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Setiowati, Yuni. 2013. “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Earning Per Share (EPS) dan Return On Assets (ROA) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) yang Termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) 

Periode 2008-2010”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. 

II. Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 

 

Kata kunci: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS), Return On Assets (ROA), Dividend Payout Ratio 

(DPR) 

 

 Faktor fundamental mempunyai pengaruh kuat terhadap kebijakan 

dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR), karena faktor 

fundamental menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS) dan Return 

On Assets (ROA) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang 

termasuk dalam Daftar Efek Syariah periode 2008-2010 secara simultan dan 

parsial. Penelitian ini timbul karena terjadi fenomena gap dan jika ditelaah 

secara teori maka masih terdapat hasil yang tidak relevan secara teori dan 

kenyataan, yaitu naik turunnya variabel CR, DER, EPS dan ROA tidak diikuti 

naik turunnya DPR. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam 

Daftar Efek Syariah periode 2008-2010 yang berjumlah 286 perusahaan. 

Prosedur pemilihan sampel penelitian menggunakan purposive sampling 

sehingga menghasilkan 44 perusahaan yang memiliki kriteria sampel. Data 

sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi bersumber dari ringkasan 

kinerja keuangan tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan alat bantu SPSS. 

 Hasil penelitian ini secara simultan variabel CR, DER, EPS dan ROA 

berpengaruh terhadap DPR pada perusahaan yang termasuk dalam DES periode 

2008-2010. Secara parsial variabel CR, EPS dan ROA berpengaruh terhadap 

DPR, sedangkan variabel DER tidak berpengaruh terhadap DPR pada 

perusahaan yang termasuk dalam DES periode 2008-2010.  

 Hasil penelitian bagi investor sebaiknya memperhatikan CR, EPS, dan 

ROA, karena rasio tersebut berpengaruh terhadap DPR. Rasio DER tidak perlu 

menjadi perhatian utama dalam menentukan dividen, karena dengan adanya 

batasan hutang yang berbasis bunga tidak lebih dari 82% dan total pendapatan 

bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan 

usaha adalah kurang dari 10% maka hutang perusahaan lebih terkendali dan 

pendapatan perusahaan relatif stabil. Bagi manajemen perusahaan, sebaiknya 

lebih memperhatikan aspek CR, EPS, dan ROA, karena sesuai dengan hasil 

penelitian ini ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap DPR. 
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ABSTRACT 

Setiowati, Yuni. 2013. The Influence of  Current Ratio (CR), Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), and Return On Assets (ROA) to the 

Dividend Payout Ratio (DPR) for companies included Daftar Efek Syariah 

(DES) period 2008-2010. A Final Project. Department of Management. Faculty 

of Economy. Semarang State University. 1
st
 Advisor: Dwi Cahyaningdyah, S.E., 

M.Si. 2
nd

 Advisor: Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 

Keywords: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS), Return On Assets (ROA), Dividend Payout Ratio 

(DPR) 

 Fundamental factor have powerful influence to the dividend policy that 

indicated by the Dividend Payout Ratio (DPR), because fundamental factor 

show the companies financial performance. This study purpose is the determine 

the influence of fundamental factor consisting of Current Ratio (CR), Debt to 

Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS,) and Return On Assets (ROA) to 

the Dividend Payout Ratio (DPR) for companies included Daftar Efek Syariah 

(DES) period 2008-2010 simultaneously and partially. This research appearing 

motivated by gap phenomenon and if explored in theory there is still irrelevant 

results in the theory with reality, that up and down CR, DER, EPS, and ROA 

didn’t following up and down DPR. 

 The population in this study were companies included Daftar Efek 

Syariah period 2008-2010 amount to 286 companies. The sample selection 

procedure used a purposive sampling so that it produced 44 companies that met 

the sample criteria. Secondary data was collected by the documentation 

technique were obtained from the fundamental annual report 2011. The analysis 

technique used a multiple linear regression analysis using the tools of SPSS. 

The research found that four variables, CR, DER, EPS and ROA, 

simultaneously influence to DPR for companies included Daftar Efek Syariah 

(DES) period 2008-2010. The three variables CR, EPS, and ROA partially 

influence to DPR, while variable DER partially not influence to DPR for 

companies included Daftar Efek Syariah (DES) period 2008-2010. 

The research found that to investor should gave attention to CR, EPS, 

and ROA, because it affect to DPR. The ratio DER unnecessary become the 

main purpose in determine of dividend, because as it is constraint of interest 

payable not more than 82% and income total interest and income ill gotten the 

others as compared to revenue total less than 10% then company debt controlled 

and company revenue relative stable. The company management should gave 

attention to CR, EPS, and ROA because accord with the research found it affect 

to DPR.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar 

di dunia yang mempunyai pasar dengan jumlah besar untuk pengembangan 

industri keuangan syariah. Pada awalnya banyak terdapat keraguan mengenai 

hukum berinvestasi di pasar modal, khususnya dalam jual beli saham. Hal ini 

timbul karena mekanisme perdagangan yang belum sesuai dengan standar jual 

beli dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan keputusan (fatwa) 

yang berkaitan dengan kehalalan dalam investasi di pasar modal, sehingga 

jumlah investor dari kalangan muslim meningkat dengan pesat. Praktik yang 

terjadi, investor  sering mengalami keraguan dalam menginvestasikan uang di 

sebuah perusahaan karena kurangnya pengetahuan tentang jaminan halal atas 

aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut.  

Bapepam-LK bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) memilih dan menetapkan beberapa saham yang 

masuk dalam Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah merupakan satu-satunya 

rujukan mengenai kumpulan efek syariah yang terdapat di Indonesia. Peraturan 

Nomor II.K1 tahun 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah 

yaitu perusahaan harus memenuhi rasio-rasio keuangan meliputi total hutang 

yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 82%, total 

pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total 

pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. 
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Jumlah saham syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah periode pertama 

November 2007 - November 2012 yang telah diterbitkan Bapepam-LK adalah 

286 perusahaan. 

Aktivitas manajemen keuangan dalam perusahaan meliputi tiga 

keputusan yaitu, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan 

dividen. Masing-masing keputusan memiliki tujuan yang sama dalam 

memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Dividen 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan 

dan keputusan investasi perusahaan, akan tetapi dividen sering dijadikan 

sebagai pertimbangan terakhir setelah pertimbangan investasi dan pertimbangan 

pembiayaan lainnya. Apabila manajemen perusahaan memutuskan untuk 

membayar dividen, maka jumlah laba yang ditahan akan berkurang, dan jika 

manajemen memutuskan tidak membayar dividen, maka akan meningkatkan 

pendanaan dari sumber dana internal. Hal ini yang menyebabkan kebijakan 

dividen sampai saat ini terus menjadi perdebatan terutama pada saat kebijakan 

dividen dihubungkan dengan nilai perusahaan. Kebijakan dividen dengan 

membayarkan dividen kepada para pemegang saham menyebabkan nilai 

perusahaan meningkat, karena dengan meningkatnya pembayaran dividen maka 

kemakmuran pemegang saham juga akan meningkat. Pembayaran dividen 

kepada para pemegang saham tergantung pada kebijakan masing-masing 

manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan harus memperhatikan 

kepentingan perusahaan dan kepentingan pemegang saham, sehingga pihak 

manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan kebijakan dividen yang 
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optimal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Brigham dan Houston 

(2001) dalam Darminto (2008:88), kebijakan dividen yang optimal adalah 

kebijakan dividen yang bisa menciptakan keseimbangan di antara dividen saat 

ini dan pertumbuhan di masa mendatang yang bisa memaksimumkan harga 

saham perusahaan. 

Marlina dan Danica (2009:1) menyatakan pendapat bahwa pembayaran 

dividen mempunyai pengaruh bagi pemegang saham dan perusahaan yang 

membayar dividen. Sutrisno (2001:2) memberikan argumen kebijakan dividen 

suatu perusahaan akan melibatkan dua pihak yang berkepentingan dan saling 

bertentangan, yaitu kepentingan para pemegang saham dengan dividennya, dan 

kepentingan perusahaan dengan laba ditahannya, di samping itu juga 

kepentingan bondholder yang dapat mempengaruhi besarnya dividen kas yang 

dibayarkan.  

Masalah keagenan akan mengurangi keputusan meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham berupa dividen, alasannya karena pihak 

manajemen akan berusaha meningkatkan kesejahteraannya sendiri terlebih 

dahulu, akan tetapi pembayaran dividen dapat mengurangi masalah keagenan 

tersebut, sehingga kebijakan dividen yang diambil oleh manajemen perusahaan 

perlu dipertimbangkan bagi seorang investor. Investor dapat melihat bagaimana 

perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun melalui informasi kinerja 

keuangan perusahaan dan informasi lain yang relevan seperti kondisi ekonomi 

negara. Indikator  kebijakan dividen adalah dividend payout ratio yaitu rasio 

yang mengukur perbandingan dividen per lembar saham terhadap laba bersih 
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perusahaan (Darmadji dan Fakhruddin, 2006:201). Dividend Payout Ratio 

banyak digunakan dalam penelitian sebagai cara pengestimasian dividen untuk 

periode yang akan datang, sedangkan kebanyakan analis mengestimasikan 

pertumbuhan dengan menggunakan laba ditahan lebih baik daripada dividen. 

Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham 

sebagai cash dividend atau dividend payout mempunyai arti bahwa semakin 

tinggi dividend payout ratio yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, maka 

semakin kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali dalam perusahaan, 

hal ini akan menghambat pertumbuhan perusahaan (Riyanto, 2001:266) dalam 

Wahdah (2011:312). 

Fakta yang terjadi masih banyak perusahaan yang masuk dalam Daftar 

Efek Syariah tidak membagikan dividen setiap tahun. Berikut ini merupakan 

contoh perusahaan yang tidak membagikan dividen kepada pemegang saham 

setiap tahunnya secara berturut-turut pada tahun 2008-2010 yang dapat dilihat 

pada tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1 Besar DPR pada Perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah  

periode 2008-2010 

No Nama Perusahaan 
Dividend Payout Ratio 

2008 2009 2010 

1 PT Bisi Internasional Tbk - - 20,91 

2 PT Unggul Indah Cahaya Tbk 37,00 46,83 - 

3 PT Holcim Indonesia Tbk - - 21,27 

4 PT Surya Toto Indonesia Tbk - - 17,93 

5 PT Trada Maritime Tbk 39.96 40.03 - 

6 PT Timah (Persero) Tbk 4,99 - 50,00 

7 PT Sona Topas Tourism Industry Tbk - - 4,68 

 Sumber: Ringkasan Kinerja 2011 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada PT Bisi Internasional, 

PT Unggul Indah Cahaya, PT Holcim Indonesia, PT Surya Toto Indonesia, PT 

Trada Maritime, PT Timah (Persero), dan PT Sona Topas Tourism Industry 

tidak membagikan dividen setiap tahun secara berturut-turut. Hal ini 

menimbulkan ketertarikan peneliti untuk mengadakan penelitian tentang 

dividen, karena pada umumnya investor lebih menyukai dividen yang dibagikan 

setiap tahun daripada laba yang ditahan untuk pembiayaan internal perusahaan. 

Perusahaan yang membagikan dividen cukup tinggi akan menarik 

investor untuk berinvestasi, sehingga analisis terhadap rasio keuangan 

merupakan langkah awal bagi pihak manajemen perusahaan dalam menentukan 

besar kecilnya pembayaran dividen. Analisis terhadap rasio keuangan 

perusahaan juga dibutuhkan investor sebelum melakukan investasi, sehubungan 

dengan harapan memperoleh dividen yang tinggi. Analisis yang digunakan 

dalam menguji pengaruh dividen, yaitu analisis fundamental dan analisis 

teknikal. Analisis fundamental lebih tepat digunakan karena sangat 

berhubungan dengan kondisi keuangan terutama data riil keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan yang sudah go public wajib dipublikasikan 

kepada khalayak umum melalui ringkasan kinerja yang diterbitkan oleh 

Indonesia Stock Exchange (IDX), sehingga investor dapat mengetahui kinerja 

perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya cukup menguntungkan atau tidak 

untuk berinvestasi dengan melihat rasio keuangan perusahaan dalam 

kemampuannya untuk menghasilkan profitabilitas dan besarnya dividen. 
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Riyanto (2001:202) dalam Marlina dan Danica (2009:1), rasio likuiditas 

dari suatu perusahaan merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan 

sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham. Rasio yang digunakan adalah Current 

Ratio (CR), semakin kuat tingkat likuiditas perusahaan semakin besar 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Perusahaan yang memiliki likuiditas baik maka kemampuan untuk membayar 

dividen juga baik. Teori ini didukung hasil penelitian Anil dan Kapoor 

(2008:68), dan Wahdah (2011:319) yang menyatakan bahwa Current Ratio 

berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio.  

Sartono (2001:66) dalam Marlina dan Danica (2009:1), Debt to Equity 

Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan akan 

menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa pembayaran 

bunga dan pokok pinjaman, sehingga semakin tinggi Debt to Equity Ratio maka 

semakin kecil dividen yang dibagikan kepada pemegang saham karena 

kewajiban membayar utang lebih diutamakan daripada pembagian dividen. 

Teori ini didukung hasil penelitian Masdupi (2012:6), dan Wira (2010:96): yang 

menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

Earning Per Share (EPS) merupakan tingkat keuntungan bersih yang 

akan diraih perusahaan pada saat menjalankan operasi. Keuntungan yang layak 

dibagikan sebagai dividen adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi 
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seluruh kewajiban bunga dan pajak (Riyanto, 2001) dalam Tranggono dan 

Galumbang (2007:158). Jika perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang 

tinggi, maka laba yang diperoleh perusahaan juga tinggi dan akhirnya laba yang 

tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham semakin besar. Semakin 

besar laba yang tersedia bagi pemegang saham maka pembayaran dividen 

kepada pemegang saham juga semakin besar. Teori ini didukung hasil penelitian 

Darminto (2008:96), dan Imran (2011:55), yang menyatakan bahwa Earning 

Per Share berpengaruh positif terhadap Dividend Payout Ratio.  

Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan modal yang 

diinvestasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan. Semakin 

tinggi ROA maka kemungkinan pembagian dividen juga semakin banyak 

(Sartono, 2001) dalam Marlina dan Danica (2009:2). Teori ini didukung hasil 

penelitian Marlina dan Danica (2009:6), Pribadi dan Sampurno (2012:8) yang 

menyatakan bahwa Return On Assets berpengaruh positif terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

Berdasarkan fenomena gap menunjukkan adanya penyimpangan antara 

teori dan fakta yang terjadi untuk beberapa variabel yang berpengaruh terhadap 

Dividend Payout Ratio yaitu Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS) dan Return On Assets (ROA).  
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Tabel 1.2 Besar CR dan DPR pada Perusahaan yang masuk DES periode 

2008-2010 

No Nama Perusahaan 
CR (%) DPR (%) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 PT Astra Argo Lestari 

Tbk 

194.42 182.58 593.17 30.23 85.82 64.81 

2 PT Adaro Energi Tbk 116.89 198.06 176.06 42.54 21.24 43.98 

3 PT Pembangunan Jaya 

Ancol Tbk 

316.76 197.06 200.00 45.19 46.58 46.84 

4 PT Sucaco Tbk 118.60 120.29 126.47 54.97 33.40 30.45 

5 PT Sampoerna Agro Tbk 226.99 261.21 189.21 38.70 30.18 45.19 

6 PT Mandom Indonesia 

Tbk 

709.78 726.31 106.85 52.52 51.63 52.01 

7 PT United Tractors Tbk 163.62 165.64 156.59 40.01 28.76 50.68 

Sumber: Ringkasan Kinerja 2011 

 Pada tabel 1.2 menunjukkan pengaruh Current Ratio terhadap Dividend 

Payout Ratio. Current Ratio menurut teori Riyanto (2001:202) dalam Marlina 

dan Danica (2009:1), kenaikan dan penurunan Current Ratio mempengaruhi 

naik turunnya Dividend Payout Ratio, sedangkan praktik yang terjadi kenaikan 

dan penurunan Current Ratio tidak mempengaruhi naik turunnya Dividend 

Payout Ratio. 

 

Tabel 1.3 Besar DER dan DPR pada Perusahaan yang masuk DES  

periode 2008-2010 

No Nama Perusahaan 
DER (X) DPR (%) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 PT Aneka Tambang Tbk 0.26 0.21 0.28 40.07 40.06 40.07 

2 PT Astra Otoparts Tbk 0.45 3.39 0.38 40.05 60.03 40.00 

3 PT Global Mediacom Tbk 0.63 2.60 0.64 11.31 43.77 23.79 

4 PT Darya Varia 

Laboratori Tbk 

1.26 0.41 0.33 35.58 34.87 30.30 

5 PT Intraco Penta Tbk 2.46 1.91 0.29 37.66 34.59 29.12 

6 PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 

0.33 0.24 0.17 31.63 30.16 30.02 

Sumber: Ringkasan Kinerja 2011 

 Pada tabel 1.3 menunjukkan pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap 

Dividend Payout Ratio. Debt to Equity Ratio menurut teori Sartono (2001:66) 

dalam Marlina dan Danica (2009:1), kenaikan Debt to Equity Ratio 
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mempengaruhi penurunan Dividend Payout Ratio atau sebaliknya, sedangkan 

praktik yang terjadi kenaikan Debt to Equity Ratio diikuti kenaikan Dividend 

Payout Ratio atau sebaliknya.  

Tabel 1.4 Besar EPS dan DPR pada Perusahaan yang masuk DES  

periode 2008-2010 

No Nama Perusahaan 
EPS (Rp) DPR (%) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 PT Astra Argo Lestari 

Tbk 

1670.7

6 

1054.5

5 

1280.7

0 

30.23 85.82 64.81 

2 PT Adaro Energi Tbk 27.74 136.54 69.01 42.54 21.24 43.98 

3 PT Sepatu Bata Tbk 12120.

21 

4075.4

3 

4690.3

9 

16.73 52.95 27.72 

4 PT Berlina Tbk 150.46 146.81 251.89 57.82 59.26 35.73 

5 PT Global Mediacom Tbk 30.95 11.42 42.04 11.31 43.77 23.79 

6 PT Indocement Tunggal 

Prakarsa Tbk 

474.16 746.12 876.05 31.63 30.16 30.02 

Sumber: Ringkasan Kinerja 2011 

 Pada tabel 1.4 menunjukkan pengaruh Earning Per Share terhadap 

Dividend Payout Ratio. Earning Per Share menurut teori (Riyanto, 2001) dalam 

Tranggono dan Galumbang (2007:158), kenaikan dan penurunan Earning Per 

Share mempengaruhi naik turunnya Dividend Payout Ratio, sedangkan praktik 

yang terjadi kenaikan dan penurunan Earning Per Share tidak diikuti naik 

turunnya Dividend Payout Ratio. 

Tabel 1.5 Besar ROA dan DPR pada Perusahaan yang masuk DES  

periode 2008-2010 

No Nama Perusahaan 
ROA (%) DPR (%) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

1 PT Astra Argo Lestari 

Tbk 

60.58 33.02 33.71 30.23 85.82 64.81 

2 PT Adaro Energi Tbk 8.67 20.2 12.44 42.54 21.24 43.98 

3 PT Berlina Tbk 6.70 4.62 8.58 57.82 59.26 35.73 

4 PT Intraco Penta Tbk 4.14 5.85 7.19 37.66 34.59 29.12 

5 PT Multi Indocitra Tbk 16.97 16.98 12.74 50.12 39.55 51.15 

Sumber: Ringkasan Kinerja 2011 
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Pada tabel 1.5 menunjukkan pengaruh Return On Assets terhadap 

Dividend Payout Ratio. Return On Assets menurut teori (Sartono, 2001) dalam 

Marlina dan Danica (2009:2), kenaikan dan penurunan Return On Assets 

mempengaruhi naik turunnya Dividend Payout Ratio, sedangkan praktik yang 

terjadi kenaikan dan penurunan Return On Assets tidak dikuti naik turunnya 

Dividend Payout Ratio 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang akan diajukan dalam skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), 

EARNING PER SHARE (EPS), DAN RETURN ON ASSETS (ROA) 

TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR) PADA PERUSAHAAN 

YANG TERMASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH PERIODE 2008-

2010”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS), dan Return On Assets (ROA) secara simultan berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang termasuk 

dalam Daftar Efek Syariah periode 2008-2010? 

2. Apakah Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS), dan Return On Assets (ROA) secara parsial berpengaruh 
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terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan yang termasuk 

dalam Daftar Efek Syariah periode 2008-2010? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), dan Return On Assets 

(ROA) secara simultan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

pada perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah 

periode 2008-2010. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), dan Return On Assets 

(ROA) secara parsial terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

pada perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah 

periode 2008-2010. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1) Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademisi, penelitian ini bisa memberikan sumbangan 

konseptual mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

Dividend Payout Ratio (DPR) sehingga menambah pengetahuan 

lebih tentang kebijakan dividen suatu perusahaan. 
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2) Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan 

dalam menentukan Dividen Payout Ratio yang akan dibagikan. 

b. Bagi investor, penelitian ini sebagai masukan dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi terkait dengan 

saham pada perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah, 

sehubungan harapan terhadap dividen. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-

prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang 

dilarang, seperti riba, perjudian, dan spekulasi (Darmadji dan Fakhruddin, 

2006:231). Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah (www.bapepam.go.id).  

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah 

memiliki karakteristik khusus yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

2.1.1 Daftar Efek Syariah 

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan 

oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES merupakan 

panduan investasi bagi Reksa Dana syariah dalam menempatkan pengelolaan 

dana, serta dapat digunakan oleh investor yang mempunyai keinginan 

berinvestasi pada portofolio efek syariah.  

http://www.bapepam.go.id/
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Kriteria saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah berdasarkan 

peraturan Bapepam-LK Nomor II.K1 pasal 1.b.7 tahun 2009 yaitu perusahaan 

tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah, seperti usaha perjudian, jasa keuangan ribawi (bank dan asuransi 

konvensional), barang-barang haram (miras), dan barang-barang yang mudarat 

(rokok). Tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Memenuhi 

rasio keuangan yaitu total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan 

total aset tidak lebih dari 82% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak 

halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan 

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.  

Darmadji dan Fakhruddin (2006:169), jenis kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain: 

a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang. 

b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional. 

c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang 

haram. 

d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa 

yang merusak moral dan bersifat mudarat. 
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e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi 

tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi 

lebih dominan dari modalnya. 

 

2.1.2 Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Konvensional 

Pasar modal syariah mempunyai dua hal utama yaitu indeks Islam dan 

pasar modal syariah. Indeks Islam menunjukkan pergerakan harga-harga saham 

dari emiten yang dikategorikan sesuai syariah, sedangkan pasar modal syariah 

merupakan institusi pasar modal yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Indeks saham konvensional dan indeks saham Islam, indeks Islam tidak 

hanya dapat dikeluarkan oleh pasar modal syariah tetapi juga dapat dikeluarkan 

oleh pasar modal konvensional. Sebelum institusi pasar modal syariah didirikan, 

bursa efek yang berbasis konvensional terlebih dahulu mengeluarkan indeks 

Islam. Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT Danareksa 

Invesment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) sebelum 

pasar modal syariah sendiri diresmikan. Tujuan diadakan indeks Islam 

sebagaimana Jakarta Islamic Index yang melibatkan 30 saham terpilih, yaitu 

sebagai tolak ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja investasi pada saham 

yang berbasis syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk 

mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah, atau untuk memberikan 

kesempatan kepada investor yang ingin melakukan investasi sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan 

indeks Islam adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang 
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tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, yang terpenting adalah 

saham emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku 

(www.bapepam.go.id).  

 

2.2 Pengertian Dividen 

Dividen adalah aliran kas yang dibayarkan perusahaan kepada para 

pemegang saham atau equity investor (Riyanto, 2001) dalam Pribadi dan 

Sampurno (2012:2). Darmadji dan Fakhruddin (2006:178), dividen merupakan 

pembagian sisa laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang 

saham atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Sutrisno (2001:3), 

dividen diartikan sebagai pembayaran kepada para pemegang saham oleh pihak 

perusahaan atas keuntungan yang diperoleh. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembagian dividen adalah untuk memaksimalkan kemakmuran bagi pemegang 

saham, semakin tinggi dividen yang dibagikan maka semakin banyak investor 

yang menanamkan modal di perusahaan tersebut.  

Darmadji dan Fakhruddin (2006:179), dividen dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis: 

1. Dividen tunai (cash dividend) 

Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk kas. 

 

 

http://www.bapepam.go.id/
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2. Dividen saham (stock dividend) 

Dividen yang dibagikan bukan dalam bentuk tunai melainkan dalam 

bentuk saham perusahaan. 

3. Dividen properti (property dividend) 

Dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, 

misal aktiva tetap dan surat-surat berharga. 

4. Dividen likuidasi (liquidating dividend) 

Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat 

dilikuidasinya perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai 

realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajiban. 

Berdasarkan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada intinya 

dividen yang sering dibagikan adalah dividen tunai dan dividen saham. 

Pemegang saham lebih menyukai dividen tunai daripada dividen saham karena 

keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

cash (tunai).   

 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di 

masa yang akan datang (Weston & Copeland, 1991) dalam Martati (2010:1600). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007) dalam Wahdah 

(2011:311), kebijakan dividen yang fleksibel mencakup bentuk dividen yang 
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akan dibagikan kepada para pemegang saham, yaitu dividen tunai, dividen 

saham, pemecahan saham (stock split), dan pengembalian saham kembali 

(repurchase of stock).  

Horne dan Wachowicz (2007:289-291), kebijakan dividen saham dibagi 

menjadi dua yaitu : 

1. Dividen Saham (stock dividend), merupakan pembayaran berupa saham 

biasa tambahan kepada para pemegang saham, digunakan sebagai 

pengganti atau tambahan dari dividen tunai.  

2. Pemecahan Saham (stock split), merupakan peningkatan jumlah saham 

yang beredar dengan mengurangi nilai nominal saham, contoh 

pemecahan saham dua untuk satu akan membuat nilai nominal per 

saham berkurang menjadi setengahnya.  

Baik dividen saham maupun pemecahan saham akan memiliki pengaruh 

informasi atau sinyal bagi pemegang saham. Harga saham cenderung naik di 

sekitar waktu pengumuman dividen/pemecahan saham, yang konsisten dengan 

sinyal positif. Pasar saham memandang dividen/pemecahan saham sebagai 

indikator awal adanya dividen tunai dan laba yang lebih besar.  

Kebijakan dividen perusahaan tercermin pada dividend payout ratio 

yaitu persentase laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai, artinya besar 

kecilnya dividend payout ratio akan mempengaruhi keputusan investasi para 

pemegang saham dan disisi lain berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan 

(Marlina dan Danica, 2009:1). 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya 

kebijakan dividen merupakan keputusan penting bagi perusahaan untuk 

membagikan laba perusahaan kepada pemegang saham, karena pembagian 

dividen dapat menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan dimata investor yang 

semakin baik.  

Brigham dan Houston (2006:70-71) mengemukakan pendapat atau teori 

tentang kebijakan dividen antara lain : 

1. Teori Irelevansi Dividen 

Merton Miller dan Franco Modigliani menyatakan bahwa kebijakan 

dividen sebuah perusahaan tidak memiliki pengaruh pada nilai maupun biaya 

modal. MM berpendapat bahwa nilai dari sebuah perusahaan akan tergantung 

hanya pada laba yang diproduksi oleh aktiva, bukan pada bagaimana laba 

tersebut akan dibagi menjadi dividen dan saldo laba ditahan.  Kesimpulan dari 

teori tersebut bahwa setiap pemegang saham dapat membuat kebijakan 

dividen sendiri, jika investor dapat membeli dan menjual saham akibatnya 

akan menciptakan kebijakan sendiri tanpa mengeluarkan biaya, sehingga 

disebut kebijakan dividen yang irelevan. 

2. Teori Burung di Tangan (Bird In The Hand) 

Myron Gordon dan John Lintner dalam teori mengatakan bahwa 

kebijakan dividen adalah relevan terhadap nilai perusahaan. Investor akan 

lebih menyukai pembayaran dividen yang akan diterima saat ini daripada 
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capital gains yang akan diterima pada masa mendatang yang penuh dengan 

risiko dan ketidakpastian. MM menyebut argumentasi Gordon-Lintner sebagai 

pemikiran burung di tangan (bird in the hand) yang keliru karena menurut 

pendapat MM kebanyakan investor akan berencana untuk menginvestasikan 

dividen mereka kembali ke dalam saham dari perusahaan yang sama atau 

serupa, dan setiap waktu tingkat risiko dari arus kas perusahaan dalam jangka 

panjang bagi para investor akan ditentukan oleh tingkat risiko dari arus kas 

operasi dan bukan dari kebijakan pembayaran dividen.  

3. Teori Preferensi Pajak 

Teori ini menyebutkan bahwa investor lebih menyukai perusahaan yang 

menahan sebagian besar laba perusahaan, karena investor akan bersedia untuk 

membayar lebih bagi perusahaan dengan pembayaran dividen yang rendah 

daripada perusahaan serupa dengan pembayaran yang tinggi. Apabila 

kewajiban pajak atas distribusi keuntungan modal dari capital gains lebih 

rendah daripada pajak terhadap dividen, maka investor akan lebih memilih 

capital gains. 

Berdasarkan konsep teori tersebut, perusahaan dapat melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Jika perusahaaan menganut bird in the hand theory maka perusahaan 

harus membagi seluruh EAT (Earning After Tax) dalam bentuk dividen 
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kepada investor dengan tidak mementingkan berapa jumlah laba yang 

ditahan untuk perusahaan. 

2. Jika manajemen cenderung mempercayai tax preference theory maka 

perusahaan harus menahan seluruh keuntungan yang dimiliki dan tidak 

dibagikan kepada investor. 

Kebijakan dividen harus memperhitungkan kandungan informasi dari 

dividen (pensinyalan) dan efek pelanggan. Pengaruh kandungan informasi 

berhubungan dengan fakta bahwa investor memandang perubahan dividen yang 

tidak diperkirakan sebagai suatu sinyal dari ramalan laba di masa mendatang 

oleh manajemen. Efek pelanggan menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan 

menarik investor yang menyukai kebijakan pembayaran dividen perusahaan. 

Kedua faktor di atas perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam mengubah 

kebijakan dividen.  

Berdasarkan teori di atas sesuai dengan kondisi di Indonesia, investor 

akan menyukai dividen yang relatif stabil dibandingkan dengan capital gain, 

karena dividen memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan capital gain yang 

lebih berspekulasi. 

 

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Horne dan Wachowicz (2007:280-284), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen adalah: 
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1. Aturan-aturan Hukum 

Aturan-aturan hukum berkaitan dengan penurunan nilai modal, 

insolvensi (kebangkrutan), dan penahanan laba yang tidak dibenarkan. 

2. Kebutuhan Pendanaan Perusahaan 

Intinya dapat menentukan arus kas dan posisi kas perusahaan yang akan 

terjadi di tengah tidak adanya perubahan kebijakan dividen. 

3. Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak 

keputusan dividen. Karena dividen menunjukkan arus kas keluar, semakin 

besar posisi kas dan keseluruhan likuiditas perusahaan, maka semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

4. Kemampuan untuk Meminjam 

Semakin besar kemampuan perusahaan untuk meminjam, maka akan 

semakin besar fleksibilitas untuk meminjam, dan semakin besar kemampuan 

untuk membayar dividen. Akses yang mudah ke dana utang, pihak manajemen 

tidak perlu terlalu khawatir dengan pengaruh dividen tunai terhadap likuiditas 

perusahaan. 

5. Batasan-batasan dalam Kontrak Utang 

Batasan terhadap pihak manajemen ditentukan oleh pihak pemberi 

pinjaman untuk menjaga kemampuan perusahaan membayar utang. Pihak 

manajemen perusahaan menyambut baik larangan dividen yang dibebankan 

oleh pemberi pinjaman, karena pihak manajemen tidak perlu 

mempertimbangkan penahanan laba kepada para pemegang saham. 
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6. Pengendalian 

Perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang cukup besar, maka 

perusahaan perlu mengumpulkan modal di kemudian hari melalui penjualan 

saham agar dapat membiayai berbagai peluang investasi yang 

menguntungkan. Para pemegang saham mungkin lebih menginginkan 

pembayaran dividen dalam jumlah rendah dan melakukan pendanaan investasi 

melalui laba ditahan. Kebijakan dividen mungkin tidak akan memaksimalkan 

kesejahteraan seluruh pemegang saham, tetapi tetap paling menguntungkan 

bagi kepentingan pemegang saham mayoritas.  

7. Beberapa Observasi Akhir 

Kurangnya kestabilan perusahaan yang digunakan untuk memprediksi 

pengaruh jangka panjang kebijakan dividen tertentu terhadap penilaian 

membuat pilihan dividen merupakan keputusan kebijakan yang paling sulit 

dilakukan. 

2.2.3 Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Horne dan Wachowicz (2007:270), rasio pembayaran dividen adalah 

dividen tunai tahunan yang dibagi dengan laba tahunan, atau dividen per lembar 

saham dibagi dengan laba per lembar saham. Rasio tersebut menunjukkan 

persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham secara 

tunai. Darmadji dan Fakhruddin (2006:201), rasio pembayaran dividen 

merupakan rasio yang mengukur perbandingan dividen terhadap laba 

perusahaan. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dividend 

payout ratio merupakan rasio yang membagi dividen perlembar saham dengan 

laba perlembar saham. Dividen merupakan arus kas keluar sehingga semakin 

kuat posisi kas perusahaan, akan mempengaruhi besarnya kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen. 

Raharjaputra (2009:199-207), inti dari rasio keuangan ada lima pokok, 

yaitu: 

1. Rasio likuiditas 

Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo. Rasio likuiditas yang sudah 

umum dikenal adalah current ratio, rasio ini dihitung dengan membagi aset 

lancar (current assets) dengan utang lancar (current liabilities). Aset lancar 

secara umum terdiri atas; kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan, 

biaya dibayar di muka, sedangkan utang lancar terdiri atas; utang dagang, 

utang bank, utang pajak, uang muka pelanggan. 

2. Rasio leverage 

Rasio yang mengukur seberapa jauh atau besar perusahaan telah didanai 

atau dibiayai oleh utang. Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah 

memiliki risiko kecil apabila kondisi perekonomian menurun, tetapi apabila 

kondisi perekonomian sedang naik perusahaan akan kehilangan kesempatan 

untuk memperoleh keuntungan yang relatif besar. Rasio leverage yang umum 

digunakan adalah Debt to Equity Ratio (DER), rasio ini mengukur jumlah 

utang atau dana dari luar perusahaan terhadap modal sendiri. 
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3. Rasio aktivitas 

Rasio yang mengukur seberapa besar efektif (hasil guna) perusahaan 

menggunakan sumber daya. Rasio aktivitas merupakan perbandingan 

penjualan dengan jumlah aktiva. 

4. Rasio profitabilitas 

Rasio yang mengukur seberapa besar efektivitas manajemen perusahaan 

yang dibuktikan dengan kemampuan menciptakan keuntungan atau mampu 

menciptakan nilai tambah ekonomis perusahaan. Rasio ini lebih diminati 

pemegang saham dan manajemen perusahaan sebagai salah satu alat 

keputusan investasi, apakah investasi bisnis akan dikembangkan atau 

dipertahankan. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return On Assets 

(ROA). 

5. Rasio valuasi, rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan melalui 

para eksekutif agar mampu menciptakan nilai pasar (market value) yang lebih 

besar atas investasi yang ditanamkan.  

Keown, et all (2001:91), rasio keuangan dapat mengidentifikasi 

beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio keuangan 

memberi dua cara untuk membuat perbandingan dari data keuangan perusahaan 

yaitu: 

1. Dapat meneliti rasio antar waktu untuk meneliti arah pergerakan. 
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2. Dapat membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan 

lain. 

2.3 Current Ratio (CR) 

Current ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban financial yang segera harus dipenuhi (Riyanto, 2001) dalam 

Tranggono dan Galumbang (2007:157). Current ratio menunjukkan likuiditas 

perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat 

jatuh tempo, semakin tinggi current ratio suatu perusahaan maka semakin tinggi 

pula dividen yang akan dibayar (Martati, 2010:1601).  

Berdasarkan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan 

yang memiliki likuiditas baik akan membagikan dividen kepada pemegang 

saham dalam bentuk tunai, semakin besar current ratio menunjukkan semakin 

tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, 

sehingga semakin tinggi pula dividen yang dibagikan kepada pemegang saham 

atau current ratio memiliki hubungan positif terhadap dividend payout ratio. 

2.4 Debt to Equity Ratio (DER) 

Darmadji dan Fakhruddin (2006:200), rasio utang tehadap ekuitas (debt 

to equity ratio) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana besarnya utang 

dapat ditutupi oleh modal sendiri. DER merupakan aspek leverage atau utang 
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perusahaan, di mana utang merupakan komponen penting perusahaan, 

khususnya sebagai salah satu sarana pendanaan.  

Sartono (2001:66) dalam Marlina dan Danica (2009:1), DER merupakan 

rasio utang terhadap modal. Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang, di mana semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan 

gejala yang kurang baik bagi perusahaan. Peningkatan utang akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan bersih yang diterima pemegang saham, hal 

ini disebabkan perusahaan akan membiayai utang terlebih dahulu kemudian sisa 

keuntungan akan dibagikan sebagai dividen.  

Martati (2010:1600), apabila manajemen memutuskan untuk melunasi 

utang yang sudah jatuh tempo, maka perusahaan perlu menahan laba yang 

diperoleh dalam jumlah yang besar, dengan demikian dividen yang dibayarkan 

menjadi kecil. 

Berdasarkan argumen di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin 

tinggi DER maka semakin kecil dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham, sehingga DER memiliki hubungan negatif terhadap dividend payout 

ratio. 

2.5 Earning Per Share (EPS) 

Darmadji dan Fakhruddin (2006:195), EPS merupakan rasio yang 

menunjukkan bagian laba untuk setiap saham. EPS merupakan ukuran 
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profitabilitas perusahaan yang tercermin pada setiap lembar saham. Semakin 

tinggi nilai EPS menyebabkan semakin besar laba dan kemungkinan 

peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham juga besar. Martati 

(2010:1602), besarnya EPS yang dihasilkan perusahaan sangat menentukan 

besar kecilnya dividen yang akan dibayar, karena dividen akan dibayarkan jika 

perusahaan memperoleh laba bersih per lembar saham. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prospek 

perusahaan tercermin pada laba bersih per lembar saham, jika laba bersih per 

lembar saham tinggi, maka perusahaan dalam membagikan dividen juga tinggi, 

sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi. Semakin besar EPS maka 

semakin  tinggi dividen yang dibagikan, sehingga EPS memiliki hubungan 

positif dengan dividend payout ratio. 

2.6 Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan rasio keuangan yang banyak digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan, khususnya menyangkut profitabilitas perusahaan. 

ROA mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atas aset 

yang dimiliki (Darmadji dan Fakhruddin, 2006:200). ROA menunjukkan 

kemampuan modal yang diinvestasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan 

laba perusahaan (Sartono, 2001) dalam Marlina dan Danica (2009:2). ROA 

yang semakin besar menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, 
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karena tingkat pengembalian investasi (return) semakin besar, sehingga dividen 

yang dibagikan juga semakin besar. 

Berdasarkan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semakin 

tinggi ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Perusahaan mampu 

memberikan laba yang besar bagi perusahaan dan juga dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen, sehingga ROA memiliki hubungan 

positif terhadap dividend payout ratio. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Anil dan Kapoor (2008:68) menguji Determinants of Dividend Payout 

Ratios-A Study of Indian Information Technology Sector. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa liquidity berpengaruh signifikan terhadap dividend payout 

ratio, sedangkan profitability, corporate tax, sales growth dan MTBV tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio. 

Arilaha (2009:85-86) menguji pengaruh Free Cash Flow, Profitabilitas, 

Likuiditas dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen, sedangkan Free Cash Flow, Likuiditas dan Leverage tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen.  

Darminto (2008:96) menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan 

struktur kepemilikan saham terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2002-2005. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur modal berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan likuiditas dan struktur 

kepemilikan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Imran (2011:56) menguji Determinants of Dividend Payout Policy “A 

case of Pakistan Engineering Sector”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Return On Assets, Firm Size, Growth dan Earning Per Share berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, sedangkan Cash Position 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.  

Marlina dan Danica (2009:5) menguji pengaruh Cash Position, Debt 

Equity Ratio, dan Return On Assets terhadap Dividend Payout Ratio pada 24 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Januari 

2004 – Desember 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cash Position, 

dan ROA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap DPR, sedangkan 

DER tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DPR.  

Masdupi (2012:6-7) menguji pengaruh Insider Ownership, Struktur 

Modal, dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan 

Syariah yang terdaftar di BEI periode 2007-2009. Hasil penelitian menunjukkan 

Struktur Modal (DER), dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio, sedangkan Insider Ownership berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.  
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Pribadi dan Sampurno (2012:7-8) menganalisis pengaruh Cash Position, 

Firm Size, Growth Opportunity, Ownership dan Return On Assets terhadap 

Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, Ownership 

berpengaruh positif signifikan terhadap DPR, Cash Position dan Firm Size 

berpengaruh negatif signifikan terhadap DPR, sedangkan Growth Opportunity 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPR. 

Sumiadji (2011:136) menguji analisis variabel keuangan yang 

mempengaruhi kebijakan dividen pada 8 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2008. Hasil penelitian menunjukkan 

Cash Ratio, Earning Per Share, dan TATO berpengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio, sedangkan Return On Assets, dan Debt Equity Ratio tidak 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.  

Wahdah (2011:318-319) menganalisis faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengembalian investasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2006-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On 

Investment, Current Ratio, Asset Turnofer mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio, sedangkan Debt Equity Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.  

Wira (2010:97) menguji faktor yang mempengaruhi pengembalian 

investasi pada Equity Securities pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh secara 
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signifikan terhadap dividen, sedangkan likuiditas, growth dan firm size tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap dividen. 

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan 

Tahun 
Variabel dan Sampel Hasil Penelitian 

1 Anil dan Kapoor 

(2008) 
 Liquidity, profitability, 

corporate tax, sales 

growth dan MTBV 

terhadap dividend payout 

ratio 

 A Study of Indian 

Information Technology 

Sector 

 Liquidity berpengaruh 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio 

 Profitability, corporate 

tax, sales growth dan 

MTBV berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

dividend payout ratio. 

2 Arilaha (2009)  Free Cash Low, 

Profitabilitas, Likuiditas 

dan Leverage terhadap 

kebijakan dividen 

 Perusahaan manufaktur 

di BEI periode 2004-

2007 

 Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

 Free Cash Flow, 

Likuiditas dan Leverage 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

3 Darminto (2008)  Profitabilitas, Likuiditas, 

Struktur Modal dan 

Struktur Kepemilikan 

Saham terhadap 

Kebijakan Dividen 

 Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

periode 2002-2005 

 Profitabilitas dan Struktur 

Modal berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

 Likuiditas dan Struktur 

Kepemilikan Saham 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

4 Imran (2011)  ROA, Cash Position, 

EPS, Firm Size, dan 

Growth terhadap DPR 

 A Case of Pakistan 

Engineering Sector 

 ROA, EPS, Firm Size, dan 

Growth berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

DPR 

 CP berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap 

DPR 

5 Marlina dan 

Danica (2009) 

 

 ROA, Cash Position, dan 

DER terhadap DPR 

 Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

periode Januari 2004 -

Desember 2007 

 ROA dan CP berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

DPR 

 DER berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap 

DPR 

6 Masdupi (2012)  Insider Ownership, 

Struktur Modal (DER), 

dan growth terhadap 

DPR 

 Struktur Modal (DER), 

dan growth berpengaruh 

signifikan terhadap DPR 

 Insider Ownership 
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 Perusahaan syariah yang 

terdaftar di BEI 

berpengaruh negatif tidak  

signifikan 

7 Pribadi dan 

Sampurno 

(2012) 

 Cash Position, Firm Size, 

Growth Opportunity, 

Ownership, dan ROA 

terhadap DPR 

 Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2011 

 ROA, Ownership 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap DPR, 

Cash Position dan Firm 

Size berpengaruh negatif 

signifikan terhadap DPR 

 Growth Opportunity 

berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap DPR 

8 Sumiadji (2011) 

 
 ROA, CR, DER, EPS, 

dan TATO terhadap DPR 

 Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

periode 2004-2008 

 CR, EPS, dan TATO 

berpengaruh signifikan 

terhadap DPR 

 ROA dan DER 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap DPR 

9 

 

 

Wahdah (2011) 

 
 ROI, Current Ratio, 

DER, dan ATO terhadap 

DPR 

 Perusahaan manufaktur 

di BEI periode 2006-

2008 

 ROI, CR, dan ATO 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap DPR 

 DER berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap 

DPR 

10 Wira (2010)  Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage, Growth dan 

Firm Size terhadap 

dividen 

 Perusahaan manufaktur 

di BEI periode 2000-

2007  

 Profitabilitas dan 

Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

dividen 

 Likuiditas, Growth dan 

Firm Size berpengaruh 

tidak signifikan terhadap 

dividen 

Sumber : Data yang sudah diolah 

2.8 Kerangka Berfikir 

Current ratio merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas yang 

dihitung dengan membagi aset lancar dengan utang lancar. Semakin besar 

current ratio menunjukkan semakin tinggi perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek, sehingga kemampuan perusahaan dalam membagikan 

dividen juga semakin besar. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa current ratio 

memiliki pengaruh yang positif terhadap dividend payout ratio. Pernyataan ini 

didukung penelitian terdahulu oleh Anil dan Kapoor (2008:68), dan Wahdah 
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(2011:319) yang menyatakan bahwa Current Ratio berpengaruh positif 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.  

Debt to Equity Ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajiban, semakin rendah DER maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utang. Peningkatan utang 

akan mempengaruhi keuntungan bersih yang dibagikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen karena perusahaan lebih mengutamakan membayar 

utang terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa debt to equity ratio 

memiliki pengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. Pernyataan ini 

didukung penelitian terdahulu oleh Wira (2010:96) dan Masdupi (2012:6) yang 

menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio. 

Earning Per Share merupakan rasio profitabilitas yang tercermin pada 

setiap lembar saham yang beredar. Rasio profitabilitas merupakan bagian dari 

rasio fundamental, sehingga semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka 

semakin tinggi pula keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen atau dapat dikatakan bahwa EPS memiliki 

pengaruh positif terhadap dividend payout ratio. Pernyataan ini didukung 

penelitian terdahulu oleh Darminto (2008:96), dan Imran (2011:55) yang 
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menyatakan bahwa Earning Per Share berpengaruh positif signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

Return On Assets merupakan tingkat pengembalian investasi atas 

investasi perusahaan pada aktiva tetap yang digunakan untuk operasi. ROA 

yang semakin besar menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, 

karena tingkat pengembalian investasi juga semakin besar. Return yang diterima 

investor berupa pendapatan dividen dan capital gain, sehingga dapat dikatakan 

bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap dividend payout ratio. 

Pernyataan ini didukung penelitian terdahulu oleh Marlina dan Danica (2009:6), 

dan Pribadi dan Sampurno (2012:8) yang menyatakan bahwa Return On Assets 

berpengaruh positif signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Berikut ini 

adalah kerangka berfikir yang disajikan dalam bentuk gambar 2.1. 

Skema Kerangka Berfikir 

 

(+) 

(-) 

      (+)  

(+) 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2007:84). Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban 

Current Ratio  
(Variabel X1) 

 

Return On Assets  
(Variabel X4) 

Earning Per Share   
(Variabel X3) 

Debt to Equity Ratio  
(Variabel X2) Dividend Payout Ratio 

(Variabel Y) 
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sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian diuji kebenarannya 

melalui penelitian yang dilakukan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share 

(EPS), dan Return On Assets (ROA) secara simultan berpengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan yang termasuk dalam 

Daftar Efek Syariah periode 2008-2010. 

H2 : Current Ratio (CR), Earning Per Share (EPS), dan Return On Assets 

(ROA) secara parsial berpengaruh positif terhadap Dividend Payout 

Ratio, sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif 

terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan yang termasuk dalam 

Daftar Efek Syariah periode 2008-2010. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data yang digunakan adalah data panel berdasarkan 

ringkasan kinerja keuangan tahun 2011 pada perusahaan yang termasuk 

dalam Daftar Efek Syariah periode 2008-2010. Peneliti menggunakan 

periode tahun tersebut karena pada pertengahan tahun 2007 terjadi krisis 

ekonomi subprime mortage di Amerika yang mengakibatkan ekonomi 

dunia semakin melambat pada tahun-tahun berikutnya. Dampak tersebut 

juga dirasakan di Indonesia, tetapi Indonesia mampu menjaga eksistensi 

dalam berinvestasi di Pasar Modal Syariah, di mana perusahaan yang 

telah memenuhi kriteria rasio keuangan yaitu total utang yang berbasis 

bunga tidak lebih dari 82% dari total asset, dan pendapatan bunga tidak 

lebih dari 10% dari pendapatan total merasa lebih aman dan memiliki 

risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan hutang yang tidak dibatasi. 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-

lorang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau 

kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi dan 

Purwanto, 2009:7). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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seluruh perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), 

yaitu sebanyak 286 perusahaan yang terdiri dari 8 sektor, yaitu sektor 

pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor 

aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti, real 

estate dan kontruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan 

transportasi, dan sektor perdagangan, jasa dan investasi.  

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi 

perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 2009:7). Metode penarikan sampel 

yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan desain sampel non 

probabilitas, yaitu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi 

sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang 

sama untuk dijadikan sampel (Suharyadi dan Purwanto, 2009:8). 

Penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu 

penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu (Suharyadi dan 

Purwanto, 2009:17). 

Kriteria penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang selalu listing dalam Daftar Efek Syariah (DES) 

periode 2008-2010. 

b. Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan lengkap 

selama periode penelitian, yaitu tahun 2008-2010. 
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c. Perusahaan yang selalu membagikan dividen selama periode 

penelitian, yaitu tahun 2008-2010. 

d. Perusahaan yang mempunyai Earning Per Share di atas Rp 10, 

sebagai batas under EPS selama periode 2008-2010. 

Berdasarkan karakteristik penarikan sampel, maka diperoleh 

sampel penelitian sebanyak 44 perusahaan yang dapat dilihat pada tabel 

3.1. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 
Jumlah perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah  286 

Jumlah perusahaan yang selalu listing dalam Daftar Efek Syariah (DES) 

periode 2008-2010 

 241 

Jumlah perusahaan yang memiliki data laporan keuangan lengkap 

selama periode 2008-2010 

 241 

Jumlah perusahaan yang selalu membagikan dividen selama periode 

2008-2010 

  45 

Jumlah perusahaan yang mempunyai nilai EPS lebih dari Rp 10 sebagai 

batas under EPS selama periode 2008-2010 

  44  

Total sampel   44 

Sumber : Data IDX yang telah diolah 

Populasi perusahaan yang termasuk dalam DES periode 2008-

2010 sebanyak 286 perusahaan, yang memenuhi kriteria pengambilan 

sampel sebanyak 45 perusahaan. Peneliti tidak menggunakan 1 sampel 

perusahaan pada PT Elnusa Tbk yang mempunyai nilai EPS lebih kecil 

dari Rp 10 yaitu batas under EPS selama periode 2008-2010 pada saat 

melakukan uji asumsi klasik untuk memenuhi syarat uji 

heteroskedastisitas.  
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa annual 

report dari Ringkasan Kinerja keuangan tahun 2011. Data yang 

diperoleh adalah data yang sudah terjadi dan sudah diolah dalam bentuk 

dokumen. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2007:3). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) 

terdiri dari Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share dan 

Return On Assets, sedangkan variabel dependen (Y) adalah Dividend 

Payout Ratio. 

Variabel Independen (X): 

a. Current Ratio (X1) 

Current Ratio dihitung berdasarkan perbandingan antara aset lancar 

dengan utang lancar. 

b. Debt to Equity Ratio (X2) 

Debt to Equity Ratio dihitung berdasarkan perbandingan jumlah 

utang dengan modal sendiri. 
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c. Earning Per Share (X3) 

Earning Per Share dihitung berdasarkan perbandingan laba bersih 

dengan jumlah saham yang beredar. 

d. Return On Assets (X4) 

Return On Assets dihitung berdasarkan perbandingan laba bersih 

dengan total aset dikalikan seratus persen. 

Variabel Dependen (Y): 

Dividend Payout Ratio (Y) dihitung berdasarkan perbandingan antara 

dividen kas per lembar saham terhadap laba yang diperoleh per lembar 

saham (Earning Per Share). 

3.4 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier 

berganda dengan tujuan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik 

turunnya variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2007:275). 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Sugiyono (2007:29), statistik deskriptif merupakan statistik yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Statistik deskriptif dikemukakan dengan penyajian 

data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan 



42 

 

 

 

modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan 

simpangan baku. 

3.4.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Uji t dan uji F diasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik. Jika data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Uji statistik yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov test, 

jika nilai sig (2-tailed) lebih besar daripada 5%, maka data berdistribusi 

normal (Ghozali, 2006:147-152). 

3.4.3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi yang ditemukan ada korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 
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independen, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari nilai VIF, yaitu: 

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan 

bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian tersebut 

2) Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan 

bahwa terjadi multikolinieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 

2006:95-96). 

b. 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 lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Penelitian ini menggunakan metode grafik plot untuk mendeteksi ada 

atau tidak adanya heteroskedastisitas. Analisis dengan grafik plot 

memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah 

pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Uji statistik diperlukan untuk 

menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah metode 

Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolute residual. Jika 

probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% dapat 
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disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2006:125-138). 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin Watson (DW test). Uji 

ini digunakan untuk korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 

intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lain di 

antara variabel bebas (Ghozali, 2006:99-100). Dasar pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Standar Autokorelasi 

No Hipotesis nol Keputusan Jika 

1. Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

2. Tidak ada autokorelasi positif No decision dl≤d≤du 

3. Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl<d<4 

4. Tidak ada korelasi negatif No decision 4-du≤d≤4-dl 

5. Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negatif 

Tidak ditolak du<d<4-du 

Sumber: Ghozali (2006:100) 
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3.4.4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan alat uji yaitu: 

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi 

linear berganda melalui program SPSS dengan tingkat kesalahan sebesar 

5%. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan persamaan sebagai berikut:  

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

 

Keterangan: 

 Y          = Dividend Payout Ratio (DPR) 

  a      = Konstanta 

 X1          = Current Ratio (CR) 

 X2          = Debt to Equity Ratio (DER) 

 X3      = Earning Per Share (EPS) 

 X4          = Return On Assets (ROA) 

b1,2,3,4   = Koefisien Regresi variabel X1,2,3,4 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) secara simultan. Tingkat kesalahan dalam 

penelitian ini sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi (Sig F) lebih kecil 



46 

 

 

 

daripada α = 0,05, maka H1 diterima yang artinya variabel independen 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya jika sig F lebih besar daripada α = 0,05, maka H1 ditolak 

yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Bentuk pengujian hipotesis: 

H0: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS), dan Return On Assets (ROA) secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah periode 

2008-2010. 

H1: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS), dan Return On Assets (ROA) secara simultan 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah periode 

2008-2010. 

c. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) secara parsial. Tingkat kesalahan dalam 

penelitian ini sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi (Sig t) lebih kecil 

daripada α = 0,05, maka H2 diterima yang artinya variabel independen 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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Sebaliknya jika sig t lebih besar daripada α = 0,05, maka H2 ditolak yang 

artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Bentuk pengujian hipotesis: 

H0: Current Ratio (CR), Earning Per Share (EPS), dan Return On 

Assets (ROA) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan Debt to Equity Ratio 

(DER) tidak berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) pada perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek 

Syariah periode 2008-2010. 

H2: Current Ratio (CR), Earning Per Share (EPS), dan Return On 

Assets (ROA) secara parsial berpengaruh positif terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh negatif terhadap Dividend Payout Ratio pada 

perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah periode 

2008-2010. 

3.4.5. Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Nilai r
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen 



48 

 

 

 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka r
2 

pasti meningkat walaupun belum tentu variabel 

yang ditambahkan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu, digunakan nilai korelasi parsial, karena nilai 

korelasi parsial dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2006:87). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif statistik dilakukan untuk mengetahui sebaran 

nilai dari variabel-variabel penelitian. Hal–hal yang akan dikaji dalam 

membahas analisis deskriptif adalah nilai rata-rata, nilai maksimum dan 

nilai minimum dari masing-masing variabel. Berikut adalah hasil output 

perhitungan statistik deskriptif menggunakan SPSS 16 pada tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 132 11.03 914.90 2.2311E2 155.50645 

DER 132 .10 3.39 1.0362 .77277 

EPS 132 11.42 12120.21 5.0979E2 1247.12176 

ROA 132 1.27 60.58 17.3760 11.23158 

DPR 132 9.96 105.26 40.2847 21.53320 

Valid N (listwise) 132     

 

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh keterangan nilai standar deviasi 

CR sebesar 155,50645 yang berarti kecenderungan data CR antara 

perusahaan satu dan perusahaan lainnya selama periode tersebut 

mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 155,50645. Standar deviasi 

DER sebesar 0,77277 yang berarti kecenderungan data DER antara 

perusahaan satu dan perusahaan lainnya selama periode tersebut 

mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 0,77277. Standar Deviasi 
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EPS sebesar 1247,12176 yang berarti kecenderungan data EPS antara 

perusahaan satu dan perusahaan lainnya selama periode tersebut 

mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 1247,12176. Standar deviasi 

ROA sebesar 11,23158 yang berarti kecenderungan data ROA antara 

perusahaan satu dan perusahaan lainnya selama periode tersebut 

mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 11,23158. Standar deviasi 

DPR sebesar 21,53320 yang berarti kecenderungan data DPR antara 

perusahaan satu dan perusahaan lainnya selama periode tersebut 

mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 21,53320. 

4.1.2 Uji Normalitas 

Berdasarkan teori statistika model linear hanya residu dari 

variabel dependen Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel 

independen diasumsikan bukan fungsi distribusi, sehingga tidak perlu 

diuji normalitasnya. Hasil output pengujian SPSS dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 132 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 17.92952087 

Most Extreme Differences Absolute .081 

Positive .081 

Negative -.039 

Kolmogorov-Smirnov Z .930 

Asymp. Sig. (2-tailed) .353 

a. Test distribution is Normal. 
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Berdasarkan tabel 4.2 dengan uji statistik non-parametric 

Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig = 0,353 = 35,3% > 

5%, artinya data berdistribusi normal. 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi yang ditemukan ada korelasi antar variabel bebas. Model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi adalah dengan 

melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak 

ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Berikut 

hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16 dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Uji Multikolenieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.664 7.763  .987 .325   

CR .052 .011 .374 4.634 .000 .836 1.196 

DER -.147 2.223 -.005 -.066 .947 .857 1.166 

Log_EPS 6.644 3.044 .180 2.183 .031 .806 1.241 

ROA .349 .164 .182 2.126 .035 .743 1.345 

a. Dependent Variable: 

DPR 
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Berdasarkan tabel 4.3 terlihat setiap variabel bebas mempunyai 

nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

4.1.3.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji 

Glejser. Uji Glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolute 

residuals terhadap variabel independen. Hasil perhitungan menggunakan 

program SPSS 16  dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Uji Heterokesdastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.810 4.788  1.213 .227 

CR .008 .007 .105 1.130 .261 

DER -.905 1.371 -.060 -.660 .511 

Log_EPS 1.918 1.878 .097 1.021 .309 

ROA .154 .101 .149 1.518 .132 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

 

 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan variabel 

CR, DER, Log EPS, dan ROA mempunyai nilai sig ≥ 0,05, sehingga 

tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik 
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mempengaruhi variabel DPR abs_res. Hal ini terlihat dari nilai sig pada 

variabel CR, DER, Log EPS, dan ROA seluruhnya di atas 0,05, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 

4.1.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Durbin Watson (DW test). Berikut ini hasil perhitungan menggunakan 

SPSS yang dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 

 

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu 

dengan melihat tabel Durbin Watson, yaitu 4 – du < d < 4 = 4 - 1,788 = 

2,212, karena nilai 1,728 < 2,212 maka tidak terjadi autokorelasi. 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

4.1.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis dengan program SPSS 16 diperoleh hasil persamaan 

regresi linear berganda yang dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .554
a
 .307 .285 18.20969 1.728 

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, EPS  

b. Dependent Variable: DPR 
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Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

Y = 7,664 + 0,052X1 – 0,147X2 + 6,644X3 + 0,349X4.  

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 7,664 

Jika variabel Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Earning 

Per Share (X3) dan Return On Assets (X4) dianggap sama dengan nol, 

maka variabel Dividend Payout Ratio (Y) sebesar 7,664. 

2. Koefisien X1 = 0,052 

Jika variabel Current Ratio (X1) mengalami kenaikan sebesar satu 

satuan, sementara Debt to Equity Ratio (X2), Earning Per Share (X3), 

dan Return On Assets (X4) dianggap tetap, maka akan mempengaruhi 

kenaikan Dividend Payout Ratio (Y) sebesar 0,052 satuan. 

3. Koefisien X2 = - 0,147 

Jika variabel Debt to Equity Ratio (X2) mengalami kenaikan sebesar 

satu satuan, sementara Current Ratio (X1), Earning Per Share (X3) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.664 7.763  .987 .325   

CR .052 .011 .374 4.634 .000 .836 1.196 

DER -.147 2.223 -.005 -.066 .947 .857 1.166 

Log_EPS 6.644 3.044 .180 2.183 .031 .806 1.241 

ROA .349 .164 .182 2.126 .035 .743 1.345 

a. Dependent Variable:  DPR       



55 

 

 

 

dan Return On Assets (X4) dianggap tetap, maka akan mempengaruhi 

penurunan Dividend Payout Ratio (Y) sebesar 0,147 satuan. 

4. Koefisien X3 = 6,644 

Jika variabel Log Earning Per Share (X3) mengalami kenaikan 

sebesar satu persen, sementara Current Ratio (X1), Debt to Equity 

Ratio (X2), dan Return On Assets (X4) dianggap tetap, maka akan 

mempengaruhi kenaikan Dividend Payout Ratio (Y) sebesar 6,644 

persen. 

5. Koefisien X4 = 0,349 

Jika variabel Return On Assets (X4) mengalami kenaikan sebesar satu 

satuan, sementara Current Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), dan 

Earning Per Share (X3) dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan Dividend Payout Ratio  (Y) sebesar 0,349 satuan.  

4.1.4.2 Uji  F 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan data 

menggunakan SPSS 16 dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Uji Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18629.632 4 4657.408 14.046 .000
a
 

Residual 42112.271 127 331.593   

Total 60741.903 131    

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, EPS 

b. Dependent Variable: DPR 
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Pada tabel 4.7 diperoleh nilai sig = 0,000 < 5 %, hal ini berarti 

hipotesis H0 ditolak, hipotesis H1 diterima yang berbunyi variabel 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share dan Return On 

Assets secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Dividend Payout Ratio pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek 

Syariah periode 2008-2010. 

4.1.4.3 Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu 

(parsial) variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan atau tidak. Hasil output dari SPSS dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Uji Parsial 

 

Berdasarkan tabel 4.8  dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% 

atau ( ) = 0,05, variabel CR diperoleh nilai sig = 0,000 < 0,05, hal ini 

berarti variabel CR secara statistik berpengaruh positif signifikan 

terhadap DPR. Variabel DER diperoleh nilai sig = 0,947 > 0,05, 

sehingga dapat dikatakan DER secara statistik berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap DPR. Variabel EPS diperoleh nilai sig = 0,031 < 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.664 7.763  .987 .325 

CR .052 .011 .374 4.634 .000 

DER -.147 2.223 -.005 -.066 .947 

Log_EPS 6.644 3.044 .180 2.183 .031 

ROA .349 .164 .182 2.126 .035 

a. Dependent Variable: DPR        
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0,05, dapat disimpulkan EPS berpengaruh positif signifikan terhadap 

DPR. Variabel ROA diperoleh nilai sig = 0,035 < 0,05, hal ini 

menunjukkan variabel ROA mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap DPR. Kesimpulannya hipotesis H0 ditolak, hipotesis H2 

diterima, yang berbunyi variabel Current Ratio, Earning Per Share, dan 

Return On Assets secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio, tetapi untuk variabel Debt to Equity Ratio 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah periode 2008-

2010.  

4.1.5 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Secara parsial kontribusi CR, DER, EPS dan ROA  

terhadap DPR  dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Uji Determinasi Parsial 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 7.664 7.763  .987 .325    

CR .052 .011 .374 4.634 .000 .471 .380 .342 

DER -.147 2.223 -.005 -.066 .947 -.213 -.006 -.005 

Log_EPS 6.644 3.044 .180 2.183 .031 .328 .190 .161 

ROA .349 .164 .182 2.126 .035 .385 .185 .157 

a. Dependent 
Variable: DPR 
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Berdasarkan tabel 4.9, diketahui besarnya r
2
 CR adalah 14,44% 

yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel CR 

dikuadratkan yaitu (0,380)
2
. Besarnya pengaruh DER adalah 0,0036% 

yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel DER 

dikuadratkan yaitu (-0,006)
2
. Besarnya pengaruh EPS adalah 3,61% 

yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel EPS 

dikuadratkan yaitu (0,190)
2
. Besarnya pengaruh ROA adalah 3,42% 

yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel ROA 

dikuadratkan yaitu (0,185)
2
. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CR  

memberikan pengaruh lebih besar terhadap DPR dibandingkan variabel 

DER, EPS dan ROA.
 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh CR terhadap DPR pada perusahaan yang 

termasuk dalam Daftar Efek Syariah Periode 2008-2010. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel CR 

berpengaruh positif signifikan terhadap DPR, hal ini berarti semakin 

tinggi CR pada suatu perusahaan berdampak pada semakin tinggi DPR 

pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Anil dan Kapoor (2008:68) dan Wahdah (2011:319) 

yang menyatakan bahwa CR mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap DPR, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Arilaha 
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(2009), Wira (2010) dan Darminto (2008) yang menyatakan bahwa CR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DPR. 

CR merupakan ukuran rasio likuiditas dari laporan keuangan 

perusahaan. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban 

jangka pendek, sehingga perusahaan yang memiliki likuiditas baik maka 

kemungkinan pembayaran dividen juga baik. Dengan adanya batasan 

hutang yang berbasis bunga tidak lebih dari 82%, perusahaan mampu 

membayar hutang lancar lebih tinggi dan berpengaruh pada aset lancar 

perusahaan yang meningkat, sehingga berdampak positif pada dividen 

yang dibagikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa rasio likuiditas dapat 

digunakan untuk memprediksi tingkat pengembalian investasi berupa 

dividen bagi investor pada perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek 

Syariah periode 2008-2010. Hal ini di dasarkan pada hasil penelitian 

bahwa variabel likuiditas (Current Ratio) mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio.  

4.2.2 Pengaruh DER terhadap DPR pada perusahaan yang 

termasuk dalam Daftar Efek Syariah Periode 2008-2010. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil bahwa variabel DER 

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap DPR pada 

perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, hal ini berarti 

tinggi rendahnya tingkat DER tidak mempengaruhi tinggi rendahnya 
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DPR. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arilaha (2009), Marlina dan Danica (2009), Wahdah (2011), dan 

Sumiadji (2011) yang menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap DPR, hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Wira (2010:96) dan Masdupi (2012:6) yang menyatakan 

bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap DPR. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio hutang (leverage) 

terhadap modal. Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh hutang, di mana semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan 

gejala yang kurang baik bagi perusahaan. Dengan adanya pembatasan 

hutang yang berbasis bunga tidak lebih dari 82% maka hutang 

perusahaan menjadi terkendali, sehingga investor dalam melakukan 

investasi tidak memandang pentingnya penggunaan hutang maupun 

pengembalian bunga dan pokok hutang karena investor merasa percaya 

terhadap pengelolaan hutang perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

dividen pada tahun 2008 sampai 2010 relatif stabil, sehingga investor 

merasa cukup aman untuk berinvestasi tanpa melihat informasi hutang 

perusahaan.  

Alasan yang lain adalah perusahaan yang memiliki struktur 

modal baik modal sendiri maupun modal pinjaman tidak hanya 

memperhatikan kepentingan debtholder berupa pelunasan kewajiban 

tetapi juga memperhatikan kepentingan shareholder dengan 
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membagikan dividen. Sudut pandang efficiency contracting menyatakan 

bahwa manajer cenderung memilih kebijakan dividen yang dapat 

meminimalkan agency cost, sehingga kebijakan yang diambil dapat 

diterima pemegang saham dan manajemen. Agency cost dapat 

diturunkan dengan cara peningkatan dividend pay out, sehingga tinggi 

rendahnya hutang tidak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya 

pembagian dividen (Arilaha, 2009:85). 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity 

Ratio tidak dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengembalian 

investasi berupa dividen bagi investor pada perusahaan yang termasuk 

dalam Daftar Efek Syariah periode 2008-2010, sehingga pihak 

manajemen perusahaan harus dapat mengambil keputusan kebijakan 

dividen yang tepat. 

4.2.3 Pengaruh EPS terhadap DPR pada perusahaan yang 

termasuk dalam Daftar Efek Syariah Periode 2008-2010. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel EPS 

berpengaruh positif signifikan terhadap DPR pada perusahaan yang 

termasuk dalam Daftar Efek Syariah, hal ini berarti tinggi rendahnya 

EPS mempengaruhi tinggi rendahnya DPR. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Imran (2011:55), dan Darminto 

(2008:96) yang menyatakan bahwa EPS berpengaruh positif signifikan 

terhadap DPR, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Anil dan 
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Kapoor (2008) yang menyatakan bahwa EPS berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap DPR. 

Earning Per Share (EPS) merupakan tingkat keuntungan bersih 

yang mampu diraih perusahaan dalam menjalankan operasinya. 

Keuntungan yang layak dibagikan sebagai dividen adalah keuntungan 

setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban bunga dan pajak. 

Karena hutang yang berbasis bunga dibatasi tidak lebih dari 82%, maka 

keuntungan bersih perusahaan akan relatif stabil, sehingga dividen yang 

diambil dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan juga stabil. 

Dengan adanya pendapatan bunga tidak lebih dari 10%, maka total 

pendapatan perusahaan akan relatif stabil, sehingga laba perusahaan 

yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi total biaya juga semakin 

besar dan berpengaruh juga stabilnya dividen yang dibagikan. 

Perusahaan yang memiliki stabilitas keuntungan dapat 

menetapkan tingkat pembayaran dividen dan mensinyalkan kualitas atas 

keuntungan perusahaan. Pengumuman dividen mengandung informasi, 

sehingga perusahaan berusaha untuk tidak menurunkan dividen. 

Penurunan dividen merupakan signal bahwa perusahaan dianggap 

mengalami kesulitan finansial. Apabila perusahaan mengumumkan 

peningkatan dividen, maka investor akan menganggap kondisi 

perusahaan saat ini dan akan datang relatif baik. Penambahan dividen 

dapat memperkuat posisi perusahaan untuk mencari tambahan dana dari 
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pasar modal sehingga kinerja perusahaan dapat diawasi oleh tim 

pengawas pasar modal. Pengawasan ini menyebabkan manajer berusaha 

mempertahankan kualitas kinerja dan menurunkan konflik keagenan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Earning Per Share 

dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengembalian investasi 

berupa dividen bagi investor pada perusahaan yang termasuk dalam 

Daftar Efek Syariah periode 2008-2010. 

4.2.4 Pengaruh ROA terhadap DPR pada perusahaan yang 

termasuk dalam Daftar Efek Syariah Periode 2008-2010. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel 

ROA berpengaruh positif signifikan terhadap DPR pada perusahaan 

yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, hal ini berarti tinggi 

rendahnya ROA mempengaruhi tinggi rendahnya DPR. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina dan Danica 

(2009:6) dan Pribadi dan Sampurno (2012:8) yang menyatakan bahwa 

ROA berpengaruh positif signifikan terhadap DPR, hal ini bertentangan 

dengan hasil penelitian Sumiadji (2011) yang menyatakan bahwa ROA 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DPR. 

Return On Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas, di mana 

semakin tinggi ROA maka pertumbuhan laba akan meningkat yang 

memungkinkan pembagian dividen juga besar. Hal ini menunjukkan 

perusahaan selalu berusaha meningkatkan citra perusahaan dengan cara 
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setiap peningkatan laba akan diikuti dengan peningkatan porsi laba yang 

dibagi sebagai dividen. Dengan adanya pembatasan pendapatan bunga 

tidak lebih dari 10%, maka total pendapatan perusahaan tidak begitu 

fluktuatif dan pada akhirnya berdampak pada keuntungan dividen yang 

dibagikan juga stabil. Pembatasan hutang yang berbasis bunga tidak 

lebih dari 82% akan mempengaruhi total biaya, karena laba bersih 

perusahaan diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan total 

beban, sehingga laba akan cenderung stabil dan berpengaruh juga pada 

dividen yang dibagikan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Return On Assets 

dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengembalian investasi 

berupa dividen bagi investor pada perusahaan yang termasuk dalam 

Daftar Efek Syariah periode 2008-2010. 

4.2.5 Analisis Hasil Pembahasan Daftar Efek Syariah 

dibandingkan dengan efek pada umumnya 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saham syariah lebih 

baik dibandingkan saham konvensional dengan melihat aspek dasar 

yang melandasi ketentuan yang masuk dalam efek syariah, yaitu total 

hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih 

dari 82%, dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. 

Artinya hutang berbasis bunga dapat terkendali karena adanya batasan 
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total hutang yaitu tidak lebih dari 82%, sehingga memungkinkan 

perusahaan mempunyai kelebihan dalam membayar hutang lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah hutang yang tidak dibatasi. Hutang yang 

berbasis bunga dipengaruhi oleh suku bunga pasar, di mana permintaan 

dan penawaran menjadi kekuatan dalam menentukan bunga, jika bunga 

pasar meningkat maka bunga pinjaman akan naik, sehingga jumlah 

hutang yang berbasis bunga juga akan meningkat. Dengan adanya 

batasan ketentuan saham syariah, maka keuntungan yang dibagikan 

dalam bentuk dividen akan stabil.  

Aspek kedua adalah pendapatan yang berbasis bunga 

dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%, artinya jika 

pendapatan bunga sudah ditetapkan tidak lebih dari 10% maka total 

pendapatan perusahaan relatif stabil dibandingkan dengan bunga yang 

tidak dibatasi, karena jika pendapatan bunga yang tidak dibatasi akan 

mempengaruhi ketidakstabilan pendapatan yang berdampak pada 

dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini dapat 

menimbulkan risiko yang lebih besar jika pendapatan bunga tersebut 

tidak dibatasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Earning 

Per Share (EPS), dan Return On Assets (ROA) secara simultan 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada 

perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah periode 2008-

2010. 

2. Variabel Current Ratio (CR), Earning Per Share (EPS), dan Return 

On Assets (ROA) secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), sedangkan variabel Debt to 

Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif tidak signifikan pada 

perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah periode 2008-

2010. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan, sebaiknya lebih memperhatikan aspek 

CR, EPS, dan ROA, karena sesuai dengan hasil penelitian ini ketiga 

variabel tersebut menjadi acuan bagi investor dalam memilih saham 
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syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah. Hal ini terjadi 

karena investor cenderung berkepentingan terhadap kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang 

berupa dividen. Variabel DER tidak perlu menjadi perhatian utama 

karena dengan adanya batasan utang yang berbasis bunga tidak 

lebih dari 82%, manajemen mampu mengelola utang perusahaan 

secara lebih baik. 

2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang 

tepat sehubungan dengan harapan tingkat keuntungan berupa 

dividen dari investasi yang dilakukan. Investor yang bermaksud 

ingin melakukan investasi sebaiknya memperhatikan CR, EPS, dan 

ROA karena berdasarkan penelitian ini ketiga rasio tersebut 

mempunyai pengaruh terhadap DPR. Nilai CR, EPS, dan ROA yang 

ditetapkan perusahaan semakin tinggi, maka semakin besar 

keuntungan yang akan diterima oleh investor, dan sebaiknya DER 

tidak perlu menjadi perhatian utama dalam menentukan dividen, 

karena sudah adanya batasan hutang yang berbasis bunga kurang 

dari 82% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal 

lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha adalah kurang 

dari 10%, sehingga hutang perusahaan lebih terkendali dan 

pendapatan perusahaan relatif stabil. 
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3. Keterbatasan penelitian ini variabel independen yang digunakan 

hanya empat variabel yaitu CR, DER, EPS dan ROA, sehingga bagi 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang 

mempengaruhi DPR namun tidak masuk dalam model yang diuji 

dalam penelitian ini. 
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LAMPIRAN 1 

 

TABULASI PENELITIAN TAHUN 2008 

No Nama Perusahaan CR DER Log EPS ROA DPR 

1 PT. Astra Argo Lestari Tbk 194.42 0.23 3.22 60.58 30.23 

2 PT. Astra International Tbk 132.17 1.21 2.94 19.03 38.32 

3 PT. Adaro Energi Tbk       116.89 1.41 1.44 8.67 42.54 

4 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 301.65 0.26 2.16 18.84 40.07 

5 PT. Astra Otoparts Tbk     213.34 0.45 2.87 19.39 40.05 

6 PT. Ace Hardware Indonesia Tbk 174.21 1.17 1.88 23.21 9.98 

7 PT. AKR Corporindo Tbk     199.67 1.81 1.83 8.02 31.25 

8 PT. Astra Graphia Tbk      113.66 1.53 1.67 9.98 38.85 

9 PT. Sepatu Bata Tbk        122.08 0.47 4.08 5.69 16.73 

10 PT. Berlina Tbk            236.05 1.27 2.18 6.7 57.82 

11 PT. Global Mediacom Tbk    132.94 0.63 1.49 2.22 11.31 

12 PT. Darya Varia Laboratori Tbk 413.4 1.26 2.1 17.13 35.58 

13 PT. Enseval Putra Megatrad Tbk 190.6 0.88 2.07 15.21 23.49 

14 PT. Fast Food Indonesia Tbk 137.9 0.63 2.45 21.4 20.31 

15 PT. Goodyear Indonesia Tbk 140.88 0.25 2.3 6.5 30.29 

16 PT. Sumi Indo Kabel Tbk    141.03 0.25 2.5 2.228 39.16 

17 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 189.77 1.08 2.07 6.57 39.9 

18 PT. Intraco Penta Tbk      214.9 2.46 1.73 4.14 37.66 

19 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 178.57 0.33 2.68 20.67 31.63 

20 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 149.11 0.61 3.36 35.31 59.08 

21 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 315.77 0.18 2.02 6.46 9.96 

22 PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 126.59 1.76 1.36 9.89 21.81 

23 PT Resource Alam Indonesia Tbk 23.7 1.82 2.21 24.55 12.35 

24 PT Kalbe Farma Tbk         333.35 1.38 1.84 20.65 17.96 

25 PT Lion Metal Works Tbk    56.87 1.16 2.86 22.54 18.56 

26 PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 170.06 0.54 2.83 26.96 30.6 

27 PT Multi Indocitra Tbk     270.19 0.17 1.6 16.97 50.12 

28 PT Mustika Ratu Tbk        131.06 0.17 1.72 8.98 25 

29 PT Perusahaan Gas Negara Tbk 21.77 0.25 1.44 5.02 15.12 

30 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 316.76 0.51 1.92 14.41 45.19 

31 PT Pudjiadi dan Sons Estat Tbk 141.6 1.18 2.2 12.93 31.71 

32 PT Sucaco Tbk              118.6 2.15 1.74 2.23 54.97 

33 PT Surya Citra Media Tbk   32 0.71 1.21 15.02 15.54 
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34 PT Sampoerna Agro Tbk      226.99 0.37 2.37 29.3 38.7 

35 PT Smart Tbk               172.24 1.17 2.56 14.75 49.41 

36 PT Semen gresik (Persero) Tbk 338.58 3 2.63 33.85 50.58 

37 PT Tunas Baru Lampung Tbk  11.03 2.15 1.18 2.39 11.43 

38 PT Mandom Indonesia Tbk    709.78 0.12 2.76 18.5 52.52 

39 PT Tigaraksa Satria Tbk    139.23 3 2.08 9.46 33.18 

40 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 154.16 0.38 2.72 22.26 56.37 

41 PT Tempo Scan Pasific Tbk  383.06 0.29 3.85 14.86 105.26 

42 PT Tunas Ridean Tbk        141.06 0.25 2.24 9.8 95.63 

43 PT United Tractors Tbk     163.62 1.05 2.9 16.86 40.01 

44 PT Unilever Indonesia Tbk  100.39 1.1 2.5 53.01 99.84 
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TABULASI PENELITIAN TAHUN 2009 

No Nama Perusahaan CR DER Log EPS ROA DPR 

1 PT. Astra Argo Lestari Tbk 182.58 0.18 3.02 33.02 85.82 

2 PT. Astra International Tbk 136.88 1 2.88 18.44 33.47 

3 PT. Adaro Energi Tbk       198.06 1.43 2.14 20.2 21.24 

4 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 172.73 0.21 2.18 17.89 40.06 

5 PT. Astra Otoparts Tbk     217.39 3.39 3 20.39 60.03 

6 PT. Ace Hardware Indonesia Tbk 106 1.12 1.95 21.26 10.22 

7 PT. AKR Corporindo Tbk     195.87 2.2 1.94 7.73 28.56 

8 PT. Astra Graphia Tbk      144.71 1.03 1.7 11.7 40.29 

9 PT. Sepatu Bata Tbk        235.2 0.38 3.61 17.2 52.95 

10 PT. Berlina Tbk            151.2 1.17 2.17 4.62 59.26 

11 PT. Global Mediacom Tbk    306.6 2.6 1.06 4.38 43.77 

12 PT. Darya Varia Laboratori Tbk 305.02 0.41 2.11 14.56 34.87 

13 PT. Enseval Putra Megatrad Tbk 193.53 0.86 2.16 15.39 19.05 

14 PT. Fast Food Indonesia Tbk 153.79 0.63 2.61 23.73 20.35 

15 PT. Goodyear Indonesia Tbk 90.48 1.71 1.35 1.5 17.62 

16 PT. Sumi Indo Kabel Tbk    171.83 1.14 1.97 1.27 34.1 

17 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 116.09 2.45 2.37 10.06 39.34 

18 PT. Intraco Penta Tbk      174.61 1.91 1.94 5.85 34.59 

19 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 300.55 0.24 2.87 28.59 30.16 

20 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 597.79 0.52 3.45 38.08 70.11 

21 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 415.64 1.17 2.16 6.76 60.22 

22 PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 141.74 0.82 1.86 22.63 41.36 

23 PT Resource Alam Indonesia Tbk 20.57 1.81 2.11 17.71 17.81 

24 PT Kalbe Farma Tbk         298.7 0.39 1.96 22.69 27.33 

25 PT Lion Metal Works Tbk    179.63 1.9 2.81 16.58 19.34 

26 PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 140.54 0.27 2.71 20.78 40.31 

27 PT Multi Indocitra Tbk     221.06 0.17 1.7 16.98 39.55 

28 PT Mustika Ratu Tbk        117.88 1.6 1.69 7.9 20 

29 PT Perusahaan Gas Negara Tbk 248.36 1.35 2.41 28.77 60.01 

30 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 197.06 0.58 1.93 12.48 46.58 

31 PT Pudjiadi dan Sons Estat Tbk 149.55 1.28 2.39 18.43 24.29 

32 PT Sucaco Tbk              120.29 1.77 1.95 1.93 33.4 

33 PT Surya Citra Media Tbk   344.57 1.69 1.22 17.31 11.38 

34 PT Sampoerna Agro Tbk      261.21 0.27 2.17 18.1 30.18 

35 PT Smart Tbk               157.97 1.13 2.24 9.72 28.78 
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36 PT Semen gresik (Persero) Tbk 357.63 2.6 2.75 35.94 55 

37 PT Tunas Baru Lampung Tbk  11.2 1.8 1.52 7.48 15.88 

38 PT Mandom Indonesia Tbk    726.31 0.13 2.79 17.71 51.63 

39 PT Tigaraksa Satria Tbk    147.65 2.73 2.73 4.9 72.23 

40 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 160.58 1.22 2.75 22.91 51.25 

41 PT Tempo Scan Pasific Tbk  346.84 1.34 1.9 14.73 43.75 

42 PT Tunas Ridean Tbk        135.43 0.77 2.35 23.17 39.55 

43 PT United Tractors Tbk     165.64 1.76 1.31 22.31 28.76 

44 PT Unilever Indonesia Tbk  804.17 0.1 2.6 56.76 100.01 
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TABULASI PENELITIAN TAHUN 2010 

No Nama Perusahaan CR DER Log EPS ROA DPR 

1 PT. Astra Argo Lestari Tbk 593.17 0.19 3.11 33.71 64.81 

2 PT. Astra International Tbk 126.18 1.1 2.55 18.64 13.24 

3 PT. Adaro Energi Tbk       176.06 1.18 1.84 12.44 43.98 

4 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 381.77 0.28 2.25 18.46 40.07 

5 PT. Astra Otoparts Tbk     175.73 0.38 3.17 24.96 40 

6 PT. Ace Hardware Indonesia Tbk 181.61 0.14 2.02 19.24 50 

7 PT. AKR Corporindo Tbk     104.79 2.01 1.91 5.48 20.37 

8 PT. Astra Graphia Tbk      151.03 1.1 1.94 16.13 39.87 

9 PT. Sepatu Bata Tbk        120.85 0.46 3.67 17.46 27.72 

10 PT. Berlina Tbk            133.16 1.62 2.4 8.58 35.73 

11 PT. Global Mediacom Tbk    185.68 0.64 1.62 9.23 23.79 

12 PT. Darya Varia Laboratori Tbk 137.17 0.33 2.01 18.02 30.3 

13 PT. Enseval Putra Megatrad Tbk 192.68 1.81 2.05 10.75 14.43 

14 PT. Fast Food Indonesia Tbk 170.82 1.54 1.27 21.16 10.02 

15 PT. Goodyear Indonesia Tbk 86.42 1.76 3.21 6.75 15.4 

16 PT. Sumi Indo Kabel Tbk    500.69 0.22 1.18 1.27 66.52 

17 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 203.65 1.34 2.53 11.49 39.55 

18 PT. Intraco Penta Tbk      122.55 0.29 2.28 7.19 29.12 

19 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 555.37 0.17 2.94 27.68 30.02 

20 PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 483.44 0.51 2.21 25.45 74.1 

21 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 165.04 1.37 2.24 7.79 60.22 

22 PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 229.45 0.54 2.33 42.7 64.83 

23 PT Resource Alam Indonesia Tbk 250.24 0.72 2.22 44.94 30.12 

24 PT Kalbe Farma Tbk         439.36 0.23 2.1 25.18 55.27 

25 PT Lion Metal Works Tbk    344.11 0.17 2.87 16.54 26.93 

26 PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 239.27 0.22 2.88 24.85 80.6 

27 PT Multi Indocitra Tbk     339.57 0.33 1.67 12.74 51.15 

28 PT Mustika Ratu Tbk        76.134 1.4 1.76 8.53 20 

29 PT Perusahaan Gas Negara Tbk 343.4 1.22 2.41 25.13 60 

30 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 200 0.47 1.95 11.9 46.84 

31 PT Pudjiadi dan Sons Estat Tbk 167.54 1.11 2.36 15.69 26 

32 PT Sucaco Tbk              126.47 1.72 2.47 7.15 30.45 

33 PT Surya Citra Media Tbk   354.68 0.69 2.44 28.69 103.3 

34 PT Sampoerna Agro Tbk      189.21 0.34 2.38 21.92 45.19 

35 PT Smart Tbk               152.68 1.14 2.64 13.27 34.18 
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36 PT Semen gresik (Persero) Tbk 129.17 2.9 2.79 30.35 50 

37 PT Tunas Baru Lampung Tbk  111.1 1.95 1.72 8.88 15.36 

38 PT Mandom Indonesia Tbk    106.85 0.1 2.82 16.57 52.01 

39 PT Tigaraksa Satria Tbk    145.32 2.78 2.05 8.28 45.7 

40 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 914.9 0.98 2.76 21.47 56.37 

41 PT Tempo Scan Pasific Tbk  636.85 0.36 2.04 17.54 92.05 

42 PT Tunas Ridean Tbk        151.17 1.73 1.68 16.55 20.74 

43 PT United Tractors Tbk     156.59 0.84 3.07 17.04 50.68 

44 PT Unilever Indonesia Tbk  385.13 0.12 2.65 52.16 100.02 
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LAMPIRAN 2 

 

1. Analisis Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 132 11.03 914.90 2.2311E2 155.50645 

DER 132 .10 3.39 1.0362 .77277 

EPS 132 11.42 12120.21 5.0979E2 1247.12176 

ROA 132 1.27 60.58 17.3760 11.23158 

DPR 132 9.96 105.26 40.2847 21.53320 

Valid N (listwise) 132     

 

 

 

 

2. Uji Normalitas Data 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 132 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 17.92952087 

Most Extreme Differences Absolute .081 

Positive .081 

Negative -.039 

Kolmogorov-Smirnov Z .930 

Asymp. Sig. (2-tailed) .353 

a. Test distribution is Normal. 
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3. Uji Multikolenieritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Uji Heteroskesdastisitas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.810 4.788  1.213 .227 

CR .008 .007 .105 1.130 .261 

DER -.905 1.371 -.060 -.660 .511 

Log_EPS 1.918 1.878 .097 1.021 .309 

ROA .154 .101 .149 1.518 .132 

a. Dependent Variable: Abs_Res        

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.664 7.763  .987 .325   

CR .052 .011 .374 4.634 .000 .836 1.196 

DER -.147 2.223 -.005 -.066 .947 .857 1.166 

Log_EPS 6.644 3.044 .180 2.183 .031 .806 1.241 

ROA .349 .164 .182 2.126 .035 .743 1.345 

a. Dependent Variable: DPR        
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5. Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

6. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Uji Simultan (Uji F) 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18629.632 4 4657.408 14.046 .000
a
 

Residual 42112.271 127 331.593   

Total 60741.903 131    

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, EPS   

b. Dependent Variable: DPR     

 
 
 
 
 

    

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .554
a
 .307 .285 18.20969 1.728 

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, CR, EPS  

b. Dependent Variable: DPR   

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 7.664 7.763  .987 .325   

CR .052 .011 .374 4.634 .000 .836 1.196 

DER -.147 2.223 -.005 -.066 .947 .857 1.166 

Log_EPS 6.644 3.044 .180 2.183 .031 .806 1.241 

ROA .349 .164 .182 2.126 .035 .743 1.345 

a. Dependent Variable: DPR        
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8. Uji Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Uji Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 7.664 7.763  .987 .325    

CR .052 .011 .374 4.634 .000 .471 .380 .342 

DER -.147 2.223 -.005 -.066 .947 -.213 -.006 -.005 

Log_EPS 6.644 3.044 .180 2.183 .031 .328 .190 .161 

ROA .349 .164 .182 2.126 .035 .385 .185 .157 

a. Dependent Variable: 

DPR 

 

      

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.664 7.763  .987 .325 

CR .052 .011 .374 4.634 .000 

DER -.147 2.223 -.005 -.066 .947 

Log_EPS 6.644 3.044 .180 2.183 .031 

ROA .349 .164 .182 2.126 .035 

a. Dependent Variable: DPR        


