4.4. Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Scatterplot 

 
 

4.1.4. Analisis Regresi Berganda 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang 

berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara kedua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh antara Net Profit 

Margin, Quick Ratio, Total Assets Turnover terhadap Dividend Yield digunakan 

persamaan regresi berganda: 

++++= 332211 XbXbXbαY e 

Perhitungan analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:  
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Tabel 4.10 
Persamaan regresi berganda 

Coefficientsa

-,460 1,537 -,299 ,768
9,548E-02 ,101 ,205 ,945 ,355
3,920E-03 ,004 ,207 ,973 ,342
1,893E-02 ,012 ,295 1,526 ,142

(Constant)
NPM
QR
TATO

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: DYa. 
 

 
Y =  -0,460  + 0,09548NPM + 0,00392QR  + 0,01893TATO  

Dari persamaan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa : 

a. Nilai konstanta sebesar -0,460. Hal ini berarti apabila tidak ada perubahan 

pada NPM, QR dan TATO nilai DY adalah sebesar -0,460. 

b. Koefisien regresi variabel NPM sebesar 0,09548. Hal ini berarti bahwa 

apabila NPM mengalami kenaikan satu kali maka DY akan naik sebesar 

0,09548 kali dengan menganggap variabel QR dan TATO konstan. 

c. Koefisien regresi variabel QR sebesar 0,00392. Hal ini berarti bahwa apabila 

QR mengalami kenaikan satu kali maka DY akan naik sebesar 0,00392 kali 

dengan menganggap variabel NPM dan TATO konstan. 

d. Koefisien regresi variabel TATO sebesar 0,01893. Hal ini berarti bahwa 

apabila TATO mengalami kenaikan satu kali maka DY akan meningkat 

sebesar 0,01893 kali dengan menganggap variabel NPM dan QR konstan. 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji signifikansi 

parameter individual (t test), uji signifikansi simultan (F test), dan koefisien 

determinasi: 
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a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat yaitu antara Net Profit Margin terhadap 

Dividend Yield, Quick Ratio terhadap Dividend Yield, dan Total Assets 

Turnover terhadap Dividend Yield. Uji t dapat dicari dengan cara 

membandingkan thitung dengan ttabel  pada taraf signifikansi 5%. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 
Uji parsial (Uji t) 

Coefficients a

-,299 ,768
,945 ,355
,973 ,342

1,526 ,142

(Constant)
NPM
QR
TATO

Model
1

t Sig.

Dependent Variable: DYa. 
 

 
 

1. Pengaruh variabel NPM terhadap DY 

a. Kriteria pengujian dengan t test  

Apabila thitung > ttabel atau t sig < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Apabila thitung < ttabel atau t sig > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Perhitungan thitung dengan menggunakan program SPSS 10.0 for Windows 

diperoleh nilai thitung = 0,945, dan t sig = 0,355.  

c. ttabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan DF = n-2 = 25-2 = 23 adalah 

sebesar 2,07. 

d. Berdasarkan perhitungan SPSS, maka : thitung (0,945) > ttabel (2,07) dan t 

sig (0,355) > 0,05. Nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0,202 sehingga 
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nilai koefisien determinasi parsial sebesar 0,041 atau 4,1%. Pengaruh 

NPM ini sangat kecil sehingga bisa dianggap tidak berpengaruh. Jadi 

kesimpulannya Ha ditolak dan Ho diterima, berarti tidak ada pengaruh 

NPM terhadap DY.    

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5.  Kurva uji t Antara X1 (NPM) terhadap Y (DY)   

2. Pengaruh variabel QR terhadap DY 

a. Kriteria pengujian dengan t test  

Apabila thitung > ttabel atau t sig < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Apabila thitung < ttabel atau t sig > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Perhitungan thitung dengan menggunakan program SPSS 10.0 for Windows 

diperoleh nilai thitung = 0,973, dan t sig = 0,342 . 

c. ttabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan DF = n -2 = 25-2 = 23 adalah 

sebesar 2,07. 

d. Berdasarkan perhitungan SPSS, maka : thitung (0,973) < ttabel (2,07) dan       

t sig (0,342) > 0,05. Nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0,208 

sehingga nilai koefisien determinasi parsial sebesar 0,043 atau 4,3%. 

Pengaruh QR ini sangat kecil sehingga bisa dianggap tidak berpengaruh. 

Daerah 
Penolakan Ho 

Daerah 
Penolakan Ho 

0 2,07 0,945 
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Jadi kesimpulannya Ha ditolak dan Ho diterima, berarti tidak ada 

pengaruh QR terhadap DY. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6.  Kurva uji t Antara X2 (QR) terhadap Y (DY)   

3. Pengaruh variabel TATO terhadap DY 

a. Kriteria pengujian dengan t test  

Apabila thitung > ttabel atau t sig < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Apabila thitung < ttabel atau t sig > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Perhitungan thitung dengan menggunakan program SPSS 10.0 for Windows 

diperoleh nilai thitung = 1,526, dan t sig = 0,142. 

c. t tabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan DF = n -2 = 25-2 = 23 adalah 

sebesar 2,07. 

d. Berdasarkan perhitungan SPSS, maka : thitung (1,526) < ttabel (2,07) dan      

t sig (0,142) > 0,05. Nilai koefisien korelasi parsial sebesar 0,316 

sehingga nilai koefisien determinasi parsial sebesar 0,10 atau 10%. Jadi 

kesimpulannya Ha ditolak dan Ho diterima, berarti tidak ada pengaruh 

TATO terhadap DY. 

 

 

Daerah 
Penolakan Ho 

Daerah 
Penolakan Ho 

0 2,07 0,973 
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Gambar 4.7.  Kurva uji t Antara X3 (TATO) terhadap Y (DY)   

b.  Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui sejauhmana varibel-

variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan variabel terikat yaitu 

pengaruh variabel NPM, QR dan TATO secara bersama-sama terhadap DY. 

a. Kriteria pengujian dengan F test  

Apabila Fhitung > Ftabel atau F sig < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Apabila Fhitung < Ftabel atau F sig > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.12 
Uji Hipotesis Simultan dengan menggunakan F test 

ANOVAb

30,592 3 10,197 2,293 ,108a

93,408 21 4,448
124,000 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TATO, QR, NPMa. 

Dependent Variable: DYb. 
 

b. Perhitungan Fhitung dengan menggunakan program SPSS 10.0 for 

Windows diperoleh nilai Fhitung = 2,293, dan F sig = 0,108 

c. Ftabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan DF = (K) (N-K-1) = (3) (25-3-1) 

= (3) (21) adalah sebesar 3,10. 

Daerah 
Penolakan Ho 

Daerah 
Penolakan Ho 

0 2,07 1,526 



62 
 

 

d. Berdasarkan perhitungan SPSS, maka : Fhitung (2,293) < Ftabel (3,10) dan   

F sig (0,108) > 0,05. Jadi kesimpulannya Ha ditolak dan Ho diterima, 

berarti  secara besama-sama tidak ada pengaruh NPM, QR dan TATO 

terhadap DY.   

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase variasi 

variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Berikut ini 

adalah tabel yang menunjukkan nilai dari koefisien determinasi: 

Tabel 4.13 
Perhitungan Koefisien determinasi 

Model Summaryb

,497a ,247 ,139 2,1090
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), TATO, QR, NPMa. 

Dependent Variable: DYb. 
 

 
Nilai koefisien determinasi adalah  Adjusted R Square yaitu sebesar 

0,139 atau sebesar 13,9%. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama NPM, 

QR dan TATO berpengaruh terhadap DY sebesar 13,9% sedangkan sisanya 

sebesar 86,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian diatas. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh NPM (X1) terhadap DY (Y) 

Secara parsial tidak terdapat pengaruh NPM terhadap DY. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai thitung (0,945) < ttabel (2,07) dan t sig (0,355) > 0,05. Nilai 
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koefisien korelasi parsial sebesar 0,202 sehingga nilai koefisien determinasi parsial 

sebesar 0,202 X 0,202 = 0,041 atau 4,1%. Pengaruh NPM ini sangat kecil sehingga 

bisa dianggap tidak berpengaruh.   

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa laba ternyata tidak digunakan untuk 

pembayaran dividen. Laba bersih perusahaan dapat diperlakukan menjadi tiga, yaitu 

diinvestasikan kembali dalam aset yang produktif, dibayarkan untuk melunasi 

kewajiban dan dibagikan sebagai dividen (Suharli, 2005). Dalam teori keuangan, 

jumlah dana yang dapat dibagikan sebagai dividen adalah kelebihan dana yang 

diperoleh dari operasi perusahaan yaitu laba setelah pajak ditambah penyusutan di 

atas keperluan investasi untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang yaitu 

investasi pada aktiva tetap dan modal kerja (Husnan dan Pudjiastuti, 2006:303).  

Dalam penelitian ini  laba yang diperoleh sebagian besar perusahaan adalah 

rendah sehingga perusahaan kurang mampu membayar dividen. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai NPM 14 perusahaan atau sebesar 56% perusahaan memiliki 

NPM di bawah 7,2% (tabel 4.3). Selain NPM yang dihasilkan rendah, perusahaan 

juga dihadapkan pada masalah ketidaklikuidan dalam melunasi kewajiban lancarnya 

(tabel 4.4), sehingga apabila perusahaan memiliki NPM yang tinggi maka laba 

tersebut akan dialokasikan untuk menjaga likuiditas sehingga DY menjadi kecil 

karena banyak dana yang digunakan untuk mempertahankan likuiditas. Dengan 

demikian dana yang semestinya digunakan untuk pembayaran dividen menjadi 

berkurang.   

Manajemen perusahaan juga ingin mempertahankan tingkat likuiditas untuk 

memberikan perlindungan dan fleksibilitas keuangan terhadap ketidakpastian. 

Meskipun nilai rata-rata NPM 6,8% namun perusahaan tidak membagikan dividen. 
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Hal tersebut dikarenakan laba yang diperoleh digunakan untuk hal-hal lain seperti 

menjaga likuiditas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai QR yang memiliki rata-rata 

160% dan mencapai nilai maksimum 438%. Meskipun nilai QR memiliki rata-rata 

160% namun sebagian besar perusahaan (64%) memiliki QR yang tidak likuid (tabel 

4.4).  

Berdasarkan perhitungan dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak 

mendukung hipotesis yang telah ditetapkan, yaitu terdapat pengaruh antara NPM 

terhadap Dividend Yield. Akan tetapi hasil penelitian ini secara teoritis dapat 

diterima, yaitu apabila NPM meningkat maka Dividen Yield juga akan meningkat. 

Sebaliknya apabila NPM turun, maka Dividen Yield juga akan turun. Hal ini 

ditunjukkan dengan tanda positif (+) pada hasil perhitungan program SPSS. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Sri Sudarsi (2002) dan Sunarto dan Andi 

Kartika (2003) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa rasio 

profitabilitas yaitu Net Profit Margin bukan merupakan faktor utama yang 

dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam menentukan Dividend Yield pada 

perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007. 

 

4.2.2. Pengaruh QR (X2) terhadap DY (Y) 

Secara parsial tidak terdapat pengaruh QR terhadap DY. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai thitung (0,973) < ttabel (2,07) dan  t sig (0,342) > 0,05. Nilai koefisien 

korelasi parsial sebesar 0,208 sehingga nilai koefisien determinasi parsial sebesar 

0,208 X 0,208 = 0,043 atau 4,3%.  
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Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa perusahaan tidak  likuid. 

Perusahaan yang tumbuh dan menguntungkan bisa tidak likuid, karena dananya 

mungkin digunakan untuk membeli aktiva tetap dan sebagai modal kerja permanen. 

Oleh karena itu, manajemen perusahaan biasanya ingin mempertahankan likuiditas 

untuk memberikan fleksibilitas dan perlindungan terhadap ketidakpastian (Van 

Horne, 1994:57). Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 16 perusahaan atau 64% 

perusahaan memiliki QR yang tidak likuid yaitu mempunyai QR < 121,2% dan > 

358,8%. Tingkat likuiditas yang rendah berarti mengindikasikan perusahaan kurang 

mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Perusahaan dapat dikatakan pada tingkat 

yang tidak aman untuk melakukan transaksi pembayaran. Karena dividen merupakan 

arus kas keluar maka dengan tingkat likuiditas yang rendah  perusahaan tidak mampu 

membayar dividen. 

Tingkat likuiditas yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut kurang mampu mengelola dana. Dana yang digunakan untuk 

mempertahankan likuiditas terlalu besar, hal ini ditunjukkan dengan nilai maksimum 

QR yang mencapai 438%, sehingga telah terjadi pengelolaan dana yang kurang 

efektif. Dengan banyaknya dana yang digunakan untuk mempertahankan likuiditas, 

berarti perusahaan membuang kesempatan untuk menginvestasikan dananya untuk 

kegiatan yang lebih menguntungkan ataupun untuk membayar dividen.  

Dari hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini tidak 

mendukung hipotesis yang telah ditetapkan, yaitu terdapat pengaruh antara QR 

terhadap Dividen Yield. Akan tetapi hasil penelitian ini secara teoritis dapat diterima, 

yaitu apabila QR meningkat maka Dividen Yield juga akan meningkat. Sebaliknya 
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apabila QR turun, maka Dividen Yield juga akan turun. Hal ini ditunjukkan dengan 

tanda positif (+) pada hasil perhitungan program SPSS.   

Penelitian yang dilakukan Michell Suharli dan Megawati Oktorina (2005) 

menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian investasi berupa dividen bagi investor 

dapat diprediksi melalui rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage (hutang) dari 

perusahaan investee. Dalam penelitian tersebut variabel likuiditas diukur 

menggunakan current ratio. Namun dalam penelitian penelitian ini, variabel 

likuiditas yang diukur menggunakan Quick Ratio tidak berpengaruh terhadap 

Dividend Yield. Hal tersebut mendukung penelitian yang telah dilakukan Sunarto dan 

Andi Kartika (2003), dan Evita Palenti (2007) bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa rasio 

likuiditas yaitu Quick Ratio bukan merupakan faktor utama yang dipertimbangkan 

oleh manajemen perusahaan dalam menentukan Dividend Yield pada perusahaan 

manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007. 

 

4.2.3. Pengaruh TATO (X3) terhadap DY (Y) 

Secara parsial tidak terdapat pengaruh TATO terhadap DY. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai thitung (1,526) < ttabel (2,07) dan t sig (0,142) > 0,05. Nilai 

koefisien korelasi parsial sebesar 0,316 sehingga nilai koefisien determinasi parsial 

sebesar 0,316 X 0,316 = 0,10 atau 10%. Pengaruh TATO ini sangat kecil sehingga 

bisa dianggap tidak berpengaruh.   

TATO perusahaan dalam penelitian ini cukup efisien. Hal ini ditunjukkan 

dengan 17 perusahaan atau 68% perusahaan memiliki TATO > 0,1048x dan 

mencapai nilai maksimum 0,187x (tabel 4.5). Meskipun tingkat perputaran aktiva 
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perusahaan efisien namun perusahaan tidak membagikan dividen. Pengelolaan dana 

dalam penelitian ini difokuskan bukan untuk pembayaran dividen akan tetapi untuk 

pengelolaan hal-hal yang lain diantaranya adalah pengelolaan aktiva yaitu persediaan 

dan aktiva tetap.  

Aktivitas operasi perusahaan membutuhkan investasi, baik untuk aset yang 

bersifat jangka pendek (inventory and account receivable) maupun jangka panjang 

(property, plan and equipment). Rasio aktivitas menggambarkan hubungan antara 

tingkat operasi perusahaan (sales) dengan aset yang dibutuhkan untuk menunjang 

kegiatan operasi perusahaan tersebut. Rasio aktivitas juga dapat digunakan untuk 

memprediksi modal yang dibutuhkan perusahaan  baik untuk kegiatan operasi 

maupun jangka panjang. Misalnya untuk meningkatkan penjualan akan membutuhkan 

tambahan aset. Rasio aktivitas memungkinkan para analisis menduga kebutuhan serta 

menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan aset yang dibutuhkkan untuk 

mempertahankan tingkat pertumbuhannya.   

Persediaan barang sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aktiva 

yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus menerus mengalami 

perubahan. Masalah investasi dalam persediaan akan mengganggu kelancaran 

jalannya operasi perusahaan. Apabila persediaan terlalu kecil maka kegiatan operasi 

besar akan mengalami penundaan, atau perusahaan beroperasi dengan kapasitas 

rendah sehingga menekan keuntungan. Sebaliknya apabila persediaan terlalu besar 

akan mengakibatkan perputaran persediaan yang rendah dan juga membawa 

konsekuensi berupa biaya yang timbul untuk mempertahankan persediaan.  

Dalam penelitian ini variabel Total Asset Turnover  tidak berpengaruh 

terhadap Dividend Yield. Hal ini disebabkan karena banyak harta yang digunakan 
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untuk perputaran aktiva usaha yaitu mempertahankan persediaan sehingga 

membutuhkan biaya yang besar. Dengan demikian dana yang semestinya bisa 

digunakan untuk membayar dividen menjadi berkurang. Hal ini dapat dilihat dari 

besarnya jumlah perputaran aktiva usaha (TATO) oleh perusahaan manufaktur 

dengan nilai 0,5 - 1,87 kali sedangkan nilai dividen yield yang dihasilkan berkisar 

antara 0 – 9.  Dengan demikian banyak dana digunakan untuk membiayai pengelolaan 

aktiva daripada pembayaran dividen. 

Munawir dalam Adhi (2007: 78) menyatakan bahwa analisis rasio Total Asset 

Turover ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 1) Rasio ini hanya 

menunjukkan hubungan antara penghasilan (sales revenue) dengan aktiva yang 

dipergunakan dan tidak memberikan gambaran tentang laba yang diperoleh, 2) 

Tingkat penjualan yang diperoleh mungkin sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor di 

luar kemampuan perusahaan untuk diatasi, 3) Adanya perbedaaan dalam penafsiran 

dalam membandingkan Total Asset Turnover suatu perusahaan dengan perusahaan 

lain mengingat bahwa kadang-kadang praktek akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa rasio 

TATO bukan merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh manajemen 

perusahaan dalam menentukan Dividend Yield pada perusahaan manufaktur go public 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007. 

4.2.4. Pengaruh NPM (X1), QR (X2), TATO (X3) terhadap DY (Y) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh 

NPM, QR dan TATO terhadap DY. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung (2,293) < 

Ftabel (3,10) dan   F sig (0,108) > 0,05. Nilai koefisien determinasi adalah Adjusted R 



69 
 

 

Square yaitu sebesar 0,139 atau sebesar 13,9%. Hal ini berarti bahwa secara 

bersama-sama NPM, QR dan TATO berpengaruh terhadap DY sebesar 13,9% 

sedangkan sisanya sebesar 86,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian diatas. 

Secara keseluruhan ketiga variabel di atas hanya mampu memprediksi 

Dividend Yield pada masa yang akan datang (dalam jangka panjang), karena baik 

buruknya rasio keuangan tersebut tidak langsung memberikan efek yang besar dalam 

pembagian Dividend Yield. Akan tetapi rasio keuangan yang baik mencerminkan 

prospek perusahaan menuju arah positif dan hasilnya akan dirasakan pada masa yang 

akan datang. 

Faktor-faktor fundamental lainnya juga perlu dipertimbangkan oleh investor 

dalam memprediksi dividen yang akan diterima, seperti rasio solvabilitas atau 

likuiditas yang lain dan rasio aktivitas, serta variabel makro ekonomi seperti tingkat 

bunga, kurs rupiah terhadap valuta asing, necara pembayaran, ekspor-impor dan 

kondisi ekonomi lainnya, dan variable non ekonomi seperti kondisi politik. Variabel-

variabel di luar kondisi perusahaan tersebut sangat mungkin mempengaruhi kinerja 

perusahaan terutama yang tercermin dalam besaran pembagian dividen. 

Berdasar data yang diperoleh Dividend Yield yang dibayarkan berfluktuasi 

dari satu periode ke periode lainnya. Menurut Van Horne (1995), pembagian dividen 

yang fluktuatif ini dapat terjadi karena kemungkinan seiring dengan fluktuasi jumlah 

peluang investasi yang diterima perusahaan. Jika terdapat banyak peluang investasi, 

maka persentase pembayaran laba sebagai dividen cenderung kecil. Di sisi lain, jika 

perusahaan tidak dapat menemukan peluang investasi yang menguntungkan, seluruh 

laba dapat dibayarkan sebagai dividen.    
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Beberapa kelemahan dalam penelitian ini antara lain disebabkan bahwa 

selama periode pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan sampel distribusi 

datanya relatif tidak normal. Hal ini nampak dari data sampel awal yang berjumlah 

31 sampel, dengan menggunakan uji Z test dilakukan uji normalitas. Data yang tidak 

normal dikeluarkan dari penelitian, sehingga pada sampel akhir hanya berjumlah 25 

sampel.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat pengaruh antara Net Profit Margin terhadap Dividend Yield.  

2. Tidak terdapat pengaruh antara Quick Ratio terhadap Dividend Yield.  

3. Tidak terdapat pengaruh antara Total Asset Turn Over terhadap Dividend Yield.  

4. Tidak terdapat pengaruh antara Net Profit Margin, Quick Ratio, Total Asset Turn 

Over  terhadap Dividend Yield.  

 

5.2. Saran 

Mengacu pada simpulan di atas, maka diajukan saran-saran untuk perbaikan 

penelitian yang akan mendatang sebagai berikut: 

1. Dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kegiatan investasi khususnya 

memprediksi Dividen Yield yang akan diperoleh di masa yang akan datang, para 

investor hendaknya memperhatikan berbagai unsur fundamental lainnya, seperti 

operating cash flow, leverage, ukuran perusahaan, kesempatan investasi sehingga 

hasil penelitian akan menjadi lebih sempurna. 

2. Penelitian-penelitian berikutnya diharapkan tidak hanya bersumber pada data-

data sekunder seperti laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek, akan 

tetapi mengkombinasikan dengan kejadian-kejadian aktual seperti pergolakan 

politik dan aksi-aksi terorisme yang diperkirakan memiliki efek psikologis bagi 
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investor khususnya investor asing terhadap pasar, agar hasil penelitian lebih 

bersifat komprehensif.      

3. Penelitian berikutnya hendaknya dapat memperluas penelitian mengenai hal yang 

sama dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, seperti tingkat inflasi, tingkat 

bunga, atau perubahan kurs sebagai variabel pemoderasi hubungan antara rasio 

keuangan dan return saham. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DATA DIVIDEN TAHUN 2007 

NO Issuer 
dividen 
07(Rp) harga shm 07(Rp) DY 07 

1 MERCK Tbk, PT 2300 52500        0,04  
2 MANDOM INDONESIA Tbk, PT 280 8400        0,03  
3 DELTA DJAKARTA Tbk, PT 1400 16000        0,09  
4 SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT 149,66 5600        0,03  

5 SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk, PT 32 1250        0,03  
6 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT 40 8200        0,00  

7 
MULTI BINTANG INDONESIA Tbk, PT 

3600 55000        0,07  
8 ASTRA OTOPARTS Tbk, PT 205 3325        0,06  
9 TRIAS SENTOSA Tbk, PT 5 174        0,03  

10 SELAMAT SEMPURNA Tbk, PT 20 430        0,05  
11 KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, PT 2,819 305        0,01  
12 KAGEO IGAR JAYA Tbk, PT 5 119        0,04  
13 ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT 484 27300        0,02  
14 SEPATU BATA Tbk, PT 6361 20000        0,32  

15 
BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk, PT 

7,5 560        0,01  
16 UNILEVER INDONESIA Tbk, PT 167 6750        0,02  
17 LIONMESH PRIMA Tbk, PT 50 2100        0,02  
18 LION METAL WORKS Tbk, PT 125 2100        0,06  
19 AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, PT 1000 129500        0,01  
20 SURYA TOTO INDONESIA Tbk, PT 350 8000        0,04  

21 MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, PT 1 215        0,00  
22 MAYORA INDAH Tbk, PT 40 1750        0,02  
23 GAJAH TUNGGAL Tbk, PT 5 490        0,01  
24 GUDANG GARAM Tbk, PT 250 8500        0,03  
25 COLORPAK INDONESIA Tbk, PT 9,5 1520        0,01  
26 TEMPO SCAN PACIFIC Tbk, PT 25 750        0,03  
27 ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, PT 80 3200        0,03  

28 
DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk, PT 

1 390        0,00  
29 UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk,  PT 36 2800        0,01  
30 GOODYEAR INDONESIA Tbk, PT 88 13000        0,01  

31 INDORAMA SYNTHETICS Tbk, PT 17 730        0,02  
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PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DATA NPM TAHUN 2007 

NO Issuer penj 07 laba 07 NPM 07 

1 MERCK Tbk, PT 547237994 89484528        0,16  

2 
MANDOM INDONESIA Tbk, PT 

1018333575287 111232287817        0,11  

3 DELTA DJAKARTA Tbk, PT 836185670 47330712        0,06  

4 
SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT 

9600800642000 1775408324000        0,18  

5 SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk, PT 1042452321000 94184632000        0,09  

6 
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT 

7323643805514 983688444500        0,13  

7 MULTI BINTANG INDONESIA Tbk, PT 983688444500 84385000000        0,09  

8 ASTRA OTOPARTS Tbk, PT 4205275000000 454907000000        0,11  

9 TRIAS SENTOSA Tbk, PT 1496541311101 17747291109        0,01  

10 
SELAMAT SEMPURNA Tbk, PT 

1064055094611 80324965210        0,08  

11 KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, PT 80324965210 52189435346        0,65  

12 
KAGEO IGAR JAYA Tbk, PT 

469192438977 15426317547        0,03  

13 ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT 70182960000000 6519273000000        0,09  

14 SEPATU BATA Tbk, PT 493717353000 34577678000        0,07  

15 
BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk, PT 

4586006760621 242916734144        0,05  

16 
UNILEVER INDONESIA Tbk, PT 

12544901000000 1964652000000        0,16  

17 LIONMESH PRIMA Tbk, PT 117236745012 5942206112        0,05  

18 
LION METAL WORKS Tbk, PT 

179568434429 25298384327        0,14  

19 
AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, PT 

1952156096821 65912835099        0,03  

20 
SURYA TOTO INDONESIA Tbk, PT 

895261887783 56376502262        0,06  

21 
MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, PT 

898334865525 29204495783        0,03  

22 MAYORA INDAH Tbk, PT 2828440024641 141589137703        0,05  

23 GAJAH TUNGGAL Tbk, PT 6659854000000 90841000000        0,01  

24 GUDANG GARAM Tbk, PT 28158428000000 1443585000000        0,05  

25 
COLORPAK INDONESIA Tbk, PT 

382263642322 9758411580        0,03  

26 
TEMPO SCAN PACIFIC Tbk, PT 

3124072589811 278357723400        0,09  
27 ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, PT 1909804919 153133660        0,08  
28 DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk, PT 100743082833 1377235706        0,01  
29 UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk,  PT 318717 3525        0,01  
30 GOODYEAR INDONESIA Tbk, PT 1008862056000 42399174000        0,04  

31 
INDORAMA SYNTHETICS Tbk, PT 

505672988 2310580        0,00  
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PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DATA QR TAHUN 2007 

NO Issuer ak.lcr 07 persed 07 hut.lcr 07 QR 07 

1 MERCK Tbk, PT 263506940 76527346 42684736     4,38  

2 MANDOM INDONESIA Tbk, PT 396330123272 166415233188 22506913489   10,22  

3 DELTA DJAKARTA Tbk, PT 432546745 28757978 103664382     3,90  
4 SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT 5267911660000 1047871704000 1445874275000     2,92  

5 
SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk, PT 

552895076000 299380334000 305834290000     0,83  

6 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT 2248589496820 996213878184 759612975138     1,65  

7 MULTI BINTANG INDONESIA Tbk, PT 228688000000 64747000000 386816000000     0,42  

8 
ASTRA OTOPARTS Tbk, PT 

1639393000000 497022000000 758853000000     1,51  

9 TRIAS SENTOSA Tbk, PT 724454471564 307734683110 673338164345     0,62  

10 SELAMAT SEMPURNA Tbk, PT 474853854677 245088171071 277815142643     0,83  

11 
KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, PT 

893446818652 302486023297 433564022986     1,36  

12 KAGEO IGAR JAYA Tbk, PT 255175463249 71645516770 83332766556     2,20  

13 
ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT 

19474163000000 4581729000000 21343163000000     0,70  

14 SEPATU BATA Tbk, PT 251649304000 134153242000 109667229000     1,07  

15 
BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA 
Tbk, PT 3138040390660 2106725621762 2106725621762     0,49  

16 
UNILEVER INDONESIA Tbk, PT 

2694667000000 857463000000 2428128000000     0,76  

17 LIONMESH PRIMA Tbk, PT 51251575948 28387295390 27631776230     0,83  

18 
LION METAL WORKS Tbk, PT 

183763364091 69094885709 33978658878     3,37  

19 
AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, PT 

564786911517 24700679220 79641885229     6,78  

20 
SURYA TOTO INDONESIA Tbk, PT 

477810588160 217672137691 354345348770     0,73  

21 
MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, PT 

354388531257 231840980877 268270762076     0,46  

22 MAYORA INDAH Tbk, PT 1043842500869 266716379613 356122762224     2,18  
23 GAJAH TUNGGAL Tbk, PT 3445377000000 936260000000 1560032000000     1,61  

24 GUDANG GARAM Tbk, PT 17262980000000 13502038000000 8922569000000     0,42  

25 COLORPAK INDONESIA Tbk, PT 147058318373 37828881529 89814403335     1,22  

26 TEMPO SCAN PACIFIC Tbk, PT 1863931039383 430376940420 459696284792     3,12  
27 ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, PT 887942919 425761861 313159138     1,48  
28 DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk, PT 110412340806 29130546645 26741187875     3,04  
29 UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk,  PT 132396 47450 122146     0,70  
30 GOODYEAR INDONESIA Tbk, PT 328724561000 123441087000 243071513000     0,84  

31 
INDORAMA SYNTHETICS Tbk, PT 

243476984 83967474 207129407     0,77  
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PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DATA TATO TAHUN 2007 

NO Issuer penj 07 tot aktiva 07 TATO 

1 MERCK Tbk, PT 547237994 331062225         1,65  
2 MANDOM INDONESIA Tbk, PT 1018333575287 725197057770         1,40  
3 DELTA DJAKARTA Tbk, PT 836185670 592359226         1,41  
4 SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT 9600800642000 8515227431000         1,13  
5 SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk, PT 1042452321000 842504689000         1,24  

6 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT 7323643805514 10016027529358         0,73  
7 MULTI BINTANG INDONESIA Tbk, PT 983688444500 621835000000         1,58  
8 ASTRA OTOPARTS Tbk, PT 4205275000000 3454254000000         1,22  
9 TRIAS SENTOSA Tbk, PT 1496541311101 2138990664786         0,70  

10 SELAMAT SEMPURNA Tbk, PT 1064055094611 830049538892         1,28  
11 KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, PT 80324965210 1386739149721         0,06  
12 KAGEO IGAR JAYA Tbk, PT 469192438977 329796879167         1,42  
13 ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT 70182960000000 63519598000000         1,10  
14 SEPATU BATA Tbk, PT 493717353000 332080232000         1,49  

15 BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk, PT 4586006760621 3859160327022         1,19  
16 UNILEVER INDONESIA Tbk, PT 12544901000000 5333406000000         2,35  
17 LIONMESH PRIMA Tbk, PT 117236745012 62812399313         1,87  
18 LION METAL WORKS Tbk, PT 179568434429 216129508805         0,83  
19 AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, PT 1952156096821 891529586396         2,19  
20 SURYA TOTO INDONESIA Tbk, PT 895261887783 913995368437         0,98  
21 MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, PT 898334865525 1799172358609         0,50  
22 MAYORA INDAH Tbk, PT 2828440024641 1893175019860         1,49  
23 GAJAH TUNGGAL Tbk, PT 6659854000000 8454693000000         0,79  
24 GUDANG GARAM Tbk, PT 28158428000000 23928968000000         1,18  
25 COLORPAK INDONESIA Tbk, PT 382263642322 167582612627         2,28  
26 TEMPO SCAN PACIFIC Tbk, PT 3124072589811 2773134866559         1,13  
27 ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, PT 1909804919 1759800349         1,09  
28 DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk, PT 100743082833 156052451747         0,65  
29 UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk,  PT 318717 278532         1,14  
30 GOODYEAR INDONESIA Tbk, PT 1008862056000 579661339000         1,74  

31 INDORAMA SYNTHETICS Tbk, PT 505672988 623707625         0,81  
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Descriptive Statistics

31 ,00 32,00 3,7097 5,6639
31 ,00 65,00 8,8710 11,4855
31 42,00 1022,00 198,0968 210,1779
31 50,00 235,00 129,8710 46,9785
31

DY
NPM
QR
TATO
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Descriptive Statistics

25 ,00 9,00 3,0000 2,2730
25 ,00 18,00 6,8000 4,8819
25 42,00 438,00 160,0000 120,2397
25 50,00 187,00 115,3600 35,4494
25

DY
NPM
QR
TATO
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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UJI NORMALITAS DATA 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

31 31 31 31
3,7097 8,8710 198,0968 129,8710
5,6639 11,4855 210,1779 46,9785

,286 ,237 ,240 ,098
,286 ,237 ,240 ,098

-,256 -,220 -,229 -,070
1,592 1,322 1,336 ,546
,013 ,061 ,056 ,927

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DY NPM QR TATO

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

25 25 25 25
3,0000 6,8000 160,0000 115,3600
2,2730 4,8819 120,2397 35,4494

,180 ,126 ,256 ,109
,180 ,126 ,256 ,099
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,900 ,631 1,282 ,544
,393 ,821 ,075 ,929

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DY NPM QR TATO

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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UJI MULTIKOLINIERITAS 
Coefficientsa

-,460 1,537 -,299 ,768
548E-02 ,101 ,205 ,945 ,355 ,360 ,202 ,179 ,762 1,312
920E-03 ,004 ,207 ,973 ,342 ,327 ,208 ,184 ,789 1,267
893E-02 ,012 ,295 1,526 ,142 ,355 ,316 ,289 ,958 1,043

(Constan
NPM
QR
TATO

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DYa. 
 

Coefficient Correlationsa

1,000 ,007 -,185
,007 1,000 -,452

-,185 -,452 1,000
1,539E-04 3,301E-07 -2,32E-04
3,301E-07 1,624E-05 -1,84E-04
-2,32E-04 -1,84E-04 1,020E-02

TATO
QR
NPM
TATO
QR
NPM

Correlations

Covariances

Model
1

TATO QR NPM

Dependent Variable: DYa. 
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UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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UJI PARSIAL 
Coefficientsa

-,460 1,537 -,299 ,768
9,548E-02 ,101 ,205 ,945 ,355 ,360 ,202 ,179 ,762 1,312
3,920E-03 ,004 ,207 ,973 ,342 ,327 ,208 ,184 ,789 1,267
1,893E-02 ,012 ,295 1,526 ,142 ,355 ,316 ,289 ,958 1,043

(Constant)
NPM
QR
TATO

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DYa. 
 

 
UJI SIMULTAN 

 

ANOVAb

30,592 3 10,197 2,293 ,108a

93,408 21 4,448
124,000 24

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TATO, QR, NPMa. 

Dependent Variable: DYb. 
 

 
KOEFISIEN DETERMINASI 

 
Model Summaryb

,497a ,247 ,139 2,1090
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), TATO, QR, NPMa. 

Dependent Variable: DYb. 
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PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
DATA DIVIDEN TAHUN 2007 

NO Issuer 
dividen 
07(Rp) harga shm 07(Rp) DY 07 

1 MERCK Tbk, PT 2300 52500        0,04  
2 MANDOM INDONESIA Tbk, PT 280 8400        0,03  
3 DELTA DJAKARTA Tbk, PT 1400 16000        0,09  
4 SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT 149,66 5600        0,03  

5 SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk, PT 32 1250        0,03  
6 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT 40 8200        0,00  

7 
MULTI BINTANG INDONESIA Tbk, PT 

3600 55000        0,07  
8 ASTRA OTOPARTS Tbk, PT 205 3325        0,06  
9 TRIAS SENTOSA Tbk, PT 5 174        0,03  

10 SELAMAT SEMPURNA Tbk, PT 20 430        0,05  
11 KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, PT 2,819 305        0,01  
12 KAGEO IGAR JAYA Tbk, PT 5 119        0,04  
13 ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT 484 27300        0,02  
14 SEPATU BATA Tbk, PT 6361 20000        0,32  

15 
BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk, PT 

7,5 560        0,01  
16 UNILEVER INDONESIA Tbk, PT 167 6750        0,02  
17 LIONMESH PRIMA Tbk, PT 50 2100        0,02  
18 LION METAL WORKS Tbk, PT 125 2100        0,06  
19 AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, PT 1000 129500        0,01  
20 SURYA TOTO INDONESIA Tbk, PT 350 8000        0,04  

21 MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, PT 1 215        0,00  
22 MAYORA INDAH Tbk, PT 40 1750        0,02  
23 GAJAH TUNGGAL Tbk, PT 5 490        0,01  
24 GUDANG GARAM Tbk, PT 250 8500        0,03  
25 COLORPAK INDONESIA Tbk, PT 9,5 1520        0,01  
26 TEMPO SCAN PACIFIC Tbk, PT 25 750        0,03  
27 ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, PT 80 3200        0,03  

28 
DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk, PT 

1 390        0,00  
29 UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk,  PT 36 2800        0,01  
30 GOODYEAR INDONESIA Tbk, PT 88 13000        0,01  

31 INDORAMA SYNTHETICS Tbk, PT 17 730        0,02  
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No Nama perusahaan Persediaan Aktiva tetap Total aktiva Persediaan/ 
total aktiva 

Aktiva 
tetap/ total 
aktiva 

1 MERCK Tbk, PT 76527346 67555285 331062225 23% 20%
2 MANDOM INDONESIA Tbk, PT 166415233188 328866934498 725197057770 23% 45%
3 DELTA DJAKARTA Tbk, PT 28757978 159812481 592359226 5% 27%
4 SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT 1047871704000 3247315771000 8515227431000 12% 38%
5 SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk, PT 299380334000 289609613000 842504689000 36% 34%
6 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT 996213878184 7767438032538 10016027529358 10% 78%
7 MULTI BINTANG INDONESIA Tbk, PT 64747000000 393147000000 621835000000 10% 63%
8 ASTRA OTOPARTS Tbk, PT 497022000000 1814861000000 3454254000000 14% 53%
9 TRIAS SENTOSA Tbk, PT 307734683110 1414536193222 2138990664786 14% 66%
10 SELAMAT SEMPURNA Tbk, PT 245088171071 355195684215 830049538892 30% 43%
11 KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk, PT 302486023297 493292331069 1386739149721 22% 36%
12 KAGEO IGAR JAYA Tbk, PT 71645516770 74621415918 329796879167 22% 23%
13 ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT 4581729000000 44045435000000 63519598000000 7% 69%
14 SEPATU BATA Tbk, PT 134153242000 80430928000 332080232000 40% 24%
15 BENTOEL INTERNASIONAL INVESTAMA Tbk,PT 2106725621762 721119936362 3859160327022 55% 19%
16 UNILEVER INDONESIA Tbk, PT 857463000000 2638739000000 5333406000000 16% 49%
17 LIONMESH PRIMA Tbk, PT 28387295390 11560823365 62812399313 45% 18%
18 LION METAL WORKS Tbk, PT 69094885709 32366144714 216129508805 32% 15%
19 AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk, PT 24700679220 326742674879 891529586396 3% 37%
20 SURYA TOTO INDONESIA Tbk, PT 217672137691 436184780277 913995368437 24% 48%
21 MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, PT 231840980877 1444783827352 1799172358609 13% 80%
22 MAYORA INDAH Tbk, PT 266716379613 849332518991 1893175019860 14% 45%
23 GAJAH TUNGGAL Tbk, PT 936260000000 5009316000000 8454693000000 11% 59%
24 GUDANG GARAM Tbk, PT 13502038000000 6665988000000 23928968000000 56% 28%
25 COLORPAK INDONESIA Tbk, PT 37828881529 20524294254 167582612627 23% 12%
26 TEMPO SCAN PACIFIC Tbk, PT 430376940420 909203827176 2773134866559 16% 33%
27 ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, PT 425761861 871857430 1759800349 24% 50%
28 DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk, PT 29130546645 45640110941 156052451747 19% 29%
29 UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk,  PT 47450 146136 278532 17% 52%

 

 
 
 
 
 
 
 


