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ABSTRAKSI 
 

Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Perusahaan Food and 
Beverages. Diantara beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah 
masalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen melibatkan dua pihak yang saling 
berlawanan yaitu pemegang saham dengan perusahaan. Oleh karena itu survai 
tentang variabel yang mempengaruhi Dividen diukur dengan menggunakan 
Dividend Payout Ratio (DPR) penting dilakukan, yang hasilnya di pergunakan 
untuk pengendalian kebijakan manajemen perusahaan Food and Beverages yang 
telah terdaftar di BEI. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Earning per Share (EPS), Return On Investment (ROI), Total Asset Turn Over 
(TATO), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 
secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan Food and Beverages yang 
telah terdaftar di BEI serta untuk mengetahui dan menganalisis variabel mana 
yang paling dominan diantara 4 (empat) variabel bebas tersebut terhadap Dividend 
Payout Ratio (DPR) perusahaan Food and Beverages yang telah terdaftar di BEI . 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Earning per Share (EPS), 
Return On Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), dan Debt to Equity 
Ratio (DER) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap  
Dividend Payout Ratio (DPR). Dengan uji parsial variabel Earning per Share 
(EPS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 
(DPR), namun variabel Return On Investment (ROI), Total Asset Turn Over 
(TATO), dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR). Sedangkan dari keempat variabel bebas yang 
diteliti menunjukkan variabel Return On Investment (ROI) merupakan variabel 
yang dominan berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) . 
 

Kata Kunci :  Earning per Share, Return On Investment, Total Asset Turn 
Over , Debt to Equity Ratio, dan Dividend Payout Ratio   

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Perusahaan maupun kegiatan usaha dalam bentuk apapun dapat dipastikan 

senantiasa mencari keuntungan guna menjaga keberlangsungan perusahaan serta 

mempertahankan eksistensinya baik dalam usaha menghadapi persaingan maupun 

untuk memperluas usaha sehingga dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar. 

Dalam mempertahankan eksistensinya, perusahaan perlu melakukan pengelolaan 

sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien supaya tetap 

mempunyai keunggulan dan daya saing. Dengan begitu, perusahaan dapat 

menghasilkan laba bersih seoptimal mungkin. 

 Perusahaan menetapkan kebijakan laba untuk menindaklanjuti perolehan laba 

yang dapat dialokasikan pada dua komponen yaitu dividen dan laba ditahan. 

Dividen merupakan bagian dari laba yang tersedia bagi para pemegang saham 

biasa dalam bentuk tunai. Laba ditahan (retained earning) adalah bagian dari laba 

yang tersedia bagi para pemegang saham biasa yang ditahan oleh perusahaan 

untuk diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk mengejar pertumbuhan 

perusahaan. (Harnanto, 1982:322) 

 Laba setelah dipotong bunga dan pajak atau Earning After Tax (EAT) 

merupakan laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri. Oleh karena itu dividen 

yang dibagi kepada para pemegang saham akan diambil dari EAT ini. Artinya, 

dividen itu merupakan bagian dari EAT yang dibagikan kepada pemegang saham. 

Pemegang saham akan senang apabila bagian dari EAT yang dibagi sebagai 



 

dividen atau Dividend Payout Ratio (DPR) ini semakin besar. Tetapi jika DPR ini 

semakin besar, maka modal sendiri tidak akan berkembang. Oleh karena itu 

kebijaksanaan dividen akan menyangkut keputusan mengenai bagian pendapatan 

bersih (EAT) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi keputusan 

dividen ini inclusive keputusan mengenai laba ditahan (retained earnings) 

(Muljadi & I Napa, 1989:68) 

 Kebijakan pembayaran Dividen yang dilakukan perusahaan merupakan salah 

satu keputusan yang berdampak luas, baik bagi perusahaan sendiri maupun bagi 

para pemegang saham. Kebijakan ini melibatkan dua pihak yang saling 

berkepentingan dan saling bertentangan. Yaitu kepentingan para pemegang saham 

dengan dividen yang akan diperolehnya dan kepentingan perusahaan dengan saldo 

laba dan saldo kasnya. Ketika perusahaan memperoleh laba, perusahaan harus 

menentukan apakah perusahaan akan membayar dividen atau ditahan dalam 

perusahaan dalam bentuk saldo laba dan akan diinvestasikan kembali. Kebijakan 

dividen akan mempengaruhi kebutuhan pembiayaan eksternal perusahaan. 

Sehingga semakin besar dividen yang dibayarkan semakin besar pula kas yang 

diperlukan (Warsono, 2003:125) 

 Salah satu Indikator kebijakan Dividen yaitu dividend Payout Ratio (DPR). 

DPR merupakan rasio keuangan yang lebih sering digunakan para investor untuk 

mengetahui hasil dari investasinya dan penggunaan yang lebih sederhana. Secara 

umum, penetapan kebijakan Dividen dipengaruhi oleh 2 kelompok yaitu faktor 

financial yang meliputi prospek pertumbuhan, biaya modal, profitabilitas, 

kebutuhan pendanaan perusahaan, likuiditas, stabilitas Dividen, serta tingkat 

ekspansi aktiva dan faktor non financial yang meliputi peraturan perpajakan 



 

perjanjian hutang, peluang ke pasar modal, dan sebagainya. (Weston & Copeland, 

1999:120) 

 Penelitian ini akan membahas kinerja perusahaan yang diukur dengan rasio 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan mampu memberikan 

gambaran baik kepada manajemen maupun para investor mengenai pertumbuhan 

dan perkembangan perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan pada periode 

tertentu. Rasio keuangan merupakan hasil perbandingan pos – pos dalam laporan 

keuangan (financial statement) pada suatu periode tertentu Rasio keuangan 

digunakan sebagai variabel penelitian karena rasio keuangan merupakan salah 

satu alat analisis yang diperlukan untuk mengukur kondisi dan efisiensi operasi 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu laba bersih. (Njoo Sylvia 

Rahmawati, 2007:5) 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh 

kinerja keuangan terhadap kebijakan dividen yang menggunakan rasio keuangan 

sebagai variabel penelitiannya. Njoo Sylvia Rahmawati (2007) menggunakan 

EPS, CR, NPM, TATO, ROE, ROI, DR, DER sebagai variabel independen dalam 

penelitiannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya variabel CR, NPM, 

TATO, dan ROI yang berpengaruh signifikan terhadap DPR sedangkan variabel 

EPS, ROE, DR, dan DER berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR. Selain itu 

variabel CR, TATO, ROI, dan DR memberikan pengaruh positif dan sebaliknya 

variabel EPS, NPM, ROE, dan DR berpengaruh negatif terhadap DPR. ROI 

merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap DPR pada perusahaan 

manufaktur dengan nilai koefisien beta tertinggi. Ani Wilujeng Suryani (2005) 

memfokuskan pada beberapa variabel yaitu  pertumbuhan  profit  yang  diukur  



 

dengan  pertumbuhan EPS,  profitabilitas yang diukur dengan ROE dan NPM, 

likuiditas yang diukur dengan Current Ratio, finansial leverage yang diukur 

dengan DER. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa  Variabel CR, EPS, NPM, 

ROE, dan DER berpengaruh positif terhadap DPR. Nasharuddin Mas (2002) 

menggunakan delapan variabel independen dalam penelitiannya yang meliputi 

EPS, NPM, ROE, ROA, DR, DER, CR dan sustainable growth rate. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa dari delapan variabel independen yang diuji, hanya variabel 

sustainable growth rate yang berpengaruh secara signifikan . variabel dominan 

dalam penelitian ini adalah NPM. 

 Penelitian ini merupakan pengujian ulang dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Njoo Sylvia Rahmawati (2007). Tujuan dilakukannya pengujian 

ulang untuk menguji kembali secara empiris apakah rasio keuangan perusahaan 

yang diwakili oleh Earning per Share (EPS), Return On Investment (ROI), Total 

Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) masih berpengaruh 

terhadap dividend Payout Ratio (DPR) jika dilakukan dengan objek dan periode 

yang berbeda. Terutama untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh 

secara parsial terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel penelitian yang 

digunakan yaitu perusahaan Food and Beverages yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia dan periode penelitian yakni tahun 2003 – 2007. 

 Empat rasio keuangan yang dipilih sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini didasarkan pada faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen yang difokuskan pada beberapa rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan  

tersebut meliputi : Pertama, Tingkat laba yang dilihat dari rasio profitabilitas yang 



 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yaitu 

Earning Per Share (EPS), Return On Investment (ROI) dan Total Asset Turn Over 

(TATO). Oleh karena dividen dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, 

maka besarnya keuntungan akan mempengaruhi besarnya dividen yang akan 

dibagikan. (Njoo Sylvia Rahmawati, 2007:6). Kedua, Kebutuhan dana untuk 

melunasi hutang yang dilihat dari Debt to Equity Ratio (DER) yang mengukur 

besarnya hutang yang dapat dijamin dengan ekuitas perusahaan. Semakin besar 

hutang perusahaan maka semakin besar pula kebutuhan dana untuk melunasi 

hutang perusahaan sehingga dapat mempengaruhi penentuan rasio pembayaran 

dividennya. (Njoo Sylvia Rahmawati, 2007:6) 

 Dari keempat rasio tersebut, menurut Njoo Sylvia Rahmawati (2007:42) rasio 

keuangan yang dominan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) adalah Return On 

Investment (ROI). ROI adalah perbandingan antara laba bersih dengan total 

aktiva. Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih perusahaan dengan seluruh 

aktiva yang dimilikinya. (Weston dan Brigham, 1995:66). Oleh karena dividen 

berasal dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka besarnya 

keuntungan akan mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan. 

 Analisis varibel-variabel yang mempengaruhi DPR ini dilakukan pada 

perusahaan Food and Beverages yang go public di BEI tahun 2003-2007. Adapun 

alasan mengambil obyek penelitian Food and Beverages, karena perusahaan 

tersebut sifatnya non siklial dalam arti bahwa sektor industri ini lebih stabil dan 

tidak mudah terpengaruh oleh musim ataupun perubahan kondisi perekonomian 

seperti inflasi. Walaupun tejadi krisis ekonomi, kelancaran produk industri Food 



 

and Beverages akan tetap terjamin, karena dalam kondisi yang bagaimanapun 

orang akan tetap mengkonsumsinya karena makanan dan minuman merupakan 

kebutuhan pokok manusia. Melihat kondisi demikian menyebabkan banyak 

perusahaan yang ingin masuk ke sektor tersebut, sehingga persaingan semakin 

tajam. Untuk itu perusahaan harus memperkuat faktor internalnya agar dapat tetap 

berkembang dan bertahan dalam persaingan. Salah satu usaha untuk memperkuat 

faktor internal adalah dengan menetapkan kebijakan dividen yang tepat sehingga 

menguntungkan pihak investor maupun pihak internal perusahaan.  

 Dalam menghadapi persaingan, perusahaan – perusahaan Food and Beverages 

tersebut harus mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada yang nantinya 

akan dijadikan bahan untuk perbaikan kerja di masa mendatang. Perusahaan Food 

and Beverages tersebut harus dapat mempertahankan atau meningkatkan 

kepercayaan para investor dengan menunjukkan kinerja sebaik – baiknya. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dituangkan dalam 

judul:  

” PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN 

PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES UNTUK PERIODE 2003 – 

2007 (Studi Pada Perusahaan Food and Beverages yang Listing di Bursa Efek 

Indonesia)”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah : 

1.  Apakah rasio keuangan yang terdiri dari Earning per Share (EPS), Return On 

Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 



 

Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek 

Indonesia? 

2.  Apakah rasio keuangan yang terdiri dari Earning per Share (EPS), Return On 

Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Dari variabel Earning per Share (EPS), Return On Investment (ROI), Total 

Asset Turn Over (TATO), dan Debt to Equity Ratio (DER), variabel manakah 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1.  Untuk mengetahui apakah rasio keuangan yang terdiri dari Earning per Share 

(EPS), Return On Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), dan Debt 

to Equity Ratio (DER) secara bersama – sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan Food and 

Beverages di Bursa Efek Indonesia? 

2.  Untuk mengetahui apakah rasio keuangan yang terdiri dari Earning per Share 

(EPS), Return On Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), dan Debt 

to Equity Ratio (DER) secara individu (parsial) berpengaruh signifikan 



 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan Food and Beverages di 

Bursa Efek Indonesia? 

3. Untuk mengetahui dari variabel Earning per Share (EPS), Return On 

Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), dan Debt to Equity Ratio 

(DER), variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

a. Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori – teori yang 

diperoleh selama proses perkuliahan dengan masalah yang dihadapi 

khususnya tentang analisis rasio keuangan sebagai dasar untuk membuat 

kebijakan dividen yang baik. 

b. Dapat menambah wawasan dan memberikan pengalaman dalam menilai 

faktor – faktor financial untuk menetapkan kebijakan dividen berdasarkan 

kinerja keuangan perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan. 

b. Salah satu dasar pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan 

untuk menentukan Dividend Payout Ratio 



 

c. Dapat digunakan sebagai masukan untuk memberikan informasi bagi 

perusahaan dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi 

3. Bagi investor dan kreditor 

 Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan 

investasi dan memberikan pinjaman  

4. Bagi Masyarakat 

a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembanding dalam 

melakukan penelitian selanjutnya 

b. Dapat digunakan sebagai wacana untuk memperluas pengetahuan bagi 

mahasiswa atau pihak – pihak lain yang membutuhkan mengenai analisis 

ratio sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan untuk menentukan 

kebijakan dividen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.   Penelitian Terdahulu 

 Nashruddin Mas (2002) menggunakan delapan variabel independen dalam 

penelitiannya yang meliputi EPS, NPM, ROE, ROA, DR, DER, CR dan 

sustainable growth rate. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan variabel 

independen yang diuji, hanya variabel sustainable growth rate yang berpengaruh 

secara signifikan . Variabel dominan dalam penelitian ini adalah NPM 

 Ani Wilujeng Suryani (2005) memfokuskan pada beberapa variabel yaitu 

pertumbuhan profit yang diukur dengan pertumbuhan EPS, profitabilitas yang 

diukur dengan ROE dan NPM, likuiditas yang diukur dengan Current Ratio, 

financial leverage yang diukur dengan DER. Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa  variabel CR, EPS, NPM, ROE, dan DER berpengaruh positif terhadap 

DPR. 

 Njoo Sylvia Rahmawati (2007) menggunakan EPS, CR, NPM, TATO, ROE, 

ROI, DR, DER sebagai variabel independen dalam penelitiannya. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa hanya variabel CR, NPM, TATO, dan ROI yang 

berpengaruh signifikan terhadap DPR sedangkan variabel EPS, ROE, DR, dan 

DER berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR. Selain itu variabel CR, TATO, 

ROI, dan DR memberikan pengaruh positif dan sebaliknya variabel EPS, NPM, 

ROE, dan DER berpengaruh negatif terhadap DPR. ROI merupakan variabel yang 

dominan berpengaruh terhadap DPR pada perusahaan manufaktur dengan nilai 

koefisien beta tertinggi.  



 

 Christianto Satrijo (2008) menggunakan EPS, CR, NPM, TATO, ROE, ROI, 

DR, DER sebagai variabel independen dalam penelitiannya. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa hanya variabel NPM, TATO, dan ROI yang berpengaruh 

signifikan terhadap DPR sedangkan variabel EPS, CR, ROE, DR, dan DER 

berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR. NPM merupakan variabel yang 

dominan berpengaruh terhadap DPR pada perusahaan manufaktur dengan nilai 

koefisien beta tertinggi.  

 Dian Nanda (2008) menggunakan EPS, CR, ROI, DER, dan DTA sebagai 

variabel independen dalam penelitiannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

hanya variabel CR, DTA, dan EPS yang berpengaruh signifikan terhadap DPR 

sedangkan variabel ROI, DER, berpengaruh tidak signifikan terhadap DPR.  

  Ika Dian Lestari (2008) menggunakan EPS, CR, DER, PAD sebagai variabel 

independen dalam penelitiannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya 

variabel Pajak atas Dividen (PAD) yang berpengaruh signifikan terhadap DPR 

sedangkan variabel EPS, CR, dan DER berpengaruh tidak signifikan terhadap 

DPR. PAD merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap DPR pada 

perusahaan manufaktur dengan nilai koefisien beta tertinggi.  

 

2.2 Kinerja 

2.2.1. Pengertian Kinerja 

 Helfert (1997:52) mengatakan bahwa : 

Prestasi (kinerja) adalah hasil dari banyak keputusan individual yang 

dibuat secara terus menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien. 



 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Drucker (1982:134) bahwa : 

Kinerja adalah tingkat prestasi karya, hasil nyata yang terkadang 

digunakan untuk tercapainya suatu hasil positif atau hasil dari banyak 

keputusan yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen untuk 

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu perusahaan 

adalah hasil dari proses pengambilan keputusan atau kebijaksanaan yang dibuat 

oleh manajemen perusahaan secara terus menerus dalam suatu periode tertentu 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

 

2.2.2. Ukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Menurut Weston dan Copeland (1999:237), ukuran kinerja dianalisis dalam 

tiga kelompok yaitu : 

1. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil 
pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

2. Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan perusahaan untuk 
mempertahankan posisi ekonomisnya dalam pertumbuhan 
perekonomian dan dalam industri atau pasar produk tempatnya 
beroperasi. 

3. Ukuran penilaian mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai 
nilai – nilai pasar yang melebihi pengeluaran kas. 

 
 
 Kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif eksternal adalah kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan atau mempertahankan market share dalam 

industri. Konsep ini mencerminkan ukuran keefektivitasan perusahaan berbasis 

standar eksternal. Standar eksternal mengacu pada competitive brenchmarking 

yang merupakan proses pembandingan kinerja perusahaan dengan pesaing utama 

atau industri. Pendekatan competitive brenchmarking harus dilakukan secara hati 



 

– hati agar hasil evaluasi dapat berguna dalam memetakan posisi kinerja 

perusahaan dalam persaingan industri. Evaluasi tersebut memberikan informasi 

apakah posisi kinerja perusahaan sangat buruk, buruk, normal, bagus, atau sangat 

bagus dari pesaing utama 

 

2.2.3. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

 Adapun tujuan pengukuran kinerja (Munawir, 1997:31) adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas 
Mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangan yang harus segera dipenuhi saat ditagih 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas 
Mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan 
keuangannya apabila perusahaan dilikuidasi. 

3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas 
Mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 
periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui stabilitas usaha 
Mengetahui kemampuan perusahaan untuk melaksanakan usahanya 
dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan 
perusahaan untuk membayar beban biaya atas hutang – hutangnya 
termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat waktu tanpa 
mengalami hambatan atau krisis keuangan 

 
 Secara umum pengukuran kinerja perusahaan mempunyai tujuan untuk 

mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya, sampai sejauh mana tujuan yang 

ditetapkan perusahaan telah terealisasi dan kemudian dievaluasi untuk 

menentukan cara agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 Sedangkan manfaat dari pengukuran kinerja seperti yang dikemukakan oleh 

Mulyadi (1997 : 420) adalah sebagai berikut : 

1. Mengelola keuangan organisasi secara efektif dan efisien melalui 
pemotivasian karyawan secara optimal 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan 
karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 



 

3. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan 
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

menilai kinerja mereka 
5. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi 
program pelatihan 

 

2.3 Laporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Munawir (1997 :2) mengatakan bahwa : 

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktifitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan  

data atau aktifitas perusahaan tersebut”. 

 Helfert (1997 : 67) mengatakan bahwa : 

“Laporan keuangan adalah kartu skor periodik yang memuat hasil investasi, 

operasi, dan pembelanjaan perusahaan”.  

 Menurut Baridwan (2000 : 7)  

“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan 

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

ringkasan proses pencatatan dari transaksi keuangan yang terjadi selama setahun 

buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi Neraca, 

Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Laporan 

Keuangan yang juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan 

 



 

2.3.2   Jenis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2002:106) jenis – jenis laporan keuangan utama dan 

pendukung terdiri dari : 

1. Neraca (posisi keuangan). Laporan neraca atau daftar neraca disebut 
juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan 
posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu 

2. Laporan Laba Rugi. Memberikan informasi mengenai hasil, biaya, dan 
laba/rugi usaha perusahaan pada periode tertentu. 

3. Laporan Arus kas. Menggambarkan sumber dan penggunaan kas pada 
periode tertentu. 

4. Laporan harga pokok produksi. Menggambarkan berapa dan unsur apa 
yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang 

5. Laporan laba ditahan.menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak 
dibagikan kepada pemilik saham. 

6. Laporan perubahan modal. Menjelaskan posisi modal baik saham 
dalam PT. Atau modal dalam perusahaan perseroan. 

7. Dalam suatu kajian dikenal laporan kegiatan keuangan. Laporan ini 
menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang 
mempengaruhi kas atau ekuivalen kas. Namun laporan ini jarang 
digunakan. 

 

2.3.3    Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Laporan disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

berbagai pihak, baik pihak manajemen perusahaan maupun pihak yang ada diluar 

manajemen yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (1991:1) tujuan laporan keuangan adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya megenai 
aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai 
perubahan dalam aktiva neto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu 



 

perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh 
laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 
laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan 
laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan 
dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi 
mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. 

5. untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang 
berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 
pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang 
dianut perusahaan.  

 
 

 Menurut Dwi dan Rifka (1995 : 5 - 6) tujuan laporan keuangan adalah : 

1. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi 
keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan 
waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Posisi keuangan perusahaan 
dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, 
likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan 
lingkungan. 

2. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk 
menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin 
dikendalikan di masa depan, sehingga dapat memprediksi kapasitas 
perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), serta untuk 
merumuskan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan 
sumber daya. 

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 
menilai aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama 
periode pelaporan. Selain berguna untuk menilai kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), informasi ini 
juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam 
memanfaatkan arus kas tersebut. 

4. Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi tujuan – tujuan 
tersebut memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. 
Meskipun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan informasi 
yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam proses pengambilan 
keputusan ekonomi mereka. Selain untuk tujuan – tujuan tersebut, 
laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh 
manajemen atau menggambarkan pertanggungjawaban manajemen 
atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 
 

 Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang 

dibuat oleh manajemen ditujukan kepada dua pihak. Pihak yang pertama 



 

merupakan pertanggungjawaban manajemen atas tugas – tugas yang dibebankan 

oleh pemilik perusahaan. Pihak yang kedua ditujukan untuk pihak yang ada diluar 

perusahaan guna menginformasikan posisi keuangan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan perusahaan. Selain itu laporan keuangan bermanfaat juga bagi 

sejumlah besar pemakai guna pengambilan keputusan ekonomi. 

 

2.3.4    Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

menurut Dwi dan Rifka (1995 : 6 - 7) meliputi : 

1. Dapat Dipahami 
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 
adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. 

2. Relevan 
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 
para pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi 
memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 
menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Keandalan 
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 
mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 
menyesatkan. Kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya 
sebagai penyajian yang tulus dan Jujur dari yang seharusnya disajikan 
atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

4. Dapat dibandingkan 
Para pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan 
keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi 
kecenderungan (trend) posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selain 
itu, pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar 
perusahaan untuk mengevaluasi possi keuangan, kinerja serta 
perubahan posisi keuangan secara relatif. 

 

 



 

2.3.5    Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh karena memberikan 

gambaran secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajmen perusahaan yang 

bersangkutan. Laporan keuangan terdiri dari data – data yang merupakan hasil 

kombinasi dari fakta yang telah dicatat, prinsip – pinsip dan kebiasaan – 

kebiasaan di dalam akuntansi, serta pendapat pribadi. 

 Berikut adalah beberapa keterbatasan dari pelaporan keuangan yang 

dikemukakan oleh Munawir (1997 : 9) : 

1. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 
keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, 
dimana daya beli (purchasing power) semakin menurun dibandingkan 
dengan tahun – tahun sebelumnya sehingga kenaikan volume 
penjualan yang dinyatakan dalm rupiah belum tentu menunjukkan atau 
mencerminkan unit yang dijual semakin besar. Mungkin kenaikan itu 
disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga 
diikuti kenaikan tingkat harga. 

2. laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang 
dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena 
faktor – faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang, 
misalnya reputasi dan prestasi perusahaan. 

3. Laporan keuangan dibuat secara periodik. Pada dasarnya merupakan 
interim report yaitu laporan dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 
sementara atau belum final. 

4. laporan keuangan bersifat umum dan bukan untuk memenuhi 
kebutuhan tiap pemakai. 

5. laporan keuangan lebih menekankan bagaimana keadaan sebenarnya 
dilihat dari sudut pandang ekonomi daripada berpegang pada 
formilnya. 

 
 

2.3.6    Pengguna Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan 

masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pemakainya 

dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Menurut Harahap (2002 

: 7) para pemakai laporan keuangan tersebut meliputi : 



 

1. Pemilik perusahaan 
Pemilik perusahaan sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 
perusahaannya terutama untuk perusahaan – perusahaan yang 
diserahkan kepada orang lain seperti perseroan. Karena dengan 
laporan keuangan tersebut pemilik perusahaan akan dapat menilai 
sukses tidaknya manajer dalam memimpin peusahaannya yang 
biasanya diukur dengan laba yang diperoleh. 

2. Manajer perusahaan 
Dengan mengetahui posisi keuangan perusahaannya periode yang lalu 
akan dapat menyusun rencana yang lebih baik, memperbaiki sistem 
pengawasannya dan menentukan kebijaksanaan – kebijaksanaannya 
yang lebih tepat. 

3. Investor 
Untuk mengetahui prospek keuntungan di masa yang akan datang dan 
perkembangan perusahaan selanjutnya, untuk mengetahui jaminan 
investasinya dan untuk mengetahui kondisi keuangan jangka pendek 
perusahaan tersebut 

4. Kreditor atau banker 
Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak 
permintaan kredit dari suatu perusahaan, kreditur perlu mengetahui 
terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. 
Posisi dan keadaan keuangan perusahaan peminta kredit dapat 
diketahui melalui penganalisaan laporan keuangan tersebut 

5. Pemerintahan  
Digunakan unuk mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti 
peraturan yang telah ditetapkan seperti peraturan standar laporan yang 
telah ditetapkan. 

6. Instansi Pajak 
Digunakan untuk menentukan jumlah perhitungan pajak, pembayaran 
pajak, pemotongan pajak, dan dasar untuk penindakan 

7. Lembaga Swadaya Masyarakat 
LSM tertentu seperti LSM yang bergerak dalam perlindungan 
konsumen, lingkungan dan serikat pekerja menggunakan laporan 
keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan merugika pihak 
tertentu yang dilindunginya 

8. Peneliti, akademis, pusat data bisnis 
Laporan keuangan sangat penting sebagai data primer dalam 
melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan 
laporan keuangan atau perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan 
dasar yang dioleh untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesa 
atau penelitian yang dilakukan 

 

 

 

 



 

2.4 Analisis Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil – hasil  yang telah 

dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data yang terdapat dalam laporan 

keuangan akan lebih berarti untuk pihak – pihak yang berkepentingan apabila data 

tersebut diperbandingkan dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut 

sehingga akan diperoleh data yang akan mendukung keputusan yang diambil. 

 Menurut Harahap (2002 : 190) analisis laporan keuangan adalah :  

”Menguraikan pos – pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang 
lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang 
mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data 
kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 
kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 
menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 
 Jadi manfaat yang diperoleh dengan adanya analisis laporan keuangan yaitu 

dapat diketahui adanya posisi atau keadaan keuangan perusahaan dan yang lebih 

penting lagi akan dapat menilai kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

merupakan tingkat prestasi atas riil yang telah dicapai suatu perusahaan yang 

biasanya merupakan suatu hasil (yang positif) 

 

2.4.2    Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan. 

Menurut Dwi dan Rifka (1995 : 31) tujuan analisis laporan keuangan adalah : 

1. Screening. Analisis dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi 
perusahaan dari laporan keuangan tanpa langsung ke lapangan. 

2. Understanding. Analisis dilakukan untuk memahami perusahaan, 
kondisi keuangan, dan hasil usahanya. 

3. Forecasting. Analisis dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kinerja 
keuangan di masa datang 



 

4. Diagnosis terhadap kemungkinan terjadinya masalah – masalah dalam 
manajemen, operasi, keuangan atau masalah lainnya 

5. Evaluation untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 
perusahaan. 

 

2.4.3    Sifat Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2002:194) analisis laporan keuangan memiliki sifat – sifat : 

1. Fokus laporan adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas yang 
merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab 
terjadinya dalam suatu perusahaan. 

2. Prediksi, analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah 
berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan 
perusahaan di masa yang akan datang 

3. Dasar analisa adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip 
tersendiri sehingga hasil analisa sangat tergantung pada kualitas 
laporan ini. Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi, sangat 
diperlukan dalam menganalisa laporan keuangan 

 
 

2.4.4    Kelemahan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Harahap (2002:152) kelemahan analisis laporan keuangan antara 

lain: 

1. Objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk 
menilai suatu perusahaan tidak cukup hanya dari angka – angka 
laporan keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan 
perusaaan, situasi ekonomi, situasi industri, gaya manajemen, budaya 
perusahaan, dan budaya masyarakat. 

2. Obyek analisis adalah data historis yang menggambarkan masa lalu 
dan kondisi ini berbeda dengan kondisi masa depan. 

3. Jika kita melakukan perbandingan dengan perusahaan lain akan perlu 
melihat beberapa perbedaan prinsip yang bisa menjadi penyebab 
perbedaan angka, misalnya prinsip akuntansi, size perusahaan, jenis 
industri, periode laporan, laporan individual atau konsolidasi, dan jenis 
perusahaan aspek profit motive atau non provit motive. 

4. Laporan keuangan konsolidasi atau hasil konversi mata uang asing 
perlu mendapat perhatian tersendiri karena perbedaan bisa saja timbul 
karena masalah kurs konversi atau metode konsolidasi. 

 
 
 
 

 



 

2.4.5    Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (1997:35) metode dan teknik analisis laporan keuangan 

digunakan untuk menilai dan menetapkan hubungan pos – pos yang ada serta 

mengetahui perubahan – perubahan yang terjadi pada pos – pos tersebut bila 

dibandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan atau 

jika melakukan perbandingan dengan laporan keuangan perusahaan lain sejenis. 

  Menurut Munawir (1997:36) ada suatu metode yang digunakan dalam 

menganalisis laporan keuangan, yaitu : 

1. Analisis horizontal atau analisis dinamis. 
Suatu analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan 
untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 
perkembangannya. 

2. Analisis vertical atau analisis statis 
Suatu analisis yang membandingkan laporan keuangan hanya pada 
satu periode tertentu yaitu antara pos yang satu dengan pos yang lain 
dalam laporan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan 
keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis vertical ini 
disebut juga sebagai metode analisis statis karena kesimpulan yang 
diperoleh hanya pada periode itu saja tanpa mengetahui 
perkembangannya 

 
 Sedangkan berbagai teknik yang biasanya digunakan untuk analisis laporan 

keuangan menurut Munawir (1997:36) adalah sebagai berikut : 

1. Analisa perbandingan laporan keuangan 
Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik 
analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua 
periode atau lebih dengan menunjukkan : 
a. data absolut jumlah – jumlah dalam rupiah 
b. kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 
c. kenaikan atau penurunan dalam prosentase 
d. perbandingan yang dinyatakan dalam rasio 
e. prosentase total 

2. Analisa trend atau analisa tendensi 
Trend atau tendensi posisi kemajuan keuangan perusahaan yang 
dinyatakan dalam prosentase yaitu suatu teknik analisis untuk 
mengetahui tendensi keadaan keuangan, apakah menunjukkan tendensi 
tetap, naik atau bahakan turun. 
 



 

3. Analisa laporan keuangan dengan prosentase per komponen 
Suatu teknik analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada 
masing – masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk 
mengetahui struktur permodalannya dan komposisi biaya yang terjadi 
dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 

4. Analisa laporan perubahan modal kerja 
Suatu analisis untuk mengetahui sumber – sumber dan penggunaan 
modal kerja atau untuk mengetahui sebab – sebab berubahnya 
manajemen dalam periode tertentu 

5. Analisa laporan arus kas 
Suatu analisa untuk mengetahui sebab – sebab berubahnya jumlah 
uang kas atau untuk mengetahui sumber – sumber dan penggunaan 
uang kas selama periode tertentu. 

6. Analisa rasio 
Suatu analisa untuk mengetahui hubungan dalam pos-pos tertentu 
dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi 
dari kedua laporan tersebut. 

7. Analisa perubahan laba kotor 
Suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor 
suatu perusahaan dari satu periode ke periode lain, atau perubahan laba 
kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode 
tersebut. 

8. Analisa break even 
Suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai 
oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita 
kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan 

 

2.5 Analisis Rasio 

2.5.1 Pengertian analisis rasio  

 Analisis rasio keuangan merupakan suatu analisis yang penting utnuk 

menginterpretasikan posisi keuangan, sehingga dapat memberi gambaran tentang 

baik atau buruknya keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan 

antar unsur dalam laporan keuangan. 

 Munawir (1997:64) mengatakan bahwa 

”Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara 
suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat 
analisis berupa rasio dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada 
penganalisis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 



 

perusahaan terutama apabila angka rasio pembanding digunakan sebagai 
standar”. 

 
 Analisis ini dikenal dengan analisis statis, karena yang dianalisis adalah data 

keuangan yang telah lalu. Sekalipun demikian hal tersebut tetap bermanfaat bagi 

suatu analisa untuk mengetahui potensi – potensi keuangan dari suatu perusahaan 

 Tujuan Analisis rasio keuangan adalah untuk memperoleh suatu gambaran 

tentang kemampuan maupun potensi suatu perusahaan baik ditinjau dari segi 

memenuhi kewajiban – kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta 

dari segi kemampuan berlaba. 

 Suatu rasio tidak punya arti dalam dirinya sendiri melainkan harus 

dibandingkan dengan rasio yang lainnya agar rasio tersebut menjadi lebih 

berguna. Tujuan Analisis rasio keuangan adalah menilai likuiditas, solvabilitas, 

aktivitas, pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan sehingga penggolongannya 

sesuai dengan hal itu. 

 

2.5.2    Keunggulan analisis rasio 

 Analisis rasio ini memiliki keunggulan dibanding teknik analisis lainnya 

(Harahap, 2002:298). Keunggulan tersebut adalah : 

1. Rasio merupakan angka – angka atau ikhtisar statistik yang lebih 
mudah dibaca dan ditafsirkan 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 
disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lainnya 
4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model – model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score) 
5. Menstandarisir size perusahaan 
6. Lebih mudah membandingkan dengan perusahaan lain atau melihat 

perkembangan perusahaan secar periodik atau ”time series”. 
7. lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di 

masa yang akan datang 
 



 

2.5.3    Penggunaan Analisis Rasio 

 Menurut Munawir (1997:101) dalam analisis rasio keuangan yang diperoleh 

dapat dianalisis dengan membandingkan angka rasio tersebut dengan : 

1. Standar rasio atau rasio rata – rata dari seluruh industri semacam 
dimana perusahaan yang data keuangannya sedang dianalisa menjadi 
anggotanya 

2. Rasio yang ditentukan dalam budget perusahaan yang bersangkutan 
3. Rasio – rasio yang semacam di waktu – waktu yang lalu (rasio 

historis) dari perusahaan yang bersangkutan 
4. Rasio keuangan dari perusahaan lain yang sejenis yang merupakan 

pesaing perusahaan, yang dinilai cukup baik/berhasil dalam usahanya 
 

 
2.5.4    Keterbatasan analisis rasio 

 Disamping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga memiliki 

beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan analisis rasio menurut Harahap 

(2002:298) adalah : 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 
kepentingan pemakainya 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga 
menjadi keterbatasan teknik ini seperti: 
a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak 

mengandung taksiran juga judgement yang dapat dinilai bisa atau 
subyektif 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah 
nilai perolehan (cost) bukan harga pasar 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa berdampak pada angka 
rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa 
ditetapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan 
menimbulkan kesulitan menghitung rasio 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron 
5. Jika dua perusahaan yang dibandingkan bisa saja teknik dan standar 

akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan 
perbandingan bisa menimbulkan kesalahan 
 

 
 
 
 



 

2.5.5    Jenis Rasio 

 Macam – macam rasio menurut Weston dan Brigham (1995:57), tiap jenis 

analisis mempunyai tujuan atau kegunaan untuk menentukan perbedaan hubungan 

– hubungan yang ditekankan. Bentuk rasio keuangan yang sering digunakan yaitu: 

1. Rasio likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi 

dan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari : 

a. Rasio lancar (Current Ratio) 

Rasio Lancar = 

 

(Sumber : Warsono, 2003:34) 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

 Rasio cepat  = 

 

(Sumber : Warsono, 2003:35) 

 

lancarHutang
lancarAktiva  

lancarHutang
PersediaanlancarAktiva −  

2. Leverage Ratio atau Rasio solvabilitas 

Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban – kewajibannya kepada kreditur. Rasio ini terdiri 

dari : 

a. Rasio hutang atas modal (Debt to Equity Ratio) 

Rasio hutang atas modal   =     
Ekuitas

HutangTotal  

(Sumber : Harahap, 2002:303) 



 

b. Rasio Hutang Jangka Panjang Atas Modal (Long Term Debt to Equity 

Ratio). 

Rasio Hutang Jangka Panjang Atas Modal   = 

(Sumber : Bambang Riyanto, 1995:257) 

c. Rasio Hutang (Debt Ratio). 

Rasio Hutang   =     
AktivaTotal
hutangtotal  

 (Sumber : Warsono, 2003:37) 

 

3. Rasio aktivitas (Activity ratio) 

Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas 

sehari – hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, pembelian, 

penagihan piutang, pemanfaatan aktiva yang dimiliki, dan kegiatan lain. Rasio 

ini antara lain : 

a. Inventory Turn Over (perputaran persediaan) 

ITO   =  

 

(Sumber : Harahap, 2002:308) 

b. Receivables turnover (RTO) 

 RTO   =  

 

(Sumber : Harahap, 2002:308) 

c. Fixed Asset Turn Over / FATO (perputaran aktiva tetap) 

sendiriModal
lancarHutang  

persediaanratarata
PenjualanPokokHarga

−
 

PiutangrataRata
KreditPenjualan

−
 

BersihtetapAktiva
Penjualan  

FATO   = 

 

(Sumber : Harahap, 2002:309) 



 

d. Working Capital Turn Over / WCTO (perputaran modal kerja),  

WCTO :  

 

(Sumber : Bambang Riyanto, 1995:259) 

e. Total Asset Turn Over (TATO) 

TATO   =  

 

(Sumber : Warsono, 2003:36) 

 

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti penjualan, kas, 

modal, dan sebagainya. Rasio – rasio yang dapat digunakan untuk menilai 

profittabilitas adalah sebagai berikut : 

a. Return On Investment (ROI) 

Rumus : 

 

(Sumber : Weston dan Brigham, 1995:66) 

b. Return On Equity, (ROE) 

Rumus :  

(Sumber : Weston dan Brigham, 1995:66) 

c. Gross Profit Margin (GPM)  

GPM    = 

  

(Sumber : Bambang Riyanto, 1995:259) 
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AktivaTotal
bersihLaba  
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bersihLaba  
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d. Net Operating Profit Margin (NOPM) 

OMR   =  

 

(Sumber : Harahap, 2002:305) 

Penjualan
T)Bersih(EBIoperasiLaba  

e. Net Profit Margin  (NPM) 

NPM   =  

 

(Sumber : Harahap, 2002:305) 

 

Penjualan
BersihLaba  

5. Rasio Nilai Pasar  

Rasio ini memberikan suatu indikasi kepada manajemen mengenai apa yang 

dipikirkan oleh para investor ekuitas tentang kinerja masa lalu perusahaan dan 

prospeknya di masa yang akan datang. Rasio – rasio yang dapat digunakan 

untuk menilai nilai pasar adalah sebagai berikut : 

a. Rasio Laba per Lembar Saham (Earning Per Share/EPS) 

EPS = 
BeredaryangBiasaSahamratarataJumlah

Earning)(NetBersihLaba
−

 

(Sumber : Gill dan Chalton, 1999:66) 

b. Ekuitas Per Lembar Saham (Equity Per Share/ EqPS) 

EqPS  =  
BeredaryangBiasaSahamJumlah

BiasaSahamEkuitas  

(Sumber : Warsono, 2003:39) 

c. Dividen per Lembar Saham (Dividend per Share/DPS) 

DPS  =  
BeredaryangBiasaSahamratarataJumlah

TotalDevidenNilai
−

 

(Sumber : Warsono, 2003:39) 



 

d. Rasio Harga Terhadap Laba (Price to Earning Ratio/PER) 

PER  = 
SahamLembarperPendapatan

SahamLembar per  Harga  

(Sumber : Gill dan Chalton, 1999:67) 

e. Rasio Harga Terhadap Nilai Buku (Price Book Value/PBV) 

PBV  =  
LembarperSahamBukuNilai
LembarperSahamPasarHarga  

(Sumber : Warsono, 2003:39) 

f. Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio/DPR) 

DPR  =  
(EAT)BersihLaba

DividenTotal  

(Sumber : Warsono, 2003:40) 

g. Hasil Dividen (Dividend Yield/DY) 

DY  = 
LembarperSahamPasarHarga

ShareperDividend  

(Sumber : Gill dan Chalton, 1999:68) 

 

6. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

Rasio ini menggambarkan persentasi pertumbuhan pos – pos perusahaan dari 

tahun ke tahun. Rasio – rasio yang dapat digunakan untuk menilai 

pertumbuhan adalah sebagai berikut : 

a. Kenaikan Penjualan (Sales Growth) 

Kenaikan Penjualan   =  

 

(Sumber : Harahap, 2002:309) 
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b. Kenaikan Laba Bersih (Net Profit Increase) 

Kenaikan Laba Bersih   =   

(Sumber : Harahap, 2002:309) 
1

1

−

−−

t

tt
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2.6 Dividen 

2.6.1 Pengertian Dividen 

 Menurut Harnanto (1982:323), dividen adalah: 

”Berbagai macam bentuk pembagian kekayaan perusahaan, kepada para 
pemegang saham. Dividen selalu berakibat berkurangnya aktiva 
(umumnya kas) perusahaan tetapi dapat pula dalam bentuk selain kas. 
Dividen dibagikan kepada pemegang saham dalam jumlah proporsional 
dengan jumlah saham yang dimiliki.” 
 

 Menurut Baker (1987:347): 

 ”A dividend is a distribution of earnings to shareholders, generally paid in 

the form of cash or stock”. Dividen adalah distribusi keuntungan kepada 

pemegang saham, pada umumnya dibayarkan dalam bentuk kas atau saham.” 

 Menurut Gitosudarmo dan Basri (2000:237) : 

”Dividen adalah pembagian laba yang diperoleh oleh perusahaan emiten. 
Dividen diputuskan dalam RUPS (Rapat umum pemegang saham) untuk 
menentukan besarnya porsi laba yang akan dibagikan dan akan ditahan 
sebagai retained earning. Besar kecilnya jumlah yang dibagi sebagai 
dividen dan yang ditahan tergantung pada kondisi perusahaan pada waktu 
tertentu” 

 
 Berdasarkan pendapat – pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

dividen merupakan bagian laba yag dihasilkan oleh perusahaan, baik berasal dari 

laba perode saat ini ataupun laba periode sebelumnya yang dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai hasil investasi. 

 

 



 

2.6.2 Bentuk Dividen 

 Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham terdiri atas beberapa bentuk. 

Bentuk – bentuk dividen menurut Harnanto (1982:323) adalah sebagai berikut : 

1. Dividen Tunai / Dividen Kas 
Apabila istilah ”Dividen” dipakai tanpa penjelasan lebih lanjut, 
biasanya diartikan sebagai dividen kas. Dividen pada umumnya 
dibagikan dalam bentuk uang tunai. Besar kecilnya dividen yang 
dibagikan dalam bentuk uang tunai, tergantung dari pembatasan-
pembatasan oleh undang-undang, kontrak-kontrak dan tersedianya 
uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. 

2. Dividen Properti / Dividen Aktiva Non Kas 
Bentuk umum dari dividen ini berupa surat-surat berharga yang 
dikeluarkan oleh lain perusahaan. Pengaruh pembagian dividen Aktiva 
Non Kas sama dengan pembagian dividen kas yaitu berkurangnya 
aktiva perusahaan dan laba ditahan. Perbedaannya terletak pada dasar 
pencatatan.  

3. Dividen Likuidasi 
Dividen yang dibagikan sebagai pembayaran kembali modal yang 
disetor / ditanam disebut sebagai ”Dividen Likuidasi”. Apabila 
perusahaan membagi dividen likuidasi, maka para pemegang saham 
harus diberitahu mengenai berapa jumlah pembagian laba dan berapa 
yang merupakan pembagian modal, sehingga para pemegang saham 
bisa mengurangi rekening investasinya. 

4. Dividen Skrip / Dviden dalam Bentuk Surat Hutang 
Secara umum setiap pembagian dividen yang telah diumumkan 
merupakan ”Hutang dividen” sampai dengan tanggal pembayarannya. 
Tetapi dengan persetujuan para pemegang saham, perusahaan dapat 
membagikan dividen dalam bentuk : obligasi, wesel, promes, dan surat 
hutang lainnya (Skrip) kepada para pemegang sahamnya. Hal ini 
biasanya dilakukan untuk mempertahankan citra dan nama baik 
perusahaan di satu pihak  

5. Dividen Saham 
Penciptaan dan pembagian saham baru kepada para pemegang saham 
berhubung adanya laba yang dibagikan, tanpa dipungut pembayaran 
dan dalam jumlah proporsional dengan saham-saham yang dimilikinya 
disebut Dividen Saham. Pembagian dividen dalam bentuk saham tidak 
mengakibatkan perubahan di dalam aktiva maupun hutang-hutang 
perusahaan. 

 

 

 

 



 

2.6.3 Pengertian Kebijakan Dividen 

 Menurut Weston & Copeland (1999:119) kebijakan dividen menentukan 

pembagian laba antara pembayaran kepada pemegang saham dengan investasi 

kembali perusahaan. 

 Menurut Bambang Riyanto (1995:265) kebijakan dividen bersangkutan 

dengan penentuan pendapatan (earning) yaitu antara pendapatan untuk dibayarkan 

kepada pemegang saham sebagai dividen dengan yang digunakan dalam 

perusahaan yang berarti pendapatan tersebut harus ditahan dalam perusahaan.. 

 Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen 

merupakan keputusan perusahaan untuk menentukan besarnya laba yang akan 

dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk dividen 

 

2.6.4 Bentuk kebijakan Dividen 

 Menurut Warsono (2003:274), secara umum ada 4 macam jenis kebijakan 

dividen yang dapat dianut oleh dewan direksi suatu perusahaan, yaitu: 

1. Kebijakan Dividen Mantap Per Saham 
Dalam jenis kebijakan dividen ini pembayaran dividen dari waktu ke 
waktu mempunyai jumlah yang sama. Kenaikan jumlah dividen akan 
terlaksana jika manajemen yakin bahwa perusahaan sudah mampu 
membayarnya dari waktu ke waktu. Sekali besarnya jumlah dividen 
dinaikkan, maka jumlah ini tidak akan turun. 

2. Kebijakan Rasio Pembayaran – Dividen Konstan 
Jumlah dividen dibakukan sekian persen dari laba yang tersedia bagi 
para pemegang saham perusahaan. Ini berarti dengan laba yang 
berfluktuasi dari waktu ke waktu, maka besarnya dividen yang 
dibayarkan perusahaan juga berfluktuasi. Jika laba yang tersedia bagi 
para pemegang saham biasa perusahaan turun sangat drastis, maka 
jumlah dividen yang dibayarkan akan sangat berkurang atau bahkan 
tidak ada. 

3. Kebijakan Dividen Reguler Rendah dan Ekstra Tutup Tahun  
Perusahaan secara reguler (misalnya per kuartal) membayar dalam 
jumlah kecil, namun diakhir tahun perusahaan menambah ekstra 



 

dividen (apabila perusahaan mendapat laba cukup besar). Tujuannya 
untuk menghapus konotasi dividen permanen 

4. Kebijakan Dividen Residual 
Dalam kebijakan dividen ini, jumlah laba ditahan bergantung pada 
tersedianya peluang investasi untuk satu tahun tertentu. Dividen 
diambil dari laba residual setelah kebutuhan investasi perusahaan 
terpenuhi. Jadi, jika kebutuhan akan dana investasi besar, mungkin 
saja para pemegang saham tidak menerima dividen. 

 

 Menurut Gitosudarmo dan Basri (2000:238), ada 3 kebijakan pembayaran 

dividen yaitu: 

1. Pembayaran Dividen Stabil  
Pada kebijaksanaan ini besarnya dividen yang dibayarkan selalu stabil 
dalam jumlah yang tetap, besarnya dividen yang dibayarkan dalam 
jumlah yang selalu stabil walau terjadi fluktuasi dalam pendapatan 
bersih. 

2. Pembayaran Dividen Fluktuasi 
Besarnya dividen yang dibayarkan berdasar pada tingkat keuntungan 
pada setiap akhir periode. Apabila tingkat keuntungan tinggi maka 
besarnya dividen yang dibayarkan juga tinggi dan selalu proporsional 
dengan tingkat keuntungannya. 

3. Kombinasi antara Pembayaran Dividen Stabil dengan Fluktuasi 
Besarnya dividen yang dibayarkan yang dibayarkan sebagian bersifat 
stabil sebagian proporsional. Apabila perusahaan tidak mendapat 
keuntungan maka para pemegang saham masih mendapat dividen tetap 
dan apabila didapatkan keuntungan maka pemegang saham 
mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut.  

 

 Berdasarkan penjelasan masing – masing literatur diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa jenis kebijakan dividen yang dapat digunakan oleh 

perusahaan adalah kebijakan dividen stabil, dividen fluktuasi, kebijakan rasio 

pembayaran dividen konstan, kebijakan dividen reguler plus ekstra, dan kebijakan 

dividen residual. 

 

 

 



 

2.6.5 Indikator Kebijakan Dividen 

 Menurut Warsono (2003:275), indikator untuk mengukur kebijakan dividen 

yang secara luas digunakan ada 2 macam, yaitu: 

1. Hasil Dividen (Dividend Yield) 
Dividend Yield adalah suatu rasio yang menghubungkan dividen yang 
dibayar dengan harga saham biasa. Dividend Yield menyediakan suatu 
ukuran komponen pengembalian total yang dihasilkan dividen, dengan 
menambahkan apresiasi harga yang ada. Beberapa investor 
menggunakan Dividend Yield sebagai suatu ukuran resiko dan sebagai 
suatu penyaring investasi, yaitu mereka akan berusaha 
menginvestasikan dananya dalam saham yang menghasilkan Dividend 
Yield yang tinggi 

2. Rasio Pembayaran Dividend (Dividend Payout Ratio / DPR) 
DPR merupakan rasio hasil perbandingan antara dividen dengan laba 
yang tersedia bagi para pemegang saham biasa. DPR banyak 
digunakan dalam penilaian sebagai cara pengestimasian dividen untuk 
periode yang akan datang, sedangkan kebanyakan analis 
mengestimasikan pertumbuhan dengan menggunakan laba ditahan 
lebih baik daripada dividen. 

 

2.6.6 Teori Kebijakan Dividen 

 Terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen menurut Lukas Atmaja 

(1999:285) yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan antara lain: 

1. Teori Dividend Irrelevance dari Modigliani dan Miller 
Teori ini menjelaskan bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan 
oleh besar kecilnya Dividend Payout Ratio, tetapi ditentukan oleh laba 
bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Jadi menurut 
Modigliani dan Miller, teori ini tidak relevan. Pernyataan ini 
berdasarkan pada beberapa asumsi penting yang lemah seperti : 
a. Pasar modal sempurna dimana semua investornya adalah rasional 
b. Tidak ada biaya emisi saham baru bagi perusahaan yang 

menerbitkan saham baru 
c. Tidak ada pajak. 
d. Kebijaksanaan investasi perusahaan tidak berubah 
e. Keempat asumsi diatas sulit dijumpai dalam kenyataan yang ada 

sehingga asumsi diatas lemah 
2. Teori The Bird The Hand 

Gardon dan Lintner dalam Lukas Atmaja (1994:287) menjelaskan 
bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika DPR rendah 
karena investor lebih suka menerima dividen daripada capital gain. 



 

Menurut mereka investor memandang Dividend yield lebih pasti 
daripada capital gain yield. 

3. Teori Signaling Hypothesis 
Teori ini menyatakan ada bukti empiris bahwa jika kenaikan dividen 
akan diikuti dengan kenaikan harga saham, sebaiknya jika terjadi 
penurunan dividen maka akan diikuti pula oleh penurunan harga 
saham. 

4. Teori Clientele Effect 
Teori ini menyatakan bahwa kelompok (Clientele) pemegang saham 
yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap 
kebijaksanaan perusahaan. Ada investor yang lebih menyukai 
memperoleh pendapatan dividen, misalnya individu yang sudah 
pensiun dan ada pula investor yang lebih suka menginvestasikan 
kembali pendapatan mereka, karena investor ini berada dalam tarif 
pajak yang tinggi. 

5. Teori Preferensi dividen 
Menurut teori ini, investor yang memiliki sebagian besar saham 
mungkin lebih suka perusahaan menahan dana dan menanamkan 
kembali laba ke dalam perusahaan. Pertumbuhan laba dianggap 
menghasilkan kenaikan harga saham dan keuntungan modal yang 
pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya lebih 
tinggi 

 
 Menurut Agus (1998:370) terdapat 5 teori kebijakan dividen yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu: 

1. Dividen adalah tidak relevan 
Modligiani-Miller berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan 
berarti bahwa tidak ada kebijakan dividen yang optimal karena 
kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan ataupun biaya 
modal 

2. Teori The Bird The Hand 
Gordon-Lintner mempunyai pendapat lain bahwa dividen lebih kecil 
risikonya dibandingkan dengan capital gain, sehingga Gordon-Lintner 
menyarankan perusahaan untuk menentukan Dividend Payout Ratio 
atau bagian laba setelah pajak yang dibagikan dalam bentuk dividen 
yang tinggi dan menawarkan Dividend yield yang tinggi untuk 
meminimumkan biaya modal. 

3. Tax Differential Theory 
Teori ini berpendapat karena dividen cenderung dikenakan pajak yang 
lebih tinggi daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat 
keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan Dividend yield yang 
tinggi. Teori ini menyarankan pada perusahaan lebih baik menentukan 
Dividend Payout Ratio yang rendah atau bahkan tidak membagikan 
dividen sama sekali untuk meminimumkan biaya modal dan 
memaksimumkan nilai perusahaan. 
 



 

4. Informational Content Hypothesis 
Teori ini berpendapat berdasarkan kenyataan bahwa manajemen 
cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek 
perusahaan dibandingkan dengan investor. Sebagai akibatnya, investor 
menilai bahwa capital gain lebih beresiko dibandingkan dengan 
dividen dalam bentuk kas. Modligiani-Miller berpendapat bahwa 
kenaikan dividen oleh investor dilihat sebagai tanda atau signal bahwa 
prospek perusahaan di masa datang lebih baik. Sebaliknya penurunan 
dividen akan dilihat sebagai tanda bahwa prospek perusahaan 
menurun. Modligiani-Miller berkesimpulan bahwa reaksi investor 
terhadap perubahan dividen tidak berarti sebagai indikasi bahwa 
investor lebih menyukai dividen dibandingkan dengan laba ditahan. 
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa harga saham berubah 
mengikuti perubahan dividen semata – mata karena adanya 
information content dalam pengumuman dividen. 

5. Clientile Effect 
Terdapat banyak kelompok investor dengan berbagai kepentingan. 
Disatu pihak, terdapat investor yang lebih menyukai memperoleh 
pendapatan saat ini dalam bentuk dividen. Di pihak lain terdapat 
investor yang lebih menyukai untuk menginvestasikan kembali 
pendapatan mereka, karena kelompok investor ini berada dalam tarif 
pajak yang cukup tinggi. Dengan adanya dua kelompok investor 
tersebut, perusahaan dapat menentukan kebijakan dividen yang oleh 
manajemen dianggap paling baik. 

 
 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

enam teori kebijakan dividen yang berhubungan dengan nilai perusahaan, yaitu: 

Teori Dividend Irrelevance dari Modigliani dan Miller, Teori The Bird The Hand 

oleh Gordon-Lintner, Informational Content Hypothesis Theory, Clientile 

EffectTheory, Tax Differential Theory, dan Teori Preferensi dividen. 

 

2.6.7 Prosedur Pembayaran Dividen 

 Menurut Weston & Copeland (1999:119) terdapat empat tanggal penting 

dalam prosedur pembayaran dividen, yaitu: 

1. Tanggal Deklarasi 
Pada tanggal ini dewan direksi perusahaan mengadakan rapat dan pada 
hari tu juga secara formal mereka menyetujui dan menggelarkan 
pengumuman dividen. 
 



 

2. Tanggal Pencatatan Pemegang Saham 
Pada tanggal pencatatan, perusahaan menutup buku pencatatan 
pemindahtanganan saham dan membuat pemegang saham yang akan 
menerima dividen per tanggal pencatatan.. Saham yang dipegang pada 
tanggal tersebut akan menerima dividen, tanpa memandang penjualan 
atau pembelian saham setelah tanggal pencatatan tersebut. 

3. Tanggal Pemisahan Dividen 
Merupakan empat hari sebelum tanggal pencatatan. Pemindaham 
saham sebelum tanggal ini akan tetap menerima dividen. Pada saat 
atau sesudah tanggal ini investor yang membeli saham tidak akan 
menerima dividen 

4. Tanggal Pembayaran  
Pada tanggal ini perusahaan akan mengirimkan cek kepada para 
pemegang saham yang tercatat. 

 

2.6.8 Faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

 Menurut Sutrisno (2001) dalam Alni (1999:5), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen, yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu: 

1. Keputusan dividen yang berasal dari lingkungan internal perusahaan 
atau yang dapat dikontrol manajemen, seperti posisi likuiditas, hutang 
profitabilitas yang merupakan unsur kinerja keuangan 

2. Keputusan dividen yang dipengaruhi lingkungan eksternal perusahaan 
atau diluar kontrol manajemen antara lain seperti inflasi, pajak atas 
dividen, hukum, dan lain sebagainya, dimana perusahaan harus selalu 
menyesuaikan diri terhadap perubahan faktor – faktor tersebut. 

 
 Menurut Gitman (2003:566) faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividen adalah : 

1. Profitabilitas kesempatan investasi perusahaan 
Jika perusahaan tidak dapat berinvestasi pada hal yang 
menguntungkan maka pendapatan akan dibayarkan dalam dividen. 
Namun di sisi lain ketika ada kesempatan investasi yang 
menguntungkan, pendapatan akan digunakan untuk investasi dan 
mungkin akan menghasilkan zero dividend payout. Pembiayaan 
investasi dari laba yang diperoleh (internal financing) lebih 
diutamakan daripada membayar dividen dan membiayai investasi 
dengan mengeluarkan saham atau obligasi karena pemegang saham 
lebih menginginkan capital gain daripada pendapatan dividen. Selain 
itu, peningkatan modal eksternal melibatkan biaya transaksi yang 
berupa dihindari dengan menggunakan dana internal dari operasi.  



 

2. Peraturan Perpajakan 
Peraturan perpajakan telah menetapkan pajak baik untuk dividen 
maupun capital gain. Pajak atas dividen lebih besar daripada pajak 
atas capital gain dengan berbagai alasan. Pertama, pajak dividen 
dikenakan pada seluruh dividen yang diterima. Kedua, pajak ini 
dibebankan pada tahun pembayaran dividen. Sedangkan pajak atas 
capital gain dibayarkan pada saat saham terjual dan pajak hanya 
dikenakan atas gain yang diperoleh investor. 

3. Pertimbangan Legal 
Kontrak antara perusahaan dengan kreditur atau antara perusahaan 
dengan pemegang saham preferen merupakan hambatan bagi aktivitas 
perusahaan dengan tujuan untuk melindungi kreditur dan pemegang 
saham preferen. Karena adanya perjanjian ini maka dividen hanya 
dibayarkan dari laba yang dihasilkan pada periode setelah kontrak 
hutang efektif. Disisi lain kontrak preferen yang menyediakan 
cumulative dividend menyiratkan bahwa tidak akan ada dividen untuk 
pemegang saham biasa sampai semua dividen saham preferen baik 
current dividend atau unpaid past dividend dibayarkan. 

4. Kebutuhan Likuiditas 
Perusahaan biasanya memegang sejumlah tertentu asset yang lancar 
untuk mencukupi kebutuhan kas yang direncanakan ataupun tidak. 
Jika perusahaan memiliki cash on hand yang besar, maka untuk 
menghilangkan aset liquid dan kas yang menganggur perusahaan dapat 
membayarkan dividen atau menggunakan dana itu untuk melunasi 
hutang. Di lain pihak, jika perusahaan kekurangan aset yang liquid , 
maka peeusahaan dapat menutupinya dengan membatasi atau 
mengurangi dividen. 

5. Pertimbangan Biaya Perusahaan dan Pemegang Saham 
Perusahaan dapat mempertahankan dividend payout yang rendah untuk 
menghindari pembiayaan eksternal. Pembiayaan eksternal memerlukan 
biaya yang besar dan perusahaan akan menghindari dengan melakukan 
internal financing. Biaya transaksi internal financing yang menempati 
porsi besar adalah pembayaran dividen dan dapat dihindari atau 
dicegah dengan tidak membayar dividen.  

 
 Weston dan Copeland (1999:127), menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen adalah : 

1. Posisi Likuiditas 
Laba ditahan biasanya diinvestasikan dalam bentuk aktiva yang 
dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Laba tersebut tidak disimpan 
dalam bentuk kas. Jadi meskipun suatu perusahaan mempunyai catatan 
mengenai laba, perusahaan mungkin tidak dapat membayar dividen 
tunai karena possi likuiditasnya. 

2. Kebutuhan Pelunasan Hutang 
Apabila perusahaan mengambil hutang untuk membiayai ekspansi atau 
untuk mengganti jenis pembiayaan lain, perusahaan akan menghadapi 



 

dua pilihan. Perusahaan dapat membayar hutang itu pada saat jatuh 
tempo dan menggantikannya dengan jenis surat berharga yang lain, 
atau perusahaan dapat memutuskan untuk melunaskan hutang tersebut. 
Jika keputusannya adalah membayar utang tersebut, maka ini biasanya 
perlu penahanan laba.   

3. Pembatasan dalam Perjanjian Hutang 
Perjanjian hutang, khususnya apabila merupakan hutang jangka 
panjang seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk 
membayar dividen tunai. 

4. Tingkat Ekspansi Aktiva 
Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, semakin besar 
kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivanya. Jika kebutuhan 
dana dimasa depan semakin besar, perubahan akan cenderung 
menahan laba daripada membayarkannya. Pemanfaatan aktiva yang 
optimal akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk 
meningkatkan tingkat ekspansi aktiva dimasa yang akan datang. 

5. Tingkat Laba 
Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan menentukan pilihan 
relatif untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen kepada 
pemegang saham (yang akan menggunakan dana itu di temapat lain) 
atau menggunakannya di perusahaan tersebut. 

6. Stabilitas Laba 
Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat 
memperkirakan berapa besar laba di masa mendatang. Perusahaan 
seperti ini biasanya cenderung membayarkan laba dengan persentase 
yang lebih tinggi daripada perusahaan yang labanya berfluktuasi. 

7. Peluang ke Pasar Modal 
Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan baik, dan mempunyai 
catatan profitabilitas dan stabilitas, akan mempunyai akses yang 
mudah ke pasar modal dan mempunyai bentuk lain dari pendanaan. 
Jadi perusahaan yang sudah mapan cenderung untuk memberi tingkat 
pembayaran dividen yang lebih tinggi daripada perusahaan yang kecil 
atau baru. 

8. Kendali Perusahaan 
Sebagai suatu kebijakan, beberapa perusahaan melakukan ekspansi 
hanya sampai pada tingkat penggunaan laba internal saja. Kebijakan 
ini didukung oleh pendapat bahwa menghimpun dana melalui 
penjualan tambahan saham biasa akan mengurangi kekuasaan 
kelompok dominan dalam perusahaan itu. Pentingnya pembiayaan 
internal dalam usaha untuk mempertahankan kendali perusahaan, akan 
memperkecil pembayaran dividen.  

9. Posisi Pemegang Saham sebagai Pembayar Pajak 
Posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak sangat 
mempengaruhi keinginannya untuk memperoleh dividen. Pada saat – 
saat tertentu didalam perusahaan besar sering terjadi konflik 
kepentingan antara pemegang saham yang terkena tarif pajak tinggi 
dengan pemegang saham yang terkena tarif pajak rendah 

 



 

 Agus (1998:386) menjelaskan pertimbangan manajerial dalam praktik yang 

sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan dividen, adalah sebagai 

berikut: 

1. Kebutuhan Dana Perusahaan 
Kebutuhan dana perusahaan dalam kenyataannya merupakan faktor 
yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen 
yang akan diambil. Aliran kas perusahaan yang diharapkan, 
pengeluaran modal dimasa datang yang diharapkan, kebutuhan 
tambahan piutang dan persediaan, pola pengurangan utang dan masih 
banyak faktor lain yang mempengaruhi posisi kas perusahaan harus 
dipertimbangkan dalam analisa kebijakan dividen. 

2. Likuiditas 
Likuiditas merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan 
dividen. Dividen bagi perusahaan merupakan arus kas keluar, maka 
semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan 
akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

3. Kemampuan Meminjam 
Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan 
perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan 
meminjam dalam jangka pendek tersebut akan meningkatkan 
fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu, fleksibilitas perusahaan 
juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bergerak di Pasar 
Modal dengan mengeluarkan obligasi. Perusahaan yang semakin besar 
dan sudah establish akan memiliki akses yang lebih baik di pasar 
modal. Kemampuan meminjam yang lebih besar, fleksibilitas yang 
lebih besar akan memperbesar kemampuan membayar dividen. 

4. Keadaan Pemegang saham 
Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen 
biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham 
dan dapat bertindak dengan tepat. Jika hampir semua pemegang saham 
berada dalam golongan high tax dan lebih suka memperoleh capital 
gain, maka perusahaan dapat mempertahankan dividend payout yang 
rendah. 

5. Stabilitas Dividen 
Bagi para investor, faktor stabilitas dividen akan lebih menarik 
daripada Dividend payout ratio yang tinggi. Pembayaran dividen yang 
stabil merupakan indikator prospek perusahaan yang stabil pula, 
dengan demikian risiko perusahaan juga relatif lebih rendah 
dibandingkan dengan perusahaan yang membayar dividen tidak stabil.  
Dengan demikian kebijakan ini bukan hanya persentase dividen yang 
dibayarkan dalam hubungannya dengan laba, tetapi juga bagaimana 
dividen yang benar – benar diterima itu dapat dipertahankan. 

 



 

 Brigham dan Houston (2001:89) menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

keputusan dividen dapat dikelompokkan menjadi empat kategori besar : 

1. Kendala atas pembagian dividen 
a. Kontrak utang 

Kontrak utang biasanya membatasi pembagian dividen dari laba 
yang dihasilkan setelah pinjaman diberikan 

b. Pembatasan saham preferen 
Biasanya, dividen saham biasa tidak dibayarkan jika perusahaan 
belum membayarkan dividen untuk saham preferennya. 

c. Ketidakcukupan laba 
Pembayaran dividen tidak boleh melebihi ”laba ditahan” pada pos 
neraca. Pembatasan resmi ini, yang disebut ”impairment of capital 
rule”, dirancang untuk melindungi kreditur. Tanpa peraturan 
tersebut, suatu perusahaan yang mengalami kesulitan mungkin 
membagikan sebagian besar aktivanya kepada pemegang saham 
dan membiarkan para krediturnya terlantar.  

d. Ketersediaan kas 
Dividen tunai dapat dibagikan hanya dengan uang kas. Jadi, 
kekurangan kas dapat membatasi pembagian dividen. Akan tetapi 
hal itu bisa diatasi bila perusahaan memperoleh pinjaman. 

e. Denda pajak atas penahanan laba yang tidak wajar 
Untuk mencegah agar orang – orang kaya tidak menggunakan 
perusahaan untuk menghindari pajak pribadi, peraturan pajak 
membuat ketentuan khusus mengenai penimbunan penghasilan 
yang tidak wajar. 

2. Peluang investasi 
a. Letak dari daftar peluang invesatasi 

Apabila daftar peluang investasi lebih besar, hal ini akan 
cenderung menghasilkan target rasio pembayaran dividen yang 
rendah 

b. Kemungkinan untuk mempercepat atau menunda proyek 
Kemampuan untuk mempercepat atau menangguhkan proyek akan 
memungkinkan perusahan untuk lebih konsisten dengan kebijakan 
dividen yang stabil. 

3. Sumber – sumber modal lainnya 
a. Biaya penjualan saham baru 
 Bila ingin membiayai sejumlah investasi tertentu, perusahaan dapat 

memperoleh ekuitas dengan menaham laba atau dengan menjual 
saham biasa yang baru. Jika biaya pengembangan (termasuk setiap 
isyarat negatif yang timbul akibat penawaran saham) tinggi, ke pun 
akan lebih tinggi daripada ks, sehingga perusahaan itu lebih baik 
menetapkan rasio pembayaran dividen yang rendah serta 
melakukan pembiayaan melalui penahanan laba, bukan melalui 
penjualan tambahan saham biasa. 

b. Kemampuan untuk mensubstitusi ekuitas dengan utang 



 

 Suatu perusahaan dapat membiayai sejumlah investasi tertentu 
baik dengan utang maupun ekuitas. Pada kebijakan utang, jika 
perusahaan dapat menyesuaikan rasio utangnya tanpa menaikkan 
biaya secara mencolok, perusahaan itu dapat mempertahankan 
dividen tunai yang konstan, sekalipun labanya berfluktuasi dengan 
menggunakan rasio utang variabel. 

c. Pengendalian 
 Apabila manajemen peduli akan usaha untuk mempertahankan 

pengendalian, manajemen enggan untuk menjual saham baru, 
sehingga perusahaan mungkin akan menahan lebih banyak laba 
daripada yang seharusnya. Akan tetapi jika perusahaan 
menginginkan dividen yang lebih tinggi dan terdapat tekanan 
sejumlah pemegang saham untuk mengambil alih kuasa 
perusahaan, dividen akan dinaikkan. 

4. Pengaruh kebijakan dividen terhadap kas 
Pengaruh kebijakan dividen terhadap kas, dapat ditinjau dari empat 
faktor : 
a. Keinginan pemegang saham untuk mendapatkan penghasilan 

sekarang dibanding penghasilan yang akan datang 
b. Tingkat risiko dari dividen dibanding keuntungan modal 
c. Manfaat pajak dari keuntungan modal dibanding dividen 
d. Informasi atau syarat yang terkandung dalam dividen. 

 
 Dari berbagai faktor yang dikemukakan dan berdasarkan penelitian–penelitian 

terdahulu, dapat disimpulkan bahwa secara umum faktor–faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:  

1. Faktor financial yang meliputi prospek pertumbuhan, biaya modal, 

profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, likuiditas, kemampuan 

meminjam, kebutuhan pelunasan hutang, stabilitas dividen, serta tingkat 

ekspansi aktiva. 

2. Faktor non financial yang meliputi peraturan perpajakan, pembatasan 

perjanjian hutang, peluang ke pasar modal, kendali perusahaan, dan posisi 

pemegang saham sebagai pembayar pajak. 

 

 

 



 

2.7 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 

Keranga pikir 

 

 

Variabel Bebas 
 
a. Earning Per Share (X1) 
b. Return On Investment (X2) 
c. Total Asset Turn Over (X3) 
d. Debt to Equity Ratio (X4) 

Data kuantitatif: 
Laporan keuangan perusahaan Food and 

Beverages yang listed di BEI periode 2003-2007 

Variabel Terikat: 
Dividend Payout Ratio 

(Y) 

Standardized coefficient beta Uji F

Pengaruh secara simultan Pengaruh secara parsialPengaruh Dominan

Uji t

Perusahaan Food and Beverages yang listed di BEI 

Berpengaruh Signifikan Tidak Berpengaruh Signifikan 

Kesimpulan 

Regresi Linier Berganda 
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2.8 Perumusan Hipotesis 

 Berbagai penelitian terdahulu dan literatur menunjukkan bahwa rasio 

keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Variabel financial 

perusahaan dapat mempengaruhi dan mengendalikan secara aktif. rasio keuangan 

yang meliputi Earning per Share (EPS), Return On Investment (ROI), Total Asset 

Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) merupakan unsur dari kinerja 

keuangan perusahaan. 

 Untuk menjawab permasalahan penelitian yang pertama dan kedua, maka 

hipotesis yang dikembangkan adalah : 

H1 :  Earning per Share (EPS), Return On Investment (ROI), Total Asset Turn 

Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama – sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

rasio keuangan Earning per Share (EPS), Return On Investment (ROI), Total 

Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

H2 :  Earning per Share (EPS), Return On Investment (ROI), Total Asset Turn 

Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) secara individu (parsial) 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) perusahaan 

Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia. 

 Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

rasio keuangan Earning per Share (EPS), Return On Investment (ROI), Total 



 

Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). 

H3 :  Dari variabel keuangan perusahaan yang terdiri dari Earning per Share 

(EPS), Return On Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), Debt 

to Equity Ratio (DER) yang digunakan, Return On Investment (ROI) 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

perusahaan Food and Beverages di Bursa Efek Indonesia 

Return On Investment (ROI) adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

total aktiva. Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih perusahaan dengan seluruh 

aktiva yang dimilikinya. (Weston dan Brigham, 1995:66). Oleh karena dividen 

berasal dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, maka besarnya 

keuntungan akan mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1   Jenis dan Sifat Penelitian 

 Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:5) sebagai berikut : 

”Penelitian penjelasan adalah penelitian yang menyoroti hubungan antara 
variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 
sebelumnya dengan fokus terletak pada penjelasan hubungan antar 
variabel. Dalam penelitian ini digunakan instrumen statistika dengan 
analisis regresi linear berganda dalam menentukan tingkat hubungan yang 
terjadi dan pengetahuan manajemen keuangan sebagai alat analisis utama” 

 
 Penelitian ini merupakan Explanatory Research yaitu menjelaskan bahwa 

rasio keuangan yang berupa Earning Per Share, Return On Investment, Total 

Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

 Sifat penelitian ini adalah replikasi artinya penelitian ini bersifat mengulangi 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama. pengulangan yang dilakukan adalah 

pengurangan variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian 

dilakukan dalam periode yang berbeda 

 

3.2   Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang manajemen keuangan, terutama 

masalah pengaruh rasio keuangan perusahaan terhadap Dividend Payout ratio 

dengan objek penelitian pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di 

BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007. 

 

 



 

3.3   Populasi dan Pengambilan Sampel 

 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di BEI berasarkan pengklasifikasian Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). Pertimbangan pemilihan populasi ini (perusahaan Food and 

Beverages) adalah karena sektor industri Food and Beverages sangat diminati 

investor karena kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Indonesia sangat tinggi 

sehingga prospek industri ini sangat baik pada masa yang akan datang. 

 Sampel menurut Sekaran Uma (2003:226) adalah suatu set populasi. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan non probability sampling yaitu 

metode pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberikan 

kesempatan untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dari 

target spesifik yang akan mampu menyediakan informasi yang diinginkan karena 

mereka adalah satu – satunya yang bisa memberi informasi yang dibutuhkan atau 

karena mereka sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti (Sekaran 

Uma, 2003:235) 

 Penarikan sampel dengan teknik purposive sampling didasarkan pada kriteria 

sebagai berikut: 

1. Rasio keuangan diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

per 31 Desember periode 2003 hingga 2007. 

2. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian menghasilkan laba secara berturut 

– turut selama periode penelitian 

3. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian membagikan dividen kas kepada 

para pemegang saham biasa secara berturut – turut selama periode penelitian. 



 

 Dari jumlah populasi sebesar 20 perusahaan, dengan menggunakan teknik 

purposive sampling maka diperoleh 6 perusahaan Food and Beverages yang 

memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Proses pemilihan sampel penelitian 

disajikan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel 

No Kriteria Jumlah Persentase

1. 
Jumlah Perusahaan Food and Beverages yang 

terdaftar di BEI sampai dengan 2007 
20 100 

2. 
Tidak Menerbitkan Laporan keuangan per 31 

Desember selama periode 2003-2007 
3 (15) 

3. 
Tidak Menghasilkan Laba secara Berturut-turut 

selama periode 2003-2007 
- - 

4. 
Tidak membagikan dividen secara Berturut-turut 

selama periode 2003-2007 
11 (55) 

 Jumlah Perusahaan Food and Beverages yang 

menjadi sampel penelitian 
6 30 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

 

 Tabel 3.2 menyajikan 6 nama perusahaan Food and Beverages yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan 
1. PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk 
2. PT. Fast Food Indonesia, Tbk 
3. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
4. PT. Mayora Indah, Tbk 
5. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk 
6. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk 

                  Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

 



 

3.4   Metode Pengumpulan Data 

3.4.1   Jenis Data 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Husein Umar (2003:42) data sekunder merupakan data primer yang telah diolah 

lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun oleh 

pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data yang digunakan adalah 

Laporan keuangan perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2003– 2007. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, dan atau fotokopi arsip 

maupun dokumentasi perusahaan yang relevan dengan masalah yang diteliti 

 Proses pengambilan data dilakukan di Pojok BEI Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang dan www.jsx.co.id sebagai website resmi Bursa 

Efek Indonesia perusahaan Food and Beverages yang Go Public di BEI tahun 

2003 sampai tahun 2007. 

 

3.5   Identifikasi Variabel 

 Variabel – variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen (Y) dan 

delapan Variabel Independen (X), Yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan 

dividen yang diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR) 

http://www.jsx.co.id/


 

 

 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

keuangan yang berupa: 

1X    :   Earning Per Share (EPS) 

2X    :   Return On Investment (ROI) 

X3      :   Total Asset Turn Over (TATO) 

X4    :   Debt to Equity Ratio (DER) 

 

3.6    Definisi Operasional Variabel 

 Variabel – veriabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen adalah sebagai berikut : 

1. Y   :    Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen diukur dengan DPR yang menunjukkan besarnya 

laba yang dibayarkan sebagai dividen yang menjadi hak pemegang 

saham biasa. Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan 

besarnya proporsi alokasi dari laba bersih perusahaan pada dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham. 

DPR  =  
)(EATBersihLaba

DevidenTotal  

(Sumber : Warsono, 2003:40) 

 

 

 



 

2.    :   Earning Per Share (EPS) 1X

Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan laba yang dapat 

dibukukan oleh perusahaan untuk setiap unit saham biasa yang 

digunakannya. 

EPS = 
BeredaryangBiasaSahamratarataJumlah

EarningNetBersihLaba
−

)(
 

(Sumber : Gill dan Chalton, 2005:66) 

3.    :   Return On Investment (ROI) 2X

Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih perusahaan dengan 

seluruh aktiva yang dimilikinya. 

Rumus : 

 

(Sumber : Weston dan Brigham, 1995:66) 

AktivaTotal
bersihLaba  

4. X3      :   Total Asset Turn Over (TATO) 

Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya untuk 

menghasilkan penjualan. 

TATO   =  

 

(Sumber : Warsono, 2003:36) 

AktivaTotal
Penjualan

5. X4   :   Debt to Equity Ratio (DER) 

Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan seberapa besar total 

hutang yang dapat dijamin dengan ekuitas saham perusahaan yang 

digunakan sebagai sumber pendanaan usaha 



 

Rasio hutang atas modal     =     
Ekuitas

HutangTotal  

(Sumber : Harahap, 2002:303)  

 

3.7    Analisis data 

 Analisis data dilakukan dengan cara mengamati laporan keuangan perusahaan 

yang digunakan sebagai sampel. Alat analisis keuangan yang digunakan untuk 

menghitung besarnya Earning Per Share, Return On Investment, Total Asset Turn 

Over, Debt to Equity Ratio dan Dividend Payout Ratio perusahaan adalah formula 

yang dirumuskan sebelumnya, sedangkan alat analisis statistiknya menggunakan 

model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda ini dilakukan 

dengan program statistik komputer SPSS (Statistical Product and Sevice 

Solution). Model analisis regresi linier berganda adalah : 

Y  =  a +  +  + ..........+  + e 1b 1X 2b 2X kb kX
(sumber : Sunaryanto & Piet, 1994:01) 

 Bentuk rumusan persamaan matematis dari analisi regresi linier berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y  =  a +  +  +  X1b 1X 2b 2X 3b 3 + +4b 4X  e 

Keterangan : 

Y  =  Dividend Payout Ratio 

a    =   Konstanta 

1b -   =  Koefisien Regresi 5b

1X  = Earning Per Share,  

2X  = Return On Investment (ROI) 

X3 = Total Asset Turn Over 



 

4X  =  Debt to Equity Ratio 

e =  Kesalahan Penggangu 

 
 Analisis data dalam penelitian ini melalui langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis yaitu diduga rasio keuangan berupa Earning Per 

Share, Return On Investment, Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio, 

baik secara simultan maupun secara parsial memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dan diduga ROI merupakan 

variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap DPR. 

2. Menghitung rasio – rasio keuangan yang dipergunakan sebagai variabel dalam 

penelitian antara lain : Earning Per Share, Return On Investment, Total Asset 

Turn Overt, Debt to Equity Ratio, dan Dividend Payout Ratio. 

3. Melakukan analisis dengan Regresi Linier Berganda yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis 

4. Pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji F untuk mengetahui 

pengaruh rasio keuangan berupa Earning Per Share Return On Investment, 

Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio secara simultan terhadap 

Dividend Payout Ratio 

5. Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji t untuk mengetahui 

pengaruh rasio keuangan berupa Earning Per Share, Curent Ratio Total Asset 

Turn Over, Debt to Equity Ratio, secara parsial terhadap Dividend Payout 

Ratio 

6. Pengujian hipotesis ketiga dengan membandingkan standardized coefficient 

beta masing –masing variabel. 

7. Menganalisis secara deskriptif hasil pengujian hipotesis. 



 

3.8    Uji Asumsi Klasik 

3.8.1     Uji Normalitas Data 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 

kenormalan data. Uji kenormalan data atau distribusi normal dilakukan untuk 

mengetahui apakah sampel yang dianalisis mewakili populasi yang ada atau tidak. 

Apabila hasil pengujian menunjukkan data terdistribusi normal, maka yang akan 

digunakan adalah statistik parametrik. 

 Gujarati (1997:67) menuliskan bahwa regresi linier membutuhkan asumsi 

kenormalan data dengan beberapa alasan, yaitu : 

1. Menghasilkan model prediksi yang tidak bias, serta memilki varians 
yang minimum. 

2. Menghasilkan model konsisten, yaitu dengan meningkatnya jumlah 
sampel ke jumlah yang tidak terbatas, penaksir mengarah ke nilai 
populasi yang sebenarnya. 

 
 Pada penelitian digunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan 

signifikansi sebesar 5% untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis 

distribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan statistik 

Kolmogorov-Smirnov. Dalam menguji normalitas populasi diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

Ho : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 Untuk menolak Ho maka : nilai Asymp Sig.(2-tailed) > tingkat alpha yang 

ditetapkan (5%). Dan sebaliknya apabila nilai Asymp Sig.(2-tailed) < tingkat 

alpha yang ditetapkan (5%) maka tidak dapat menolak Ho sehingga harus 

menerima Ha. 

 



 

3.8.2.   Uji Linieritas 

 Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini, 

variabel dependen, variabel independen terdistribusi normal atau tidak (Singgih 

Santoso, 2004: 212). Cara pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data 

atau titik pada sumbu diagonal grafik Normal P-P Plot of Standardized Residual 

yang merupakan output dari SPSS. Dasar pengambilan keputusan menurut 

Singgih Santoso (2004: 214) adalah sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.  

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas. 

 

3.8.3.   Uji Autokorelasi 

 Pengujian Autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu data 

dipengaruhi oleh data sebelumnya. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan 

penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji t tidak dapat digunakan 

karena akan memberikan kesimpulan yang salah (Gunawan Sudarmanto.R,, 

2005:142). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka dilakukan uji Durbin 

Watson. Patokan angka D-W (Durbin-Watson) untuk mendeteksi autokorelasi 

secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Angka D-W (Durbin-Watson) di bawah-2 berarti ada korelasi positif. 

2. Angka D-W (Durbin-Watson) di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

3. Angka D-W (Durbin-Watson) di bawah +2 berarti ada autokorelasi negatif. 



 

3.8.4.   Uji Multikolinearitas 

 Multikolinieritas memiliki arti adanya korelasi linier diantara dua atau lebih 

variabel bebas. Akibat adanya multikolinieritas ini maka akan sangat sulit untuk 

memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah 

dengan menggunakan nilai Value Inflation Faktor (VIF). Pedoman suatu model 

regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah memiliki angka VIF antara angka 

1 hingga angka 10 (Gunawan Sudarmanto.R,, 2005:141). 

 

3.8.5.   Uji Heteroskedastisitas 

 Gejala heterokedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji Glejser. 

Dengan metode ini  harus dilakukan regresi sederhana antara nilai e1 dan tiap – 

tiap variabel independen. Apabila ditemukan nilai thitung yang lebih besar dari ttabel, 

pada model terjadi heterokedastisitas. Apabila asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi maka penaksir menjadi tidak lagi efisien 

baik dalam sampel kecil maupun sampel besar serta estimasi keofisien dapat 

dikatakan menjadi kurang akurat (Gunawan Sudarmanto.R,, 2005:143).  

Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan cara melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterpolt disekitar sumbu x dan sumbu y. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

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

yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola-pola tertentu dan titik-titik menyebar maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas 



 

3.9   Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

1. Uji F-Statistik 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh dari seluruh veriabel independen 

secara bersama – sma terhadap variabel dependen. Nilai  dapat dicari 

dengan rumus sebagai berikut : 

hitungF

   =  [hitungF 2R  : (k - 1)] : [(1 - 2R ) – (n – k - 1)] 
 (Sumber : Gujarati, 1997:120) 

Keterangan : 

2R  =  Koefisien Determinasi 

k  =   banyaknya variabel bebas 

n =  banyaknya anggota sampel 

Kriteria pengambilan keputusan dengan taraf signifikan α = 5% adalah 

sebagai berikut : 

1. Jika   >  berarti  ditolak dan  diterima, artinya variabel 

independen (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y) 

hitungF tabelF 0H aH

2. Jika  < , berarti H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel 

independen (X) tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen (Y) 

hitungF tabelF

 (Sumber : Gujarati, 1997:119) 

atau berdasarkan taraf signifikansi (α) : 

 Probabilitas signifikansi > 0,05 : H0 diterima 

Probabilitas signifikansi < 0,05 : H1 diterima 
 

(Sumber : Gunawan Sudarmanto.R,, 2005 :212) 

 



 

2. Uji t-Statistik 

Uji t (t-test) adalah pengujian secara parsial (sendiri-sendiri) antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Uji t dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 

Nilai statistik hitung dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

   =  koefisien regresi (b) : Standard Deviasi (SD) hitungt
 (Sumber : Gujarati, 1997:116) 

Dengan taraf signifikan α = 5% pada nilai , maka kriteria pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut : 

tabelt

Jika   >    berarti  ditolak dan  diterima hitungt tabelt 0H aH

Jika   <    berarti  diterima dan  ditolak  hitungt tabelt 0H aH
(Sumber : Gujarati, 1997:116) 

atau berdasarkan signifikansi t : 

Jika signifikansi  > 0.05, berarti  diterima hitungt 0H

Jika signifikansi  < 0.05, berarti  ditolak hitungt 0H
(Sumber : Gunawan Sudarmanto.R,, 2005 :212) 

 

3. Koefisien Determinasi 

Tingkat ketepatan suatu garis regresi dapat diketahui dari besar kecilnya 

koefisien determinasi atau koefisien 2R  (R Square). Nilai koefisien 2R  dalam 

analisis regresi dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kesesuaian 

garis regresi yang diperoleh. Kemampuan garis regresi untuk menjelaskan 

variasi yang terjadi pada Y ditunjukkan pada besarnya koefisien determinasi 

atau koefisien 2R  (Gunawan Sudarmanto.R,, 2005:206). Besarnya nilai 

koefisien determinasi berkisar 0 < 2R < 1, apabila nilai koefisien determinasi 



 

mendekati 1 merupakan indikator yang menunjukkan semakin kuatnya 

pengaruh perubahan variabel – variabel X terhadap perubahan variabel 

independen Y. Oleh karena itu, semakin besar nilai 2R  maka semakin kuat 

kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang 

sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

2.9 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 Pada tanggal 13 Juli 1992, Bursa Efek Jakarta (BEJ) diswastakan dan mulai 

menjalankan pasar saham di Indonesia, sebuah awal pertumbuhan baru setelah 

terhenti sejak didirikan pada awal ke-19. pada tahun 1912, dengan bantuan 

pemerintah kolonial Belanda, bursa efek pertama Indonesia didirikan di Batavia, 

yang saat ini dikenal sebagai Jakarta. 

 Bursa Batavia sempat ditutup selama periode Perang Dunia Pertama dan 

kemudian dibuka kembali pada tahun 1925. selain bursa Batavia, pemerintahan 

kolonial juga mengoperasikan Bursa Paralel di Surabaya dan Semarang. Namun 

kegiatan bursa saham ini dihentikan kembali ketika terjadi pendudukan oleh 

tentara Jepang di Batavia. Pada 1952, tujuh tahun setelah Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaan, bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan 

memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-

perusahaan Belanda sebelum Perang Dunia. Kegiatan bursa saham kemudian 

berhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 

1956. 

 Tidak sampai tahun 1977, bursa saham dibuka kembali dan ditangani oleh 

badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), Institusi baru dibawah Departemen 

Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun mulai 

meningkat seiring dengan perkembangan pasar financial dan sektor swasta. 

Dengan diswastanisasikannya Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1992, PT. BEJ 



 

menjadi salah satu bursa saham yang dinamis di Asia. Swastanisasi bursa saham 

menjadi PT. BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). 

 Tahun 1995 adalah tahun BEJ memasuki babak baru. Pada 22 Mei 1995, BEJ 

meluncurkan Jakarta Automated Trading System (JATS), sebuah sistem 

perdagangan otomatisasi yang menggantikan sistem perdagangan manual. Sistem 

baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih 

besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding 

sistem perdagangan manual. 

 Pada Juli 2000, BEJ merupakan perdagangan tanpa warkat (Scripless Trading) 

dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa 

saham hilang dan pemalsuan saham dan juga untuk mempercepat proses 

penyelesaian transaksi. Tahun 2002, BEJ juga mulai menerapkan akses pasar, 

efisiensi pasar, kecepatan, dan frekuensi perdagangan. 

 Bursa Efek Surabaya (BES), atau dalam Bahasa Inggris disebut Surabaya 

Stock Exchange (SSX) adalah bursa saham di Surabaya, Indonesia. BES 

merupakan bursa efek swasta pertama di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 

16 Juni 1989 berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1989, 

oleh Menteri Keuangan waktu itu JB Sumarlin. Pendirian BES dimaksudkan 

untuk mendukung perkembangan ekonomi wilayah Indonesia bagian timur, 

dengan mengembangkan industri pasar modal di Surabaya dan Jawa Timur.  

 Pada tanggal 22 Juli 1995, BES merger dengan Indonesian Parallel Stock 

Exchange (IPSX), sehingga sejak itu Indonesia hanya memiliki dua bursa efek: 

BES dan BEJ. Produk BES meliputi saham, obligasi (baik swasta maupun 
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pemerintah), serta reksadana (LQ45 futures, Dow Futures, dan Japan Futures). 

Sedangkan layanan BES antara lain: FATS (Futures Automated Trading System) 

yakni sistem perdagangan jarak jauh untuk Pasar Reksadana, OTC-FIS (Over The 

Counter - Fixed Income Service) yakni instrumen perdagangan untuk fixed 

income, SSX-Net (Surabaya Stock Exchange Net) adalah sistem informasi 

berbasis internet BES untuk mendukung transparansi pasar modal, IGSYC 

(Indonesian Government Securities Yield Curve) adalah indikator berbasis analisis 

statistik untuk memprediksi kejadian ekonomi masa depan. 

 Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX)) 

merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa 

Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah 

memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan 

Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil 

penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.  

 

2.10 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan 

Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang selama 

tahun 2005, 2006, 2007 membagikan dividen. Diperoleh 6 Perusahaan Food and 

Beverages yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

1. PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk 

 PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk merupakan perusahaan pelopor untuk 

produk air mineral dalam kemasan botol di indonesia. Perusahaan ini berdiri 

pada tanggal 23 Februari 1973, berkantor pusat di kawasan industri pulo 
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gadung sedangkan pabriknya berada di Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan pada 

tahun 1997 mengembangkan pabriknya di Jawa Timur, Kalimantan Timur, 

dan Sulawesi Utara, sedangkan ekspansi ke luar negeri telah berdiri di negara 

Philipina dan Vietnam. Status perusahaan adalah penanam modal dalam 

negeri (PMDN). Perusahaan telah mengekspor produknya ke negara-negara 

ASEAN, Combodia, Hongkong, New Zealand, Australia, Taiwan, dan 

Canada. Perusahaan ini mulai go public pada tanggal 1 Maret 1990. 

2. PT. Fast Food Indonesia, Tbk 

 PT. Fast Food Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 19 Juni 1978, 

bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Kantor pusat terletak di 

gedung Gelael Jakarta. Status perusahaan adalah PMDN. Kelompok usaha 

gelael adalah pemegang hak eksklusif usaha waralaba Kentucky Fried Chicken 

(KFC) di Indonesia dengan produk utama KFC, Original Recipe Chicken dan 

hot&chrispy chicken dan menu lokal favorit seperti nasi perkedel dan soup 

khas Indonesia. Perusahaan mulai go public pada tanggal 11 Mei 1993 

3. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 

 PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk berdiri pada tahun 1974, berkantor 

pusat di Jakarta dan pabriknya terletak di Jakarta, Bekasi, Pasuruan, Medan, 

Riau, Palembang, Banjarmasin, Ujung Pandang. Status perusahaan adalah 

PMDN. Perusahaan ini menghasilkan produk dengan merk indomie, sarimie, 

supermie, dan pop mie. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk adalah produsen 

mie instant terbesar di Indonesia yang menguasai pangsa pasar 70%. Selain 

mie instant PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk juga memproduksi makanan 

ringan, makanan bayi, bumbu penyedap masakan, minyak goreng dalam 



 

kemasan. Saat ini perusahaan mempunyai 12 cabang perusahaan yang tersebar 

di Indonesia. Perusahaan mulai go public pada tanggal 14 juli 1994. 

4. PT. Mayora Indah, Tbk 

 PT. Mayora Indah, Tbk berdiri pada tahun 1977, bergerak dalam industri 

makanan, kembang gula, dan biskuit. Kantor pusat di Jakarta dan pabriknya 

terletak di Jakarta dan Tangerang. Status perusahaan PMDN. Sejak tahun 

1990, PT. Mayora Indah, Tbk diambil alih oleh PT. Uita Branindo dengan 

memproduksi roti wafer dan permen coklat. Untuk pengembangan 

perusahaan, PT. Mayora Indah, Tbk mengadakan kerjasama dengan OKA AG 

Ltd. Dalam memproduksi coklat, PT. Mayora Indah, Tbk merupakan anak 

perusaaan Inbisco Group yang aktif dalam industri makanan sejak tahun 1948. 

PT. Mayora Indah, Tbk mulai go public pada tanggal 4Juli 1990 

5. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk 

 PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk didirikan pada tanggal 3 Juni 1931 

dengan nama NV Nederlandsch Indische Bierbrourijen. PT. Multi Bintang 

Indonesia, Tbk beroperasi dalam industri bir dan minuman lainnya. Pabrik bir 

ini terletak di Simpang Agung dan Tangerang. Produk utama perusahaan ini 

adalah bir dan stout dengan merek dagang Bir Bintang dan Guiness. Pada 

akhir 1994 perusahan menjalankan operasi di Mojokerto Jawa Timur. Pada 

bulan Oktober 1997 perusahaan mengekspor produknya ke Jepang dan 

Australia. 

6. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk 

 PT. Tunas Baru Lampung, Tbk didirikan pada tahun 1973. perusahaan 

bergerak di bidang perkebunan peridustrian, termasuk pedagang importir dan 



 

eksportir. Saat ini perusahaan khususnya bergerak di bidang produksi minyak 

goreng sawit, miyak goreng kelapa, minyak kelapa, minyak sawit, sabun serta 

bidang perkebunan kelapa sawit dan hibrida. Perusahaan berdomisili di 

Jakarta dengan perkebunan seluas kurang lebih 5000 hektar terletak di 

Lampung Tengah, Terbanggi Besar, dan pabrik berlokasi di Lampng, 

Surabaya, Tangerang, Palembang, dan Kuala Enok. 

 

2.11 Deskripsi Data Penelitian 

 Pengukuran statistik sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan 

kesimpulan adalah pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data 

sampel. Pengukuran ini umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan 

pemusatan nilai-nilai observasi sampel. Melalui hasil perhitungan nilai-nilai 

tendensi sentral tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis 

besar sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. 

 Pengukuran statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 

dengan hasil perhitungan sebagai berikut :  

Tabel 4-1 

Statistik Deskriptif Penelitian 

Descriptive Statistics

30 5.4288 2.32382 1.35 8.85
30 8.1353 5.33875 .43 18.68
30 1.2757 .69573 .46 2.62
30 1.5443 .68285 .58 2.83
30 44.6677 40.70547 6.16 140.03

EPS
ROI
DER
TATO
DPR

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
    (Sumber: Lampiran 2) 



 

 Tabel 4.1 menyajikan statistik deskriptif data sampel keseluruhan (Cross 

Sectional Data) dalam Periode tahun 2003-2007. Variabel yang memiliki standar 

deviasi paling besar adalah DPR yang berarti bahwa terdapat range 

(penyimpangan) data yang terlalu besar antar perusahaan yang dijadikan sampel 

penelitian. Hal ini terjadi dikarenakan ukuran perusahaan yang berbeda dan lama 

perusahaan beroperasi pada perusahaan-perusahaan Food and Beverages yang 

dijadikan sampel dalam penelitian sehingga menghasilkan perbedaan tingkat laba 

yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini dapat dilihat dari besarnya 

perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Sedangkan standar 

deviasi terkecil dimiliki oleh variabel TATO yaitu sebesar 0,68285 yang berarti 

bahwa data tidak terdistribusi terlalu menyebar. 

 Pada bab III telah diuraikan dengan jelas bahwa sumber data ini adalah 

laporan keuangan perusahaan Food and Beverages yang meliputi neraca, Laporan 

Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas pada periode pengamatan pertahun mulai tahun 

2003-2007.  

 

1. Earning per Share (X1) 

 Variabel independent/bebas yang pertama adalah Earning per Share (EPS). EPS 

menunjukkan laba yang dapat dibukukan oleh perusahaan untuk setiap unit saham 

biasa yang digunakannya. EPS yang diteliti tahun 2003-2007. Hal ini tampak pada 

tabel 4.2 yang merupakan hasil dari laporan keuangan tahunan perusahaan. 

 

 

 



 

Tabel 4.2 
Earning per Share (EPS) 

Tahun 2003-2007 
(dalam rupiah) 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 4805 6962 4889 3712 5008 5.075,06 

2. FAST 81 84 93 154 230 128,28 

3. INDOFOOD 64 40 13 70 104 58,20 

4. MAYORA 110 111 60 122 185 117,49 

5. BINTANG 4282 4144 4130 3492 4005 4.010,58 

6. TUNAS 16 10 4 13 23 13,24 

 Rata-rata 1.559,67 1.891,84 1.531,30 1.260,53 1.592,38 1.567,14 
Sumber : Data diolah 

 

Grafik 4.1 
Rata-rata Earning per Share (EPS) 
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Sumber : Data diolah  



 

 Rata-rata EPS selama lima tahun pada perusahaan sampel sebesar 

Rp.1.567,14. Nilai rata-rata tertinggi adalah PT. Aqua Golden Mississippi, Tbk 

yakni sebesar Rp.5.075,06. Sementara berdasarkan rata-rata tahunan, rata-rata 

EPS tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar Rp. 1.891,84 dan terendah terjadi 

pada tahun 2006 yakni sebesar Rp. 1.260,53. EPS terbesar adalah PT. Aqua 

Golden Mississippi, Tbk ada tahun 2004 sebesar Rp. 6962. EPS terkecil adalah 

PT. Tunas Baru Lampung, Tbk pada tahun 2005 sebesar Rp. 4. 

  

2. Return On Investment (X2) 

 Variabel independent/bebas yang kedua adalah Return On Investment (ROI). 

ROI menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang dijamin dengan aktiva lancar. 

ROI yang diteliti tahun 2003-2007. Hal ini tampak pada tabel 4.3 yang merupakan 

hasil dari laporan keuangan tahunan perusahaan. 

 

Tabel 4.3 
Return On Investment (ROI) 

Tahun 2003-2007 
(dalam %) 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 12,09 13,66 8,81 6,14 7,39 9,62 

2. FAST FOOD 12,93 11,59 10,93 14,25 16,29 13,20 

3. INDOFOOD 3,,94 2,41 0,83 4,06 3,32 2,91 

4. MAYORA 6,59 6,65 3,13 6,02 7,48 5,97 

5. MULTI BINTANG 18,68 15,64 15,12 12,05 13,57 15,01 

6. TUNAS LAMPUNG 2,30 1,22 0,43 2,58 3,96 2,10 

 Rata-rata 9,42 8,53 6,54 7,52 8,67 8,14 
Sumber : Data diolah 

 
 



 

Grafik 4.2 
Rata-rata Return On Investment (ROI) 
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 Rata-rata ROI selama lima tahun pada perusahaan sampel sebesar 8,14%. 

Nilai rata-rata tertinggi adalah PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk yakni sebesar 

15,01%. Sementara berdasarkan rata-rata tahunan, rata-rata ROI tertinggi terjadi 

pada tahun 2003 sebesar 9,42% dan terendah terjadi pada tahun 2005 yakni 

sebesar 6,54%. ROI terbesar adalah PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk pada tahun 

2003 sebesar 18,68%. ROI terkecil adalah PT. Tunas Baru Lampung, Tbk pada 

tahun 2005 sebesar 0,43%. 

 

3. Total Asset Turn Over (X3) 

 Variabel independent/bebas yang ketiga adalah Total Asset Turn Over (TATO). 

TATO menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva 

yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. TATO yang diteliti tahun 2003-



 

2007. Hal ini tampak pada tabel 4.4 yang merupakan hasil dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan. 

Tabel 4.4 
Total Asset Turn Over (TATO) 

Tahun 2003-2007 
(dalam x) 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 2,06 1,99 2,14 2,12 2,19 2,10 

2. FAST FOOD 2,83 2,76 2,72 2,64 2,53 2,70 

3. INDOFOOD 1,17 1,14 1,26 1,35 0,94 1,17 

4. MAYORA 0,86 1,08 1,17 1,27 1,49 1,17 

5. MULTI BINTANG 1,17 1,27 1,48 1,46 1,57 1,39 

6. TUNAS LAMPUNG 0,62 0,88 0,84 0,58 0,75 0,73 

 Rata-rata 1,45 1,52 1,60 1,57 1,58 1,54 
Sumber : Data diolah 

 

Grafik 4.3 
Rata-rata Total Asset Turn Over (TATO) 
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 Rata-rata TATO selama lima tahun pada perusahaan sampel sebesar 1,54x. 

Nilai rata-rata tertinggi adalah PT. Fast Food Indonesia, Tbk yakni sebesar 2,70x. 

Sementara berdasarkan rata-rata tahunan, rata-rata TATO tertinggi terjadi pada 

tahun 2005 sebesar 1,60x dan terendah terjadi pada tahun 2003 yakni sebesar 

1,45x. TATO terbesar adalah PT. Fast Food Indonesia, Tbk pada tahun 2003 

sebesar 2,83x. TATO terkecil adalah PT. Tunas Baru Lampung, Tbk pada tahun 

2006 sebesar 0,58. 

 

4. Debt to Equity Ratio (X4) 

 Variabel independent/bebas yang kelima adalah Debt to Equity Ratio (DER). 

DER menunjukkan seberapa besar total hutang yang dapat dijamin dengan ekuitas 

saham perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. DER yang 

diteliti tahun 2003-2007. Hal ini tampak pada tabel 4.6 yang merupakan hasil dari 

laporan keuangan tahunan perusahaan. 

 

Tabel 4.5 
Debt to Equity Ratio (DER) 

Tahun 2003-2007 
(dalam x) 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 0,92 0,87 0,76 0,77 0,74 0,81 

2. FAST FOOD 0,69 0,65 0,66 0,68 0,67 0,67 

3. INDOFOOD 2,58 2,50 2,31 2,10 2,62 2,42 

4. MAYORA 0,58 0,46 0,88 0,58 0,73 0,65 

5. MULTI BINTANG 0,80 1,22 1,52 2,08 2,14 1,55 

6. TUNAS LAMPUNG 1,29 1,65 1,83 1,37 1,62 1,55 

 Rata-rata 1,14 1,23 1,33 1,26 1,42 1,28 
Sumber : Data diolah 



 

Grafik 4.4 
Rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) 
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Sumber : Data diolah 

 Rata-rata DER selama lima tahun pada perusahaan sampel sebesar 1,28x. 

Nilai rata-rata tertinggi adalah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk yakni sebesar 

2,42x. Sementara berdasarkan rata-rata tahunan, rata-rata DER tertinggi terjadi 

pada tahun 2007 sebesar 1,42x dan terendah terjadi pada tahun 2003 yakni sebesar 

1,14x. DER terbesar adalah PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk pada tahun 2007 

sebesar 2,62x. DER terkecil adalah PT. Mayora Indah, Tbk pada tahun 2004 

sebesar 0,46x. 

 

5. Dividend Payout Ratio (Y) 

 Variabel dependent/terikat adalah Dividend Payout Ratio (DPR). DPR 

menunjukkan besarnya laba yang dibayarkan sebagai dividen yang menjadi hak 

pemegang saham biasa. Besarnya hasil perhitungan rasio ini menunjukkan 



 

besarnya proporsi alokasi dari laba bersih perusahaan pada dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham. DPR yang diteliti tahun 2003-2007. Hal ini 

tampak pada tabel 4.6 yang merupakan hasil dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan. 

Tabel 4.6 
Dividend Payout Ratio (DPR) 

Tahun 2003-2007 
(dalam %) 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 17,90 11,49 24,14 22,36 12,58 17,69 

2. FAST FOOD 19,68 19,13 19,45 12,95 13,06 16,85 

3. INDOFOOD 39,57 63,17 120,35 6,45 26,97 51,30 

4. MAYORA 18,12 22,52 41,91 20,48 18,95 24,40 

5. MULTI BINTANG 116,23 103,33 124,85 140,03 100,87 117,06 

6. TUNAS LAMPUNG 37,83 49,09 77,93 6,16 32,48 40,70 

 Rata-rata 41,56 44,79 68,11 34,74 34,15 44,67 
Sumber : Data diolah 

Grafik 4.5 
Rata-rata Dividend Payout Ratio (DPR) 
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Sumber : Data diolah 



 

 Rata-rata DPR selama lima tahun pada perusahaan sampel sebesar 44,67%. 

Nilai rata-rata tertinggi adalah PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk yakni sebesar 

117,06%. Sementara berdasarkan rata-rata tahunan, rata-rata DPR tertinggi terjadi 

pada tahun 2005 sebesar 68,11% dan terendah terjadi pada tahun 2007 yakni 

sebesar 34,15%. DPR terbesar adalah PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk pada 

tahun 2006 sebesar 140,03%. DPR terkecil adalah PT. Tunas Baru Lampung, Tbk 

pada tahun 2006 sebesar 6,16%. 

 

4.4    Pengujian Statistik 

 Seluruh penghitungan uji stastistik yang dilakukan menggunakan alat bantu 

software SPSS versi 11.5 agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data 

penelitian selain itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menghitung 

data sehingga diharapkan hasil analisis akan lebih akurat. 

4.4.1. Uji Normalitas Data 

 Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis 

parametik yaitu uji normalitas data populasi. Dalam penelitian ini uji normalitas 

data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Alpha Hasil Kesimpulan 

EPS (X1) 0,131 0,05 Asym > α Data terdistribusi normal 

ROI (X2) 0,562 0,05 Asym > α Data terdistribusi normal 

TATO (X3) 0,387 0,05 Asym > α Data terdistribusi normal 

DER (X4) 0,087 0,05 Asym > α Data terdistribusi normal 
Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Pada Lampiran 6 



 

 Dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan nilai 

Asymptotic Significance (2 tailed) dengan Alpha. Bila Asymptotic Significance (2 

tailed) lebih besar dari Alpha berarti data terdistribusi normal (Gunawan, 

2005:108). Dari Tabel 4.7, dapat kita lihat bahwa semua variabel yang ada 

memiliki nilai Asymptotic Significance (2 tailed) yang lebih besar dari Alpha yang 

berarti data terdistribusi normal. Hal ini berarti bahwa semua variabel Lolos Uji 

Normalitas yang artinya semua variabel dapat digunakan dalam regresi linier. 

4.4.2. Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum kita memasuki perhitungan dengan menggunakan model analisis 

regresi berganda, variabel yang ada harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu. Analisis regresi linear berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi 

klasik agar nantinya tidak timbul masalah dalam melakukan analisis. Persyaratan 

asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah 

4.4.2.1. Uji Linieritas 

 Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai data yang 

terdistribusi normal ataukah tidak. 
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Uji Linearitas 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b
Dependent Variable: DPR

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Pada Lampiran 7 

 Cara pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data atau titik pada 

sumbu diagonal grafik Normal P-P Plot of Standardized Residual yang 

merupakan output dari SPSS. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas. 



 

 Dari gambar 4.1, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, dan 

mengikuti arah garis diagonal serta tidak menyebar jauh dari garis diagonal. Hal 

ini menunjukan terjadi distribusi normal pada model yang digunakan. Hal ini 

berarti bahwa semua variabel Lolos Uji Linieritas yang artinya semua variabel 

dapat digunakan dalam analisis regresi linier  

4.4.2.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi linier diantara dua 

atau lebih variabel bebas. Akibat adanya multikolinieritas ini maka akan sangat 

sulit untuk memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Jika terjadi korelasi, maka terjadi multikolinearitas.  

Tabel 4.8. 

Uji Multikolinearitas 

Collinearity Statistics Variabel Tollerance VIF Keterangan 

EPS (X1) 0,475 2,107 Tidak terjadi Multikolinearitas 

ROI (X2) 0,353 2,837 Tidak terjadi Multikolinearitas 

TATO (X3) 0,579 1,726 Tidak terjadi Multikolinearitas 

DER (X4) 0,730 1,371 Tidak terjadi Multikolinearitas 
    Sumber: Hasil Analisis Data Sekunder Pada Lampiran 8 
 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah 

dengan menggunakan nilai Value Inflation Faktor (VIF). Pedoman suatu model 

regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah memiliki angka VIF dibawah 

angka 10. Dari tabel 4.8. di atas kita dapat melihat bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas karena nilai VIF semua variabel bebas tersebut dibawah angka 

10. 

 

 



 

4.4.2.3. Uji Autokorelasi 

 Pengujian Autokorelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat 

mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji t tidak dapat 

digunakan karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Salah satu cara untuk 

menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak adalah dengan menggunakan nilai 

Durbin-Watson. Patokan nilai Durbin Watson yang menjelaskan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi adalah berada di antara -2 sampai +2 atau di sekitar -2 dan +2. 

 

Tabel 4.9. 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

.714a .510 .432 30.68526 .510 6.508 4 25 .001 1.460
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), TATO, EPS, DER, ROIa. 

Dependent Variable: DPRb. 

 Sumber: Data Sekunder Pada Lampiran 9 

 Berdasarkan Tabel 4.9, terlihat bahwa angka D-W- sebesar 1,260. Nilai ini 

masih berada di antara -2 sampai +2. Hal ini menunjukan bahwa semua variabel 

Lolos Uji Autokorelasi yang artinya semua variabel dapat digunakan dalam 

analisis regresi linier 

 

4.4.2.4 Uji Heterokedastisitas 

 Salah satu asumsi pokok dalam uji asumsi klasik lainnya adalah variabel 

pengganggu yang muncul dalam regresi adalah konstan atau homoskedastik yang 

berarti bahwa semua gangguan tadi mempunyai varians yang sama. Bila variabel 



 

pengganggu konstan maka terjadi Homokedastisitas, sedangkan bila variabel 

pengganggu tidak konstan maka terjadi heterokedastisitas. 

 Metode yang dapat digunakan adalah dengan cara melihat ada atau tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterpolt disekitar sumbu x dan sumbu y. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

3. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. 

4. Jika tidak terdapat pola-pola tertentu dan titik-titik menyebar maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas 

Gambar 4.2. 
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 Dilihat dari gambar 4.2, titik-titik yang ada menyebar tidak membentuk pola-

pola tertentu. Hal ini menunjukan bahwa semua variabel Lolos Uji 

Heteroskedasitas yang artinya semua variabel dapat digunakan dalam analisis 

regresi linier. 



 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Setelah melakukan uji asumsi klasik, untuk memperoleh pengaruh variabel-

variabel penentu dilakukan dengan analisis regresi berganda. Pengolahan data 

dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dilakukan dengan melalui 

beberapa tahapan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Earning 

per Share (X1), Return on Investment (X2), Total Asset Turn Over (X3), Debt to 

Equity Ratio (X4). Hasil analisis regresi disajikan dalam tabel 4.10 

  
Tabel 4.10. 

Hasil Analisis Regresi 

Variabel Beta 

Unstandardized 

Beta 

Standardized 

t Sig t 

Konstanta 

Earning per Share (X1) 

Return on Investment (X2) 

Total Asset Turn Over (X3) 

Debt to Equity Ratio (X4) 

-1,299

1,168

4,881

-25,963

31,369

 

0,067 

0,640 

-0,436 

0,536 

-0,050 

0,328 

2,715 

-2,368 

3,271 

0,961

0,746

0,012

0,026

0,003

R                               =   0,714 

R Square                   =   0,510 

Adjusted R Square   =    0,432 

Fhitung                                   =    6,508 

Sig F                         =    0,001 
Sumber : Diolah dari data sekunder Pada Lampiran 11 

 Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Dividend Payout Ratio (DPR) 

(Y). Sedangkan variabel independennya adalah Earning per Share (X1), Return on 

Investment (X2), Total Asset Turn Over (X3), Debt to Equity Ratio (X4). Model 

Regresi berdasarkan hasil analisis diatas adalah :  

 Y  =  -1,299 + 1,168  + 4,881  - 25,963 X1X 2X 3 + 31,369 + e 4X



 

 Intepretasi persamaan di atas adalah sebagai berikut:  

1. α = -1,299 

Nilai konstanta menunjukkan angka -1,299, hal ini berarti bahwa jika tidak 

ada variabel Earning per Share (X1), Return on Investment (X2), Total Asset 

Turn Over (X3), Debt to Equity Ratio (X4) atau dengan kata lain jika nilai X1, 

X2, X3 dan X4  adalah 0, maka Dividend Payout Ratio (DPR) (Y) adalah   

sebesar 1,299.  

2. b1 = 1,168 

Nilai koefisien β1 sebesar 1,168 menunjukkan bahwa setiap variabel Earning 

per Share (EPS) meningkat 1 Rupiah, maka Dividend Payout Ratio (DPR) 

akan meningkat sebesar 1,168% atau dengan kata lain setiap peningkatan 

Dividend Payout Ratio (DPR) dibutuhkan variabel EPS sebesar 1,168 rupiah. 

Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap 

3. b2 = 4,881 

Nilai koefisien b2 sebesar 4,881 menunjukkan bahwa setiap variabel Return 

on Investment (ROI) meningkat 1 kali, maka Dividend Payout Ratio (DPR) 

akan meningkat sebesar 4,881% atau dengan kata lain setiap peningkatan 

Dividend Payout Ratio (DPR) dibutuhkan variabel ROI sebesar 4,881 kali. 

Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap.  

4. b3 = -25,963 

Nilai koefisien b3 sebesar -25,963 menunjukkan bahwa setiap variabel Total 

Asset Turn Over (TATO) meningkat 1 kali, maka Dividend Payout Ratio 

(DPR) akan menurun sebesar 25,963% atau dengan kata lain setiap penurunan 



 

Dividend Payout Ratio (DPR) dibutuhkan variabel TATO sebesar 25,963 kali. 

Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap. 

5. b4 = 31,369 

Nilai koefisien b4 sebesar 31,369 menunjukkan bahwa setiap variabel Debt to 

Equity Ratio (DER) meningkat 1 kali, maka Dividend Payout Ratio (DPR) 

akan meningkat sebesar 31,369% atau dengan kata lain setiap peningkatan 

Dividend Payout Ratio (DPR) dibutuhkan variabel DER sebesar 31,369 kali. 

Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap 

 

2.12 Hasil Pengujian Hipotesis 

 3 jenis hipotesis akan diuji dengan menggunakan Multiple Linier Regression. 

Hipotesis tersebut antara lain: 

4.6.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

 Hipotesis pertama adalah diduga bahwa Earning per Share (EPS), Return on 

Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) 

secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR).  

 Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

dependen terhadap variabel independen maka digunakan uji F. Berikut ini adalah 

tabel yang menunjukkan hasil uji F dengan tingkat Signifikansi atau α 5% 

 

 

 

 



 

Tabel 4.11. 

Hasil pengujian pengaruh secara simultan 

ANOVAb

24511.487 4 6127.872 6.508 .001a

23539.629 25 941.585
48051.116 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TATO, EPS, DER, ROIa. 

Dependent Variable: DPRb. 
 

Sumber : lampiran 11 

 Kriteria uji yang digunakan adalah dengan membandingkan antara Fhitung dan 

F tabel. 

 Jika F hitung  >  F  tabel (α, k, n-k-1), maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 Jika F hitung  <  F  tabel (α, k, n-k-1), maka Ho diterima dan H1 ditolak.  

 Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan besarnya Fhitung sebesar 6,508. 

sedangkan Ftabel (0,05;25;4) = 5,75. Signifikansi F = 0,001. Sig F < 5% (0,001 < 

0,05). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel Earning per Share (EPS), 

Return on Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. 

 

4.6.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

 Hipotesis kedua adalah diduga bahwa Earning per Share (EPS), Return on 

Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) 

secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) 

 Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan uji t. 



 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji t dengan tingkat signifikansi 

5%. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel signifikansi Kondisi Kesimpulan 
EPS 0,328 2,06 0,746 thitung<ttabel Ho diterima 
ROI 2,715 2,06 0,012 thitung>ttabel Ho ditolak 

TATO -2,368 2,06 0,026 thitung>ttabel Ho ditolak 
DER 3,271 2,06 0,003 thitung>ttabel Ho ditolak 

Sumber : Diolah dari data sekunder Pada Lampiran 11 

 Nilai thitung ditunjukkan dalam Tabel 4.12. Sedangkan nilai ttabel (0,025;25) 

Adalah 2,06. 

 Hasil uji hipotesis ini: 

1. thitung untuk variabel Earning per Share (EPS) sebesar 0,328 dan ttabel 2,06 

yang berarti bahwa thitung<ttabel. Tingkat signifikansi 0,746. Karena nilai 

signifikansi t >0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak, artinya secara parsial  

tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Earning per Share (EPS) 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

2. thitung untuk variabel Return on Investment (ROI) sebesar 2,715 dan ttabel 2,06 

yang berarti bahwa thitung > ttabel. Tingkat signifikansi 0,012. Karena nilai 

signifikansi t <0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial  

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Return on Investment (ROI) 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hubungan positif ini mempunyai arti 

bahwa setiap kenaikan ROI satu satuan akan diikuti kenaikan DPR satu 

satuan, apabila variabel lain dianggap konstan. 



 

3. thitung untuk variabel Total Asset Turn Over (TATO) sebesar -2,368 dan ttabel 

2,06 yang berarti bahwa thitung > ttabel. Tingkat signifikansi 0,026. Karena 

nilai signifikansi t <0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya secara 

parsial  terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Total Asset Turn Over 

(TATO) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hubungan negatif ini 

mempunyai arti bahwa setiap penurunan TATO satu satuan akan diikuti 

kenaikan DPR satu satuan, apabila variabel lain dianggap konstan. 

4. thitung untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 3,271 dan ttabel 2,06 

yang berarti bahwa thitung > ttabel. Tingkat signifikansi 0,003. Karena nilai 

signifikansi t <0,05 maka Ho ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial  

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hubungan positif ini mempunyai arti 

bahwa setiap kenaikan DER satu satuan akan diikuti kenaikan DPR satu 

satuan, apabila variabel lain dianggap konstan. 

 Dari hasil diatas, variabel bebas yaitu Earning per Share (EPS) secara 

individu (parsial) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR). Ketiga variabel bebas lainnya yaitu Return on Investment (ROI), Total 

Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) secara individu (parsial) 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

 

4.6.3 Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Nilai beta merupakan kofisien arah regresi terbaku (koefisien lintasan) yang 

merupakan ukuran dari pengaruh langsung variabel bebas X terhadap variabel tak 

bebas. Untuk menentukan variabel bebas yang paling dominan dalam 



 

mempengaruhi nilai dependen variabel dalam suatu model regresi linier, 

digunakan koefisien beta (beta coefficient). Koefisien tersebut disebut 

Standardized Coefficient Beta. Dari lampiran 10 diketahui bahwa variabel yang 

paling dominan mempengaruhi Dividend Payout Ratio (Y) adalah variabel yang 

ditunjukkan dengan nilai Koefisien Beta yang distandarisasi tertinggi yaitu Return 

on Investment (ROI) dengan nilai sebesar 0,640. Angka ini menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga terbukti. 

 Hasil analisis yang dilakukan juga menunjukkan koefisien R2 (Koefisien 

determinasi) sebesar 0,510. Nilai ini menunjukkan efektivitas garis regresi yang 

diperoleh dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen Earning per Share (EPS), 

Return on Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio 

(DER) untuk menjelaskan  variasi  terhadap  variabel  dependen  Dividend  

Payout  Ratio (DPR) adalah sebesar 51%, sedangkan sisanya sebesar 49% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan. Model R sebesar 0,714 artinya 

pengaruh antara Earning per Share (EPS), Return on Investment (ROI), Total 

Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Dividend Payout 

Ratio (DPR) adalah kuat 

 

4.7 Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan uji F dan t, 

dapat disimpulkan bahwa Earning per Share (X1), Return on Investment (X2), 

Total Asset Turn Over (X3), Debt to Equity Ratio (X4), secara simultan (bersama-

sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (Y). 



 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nashruddin Mas (2002), Ani 

Wilujeng Suryani (2005), Njoo Sylvia Rahmawati (2007), Christianto Satrijo 

(2008), Dian Nanda Pramesti (2008), dan Ika Dian Lestari (2008). 

  Earning per Share (X1), secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (Y), namun Return on Investment (X2), 

Total Asset Turn Over (X3), Debt to Equity Ratio (X4), secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (Y).  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap DPR. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Ani Wilujeng Suryani 

(2005) dan Dian Nanda Pramesti (2008) yang menyatakan bahwa suatu 

perusahaan bisnis sangat mengandalkan laba yang kemudian akan diputuskan 

besarnya laba tersebut yang akan ditahan untuk operasi perusahaan sebagai 

sumber pembiayaan dan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Hal ini 

dikarenakan perbedaan periode dan perusahaan yang digunakan. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian Nashruddin Mas (2002), Njoo Sylvia Rahmawati 

(2007), Christianto Satrijo (2008), dan Ika Dian Lestari (2008) yang memperoleh 

hasil bahwa EPS tidak memiliki pengaruh terhadap DPR. EPS mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap kebijakan dividen dikarenakan dalam 

membayar dividen, perusahaan tidak memperhatikan kondisi nilai pasarnya. 

Perusahaan menganggap bahwa dengan membayar dividen, maka kepercayaan 

investor meningkat, sehingga untuk meningkatkan kepercayaan investor 

perusahaan akan berusaha untuk membayar dividen, meskipun kondisi nilai 

pasarnya kurang baik 



 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROI berpengaruh positif terhadap DPR.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Njoo Sylvia Rahmawati (2007) 

dan Christianto Satrijo (2008). Hasil ini mendukung pendapat John Lintner dalam 

Horne Van dan Marchowicz, Jr (1998:506) menyatakan dividen disesuaikan 

terhadap perubahan laba. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa pada saat laba 

meningkat ke tingkat tertentu, perusahaan meningkatkan dividen hanya jika 

perusahaan merasa dapat mempertahankan peningkatan laba tersebut. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Dian Nanda Pramesti (2008). 

ROI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen 

dikarenakan dividen yang dibagikan bergantung dari laba yang dihasilkan 

perusahaan. Semakin besar perusahaan memperoleh laba, semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan akan membagikan dividen dalam jumlah yang lebih 

besar. Seperti yang terlihat pada Lampiran 4 (hal 106), ROI dan DPR terbesar 

adalah PT Multi Bintang Indonesia, Tbk. Hal ini dikarenakan harga penjualannya 

jauh lebih tinggi daripada harga produksi karena pangsa pasarnya adalah orang 

asing (yang biasanya dijual dalam bentuk mata uang asing) dan masyarakat 

golongan menengah keatas. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan TATO berpengaruh negatif terhadap DPR. 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Njoo Sylvia Rahmawati 

(2007) dan Christianto Satrijo (2008). Hasil ini mendukung teori yang 

dikemukakan oleh Weston dan Copeland (1997:128) bahwa pemanfaatan yang 

optimal akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan tingkat 

ekspansi aktiva di masa yang akan datang sehingga perusahaan akan cenderung 

menahan laba daripada membayarkan dividen. TATO mempunyai pengaruh yang 



 

signifikan terhadap kebijakan dividen dikarenakan TATO merupakan variabel 

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh manajemen dalam menentukan 

kebijakan dividen. Semakin tinggi TATO menggambarkan tingkat perputaran 

aktiva yang semakin cepat, maka semakin besar kebutuhan dana untuk membiyai 

ekspansi aktivanya. Seperti yang terlihat pada grafik 4.3 (hal 71), pada tahun 2005 

rata-rata TATO perusahaan Food and Beverages meningkat. Hal ini dikarenakan 

langkah yang diambil perusahaan Food and Beverages saat terjadi gejolak pada 

dunia usaha seperti kenaikan bunga yang tajam, pelemahan nilai tukar rupiah, 

kenaikan harga energi, kenaikan harga komoditas adalah memperluas daerah 

pasar produknya. Sehingga kenaikan harga produksi bisa tertutupi oleh kenaikan 

jumlah penjualan produk karena tentu saja perusahaan tidak bisa menaikkan harga 

produknya begitu saja. Sehingga apabila perputaran total aktiva meningkat, maka 

akan mengurangi DPR. Seperti yang terlihat pada Lampiran 4 (hal 106), TATO 

terbesar dan DPR terkecil adalah PT FAST FOOD, Tbk. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan DER berpengaruh positif terhadap DPR. 

Hasil ini mendukung hasil Ani Wilujeng Suryani (2005). Hasil ini tidak 

mendukung pendapat Weston dan Copeland (1999:128) yang menyatakan bahwa 

jika keputusan perusahaan adalah membayar hutang, maka diperlukan penahanan 

laba. Hasil ini tidak mendukung penelitian Nashruddin Mas (2002), Njoo Sylvia 

Rahmawati (2007), Christianto Satrijo (2008), Dian Nanda Pramesti (2008) dan 

Ika Dian Lestari (2008) yang menunjukkan DER tidak berpengaruh terhadap 

DPR. DER merupakan salah satu rasio keuangan dalam penelitian ini yang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Rasio ini 

menggambarkan total hutang yang dapat dijamin dengan ekuitas. Semakin tinggi 



 

DER semakin tinggi pula kemampuan persahaan tersebut dalam meminjam 

hutang yang berarti semakin fleksibel. Akses yang fleksibel untuk mendapatkan 

pembiayaan melalui hutang menyebabkan manajemen tidak khawatir mengenai 

pembayaran dividen apabila posisi leverage perusahaan tidak baik, sehingga 

semakin fleksibel kemampuan persahaan tersebut dalam meminjam hutang maka 

semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Seperti yang 

terlihat pada Lampiran 4 (hal 106), DER terbesar dan DPR terbesar kedua adalah 

PT Indofood Sukses Makmur, Tbk. DPR terbesar dipegang oleh PT Multi Bintang 

Indonesia, Tbk karena perusahaan tersebut melakukan investasi dan pertukaran 

kurs valas karena produknya banyak yang dijual dalam mata uang asing sehingga 

DPR yang dibagikan melebihi laba yang dihasilkan produk itu sendiri. 

 Variabel yang paling dominan mempengaruhi Dividend Payout Ratio (Y) 

adalah variabel yang ditunjukkan dengan nilai Koefisien Beta yang distandarisasi 

tertinggi yaitu Return on Investment (ROI) dengan nilai sebesar 0,640. Besarnya 

laba yang dihasilkan menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan. Hasil ini 

mendukung penelitian Njoo Sylvia Rahmawati (2007). 

 Hal yang mendasari DPR adalah laba bersih perusahaan sehingga untuk 

memperoleh peningkatan laba bersih, perusahaan Food and Beverages perlu 

meningkatkan kinerja operasionalnya. Untuk mengetahui perkembangan kinerja 

perusahaan dapat digunakan rasio keuangan yang mampu memberikan gambaran 

mengenai keadaan perusahaan terutama kondisi keuangannya. Oleh karena itu 

rasio keuangan berupa Earning per Share (EPS), Return on Investment (ROI), 

Total Asset Turn Over (TATO), dan Debt to Equity Ratio (DER) dapat dijadikan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen terutama 



 

ROI yang merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). Seperti halnya pada perusahaan PT. Multi Bintang 

Indonesia, Tbk, dengan sejumlah total aktiva tertentu menghasilkan laba yang 

optimal sehingga ROI perusahaan tersebut adalah yang terbesar dari keenam 

sampel peneltian lainnya. Hal ini dikarenakan harga penjualan jauh lebih tinggi 

daripada harga produksi karena pangsa pasarnya adalah orang asing dan 

masyarakat golongan menengah keatas. Terbukti pula bahwa DPR terbesar adalah 

PT. Multi Bintang, Tbk sehingga disini memang variabel ROI yang berpengaruh 

dominan terhadap DPR. 

 Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa rasio keuangan bukanlah 

satu-satunya informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh 

perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividennya. Masih terdapat faktor-faktor 

lain, baik faktor financial maupun faktor non financial yang sebaiknya juga 

dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh kebijakan dividen yang tepat. Seperti 

misalnya pada tahun 2005 terjadi gejolak pada dunia usaha seperti kenaikan 

bunga yang tajam, depresiasi (penurunan) nilai tukar rupiah terhadap US$, 

kenaikan harga energi, kenaikan harga komoditas. Faktor-faktor tersebutlah yang 

mempengaruhi Dividend  Payout  Ratio (DPR) perusahaan Food and Beverages 

secara umum. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

6. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan uji F dapat 

disimpulkan bahwa Earning per Share (X1), Return on Investment (X2), 

Total Asset Turn Over (X3), Debt to Equity Ratio (X4), secara simultan 

(bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (Y) dengan F hitung  > F  tabel 

7. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan uji t dapat 

disimpulkan bahwa Earning per Share (X1) secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (Y) dengan t hitung 

< t tabel., sedangkan Return on Investment (X2), Total Asset Turn Over (X3), 

Debt to Equity Ratio (X4) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (Y) dengan t hitung > t tabel. . 

Variabel sedangkan Return on Investment (X2), Total Asset Turn Over (X3), 

Debt to Equity Ratio (X4) memberikan pengaruh negatif terhadap DPR. 

8. Dari lima variabel independen yang diteliti, ROI merupakan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap DPR pada perusahaan Food and Beverages 

dengan nilai koefisien beta tertinggi yaitu 0,640 

9. Hasil analisis yang dilakukan juga menunjukkan koefisien R2 (Koefisien 

determinasi) sebesar 0,510. Nilai ini menunjukkan efektivitas garis regresi 

yang diperoleh dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen Earning 



 

per Share (EPS), Return on Investment (ROI), Total Asset Turn Over 

(TATO), Debt to Equity Ratio (DER) untuk menjelaskan  variasi  terhadap  

variabel  dependen  Dividend  Payout  Ratio (DPR) adalah sebesar 51%, 

sedangkan sisanya sebesar 49% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

persamaan. Model R sebesar 0,714 artinya pengaruh antara Earning per 

Share (EPS), Return on Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), 

Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) adalah 

kuat 

 

5.2 Saran 

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel yang lebih luas baik 

faktor financial maupun faktor non financial yang sebaiknya juga 

dipertimbangkan sehingga dapat diperoleh kebijakan dividen yang tepat. 

2. Perusahaan yang digunakan sebagai variabel penelitian masih terbatas pada 

perusahaan Food and Beverages sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut dengan menggunakan sampel penelitian yang berbeda misalnya jenis 

perusahaan yang berbeda seperi retail, perbankan, dan perusahaan-perusahaan 

lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Berdasarkan hasil penelitan, Return on Investment (ROI) dan Total Asset Turn 

Over (TATO), dan Debt to Equity Ratio (DER) merupakan variabel yang 

mendukung peningkatan Dividend Payout Ratio (DPR), sehingga disarankan 

lebih serius mengelola rasio tersebut agar untuk jangka pendek maupun 

panjang sehingga perusahaan Food and Beverages mampu meningkatkan 

Dividend Payout Ratio (DPR)-nya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya 



 

dengan menekan biaya operasional dan hutang serta meningkatkan 

profitabilitas sehingga total dividen yang dibagikan akan bertambah.  

4. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa Earning per Share (EPS) secara 

parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), tetapi 

diharapkan perusahaan Food and Beverages tetap berhati-hati dalam 

mengelolanya dan tetap mengunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan Dividend Payout Ratio (DPR). 

5. ROI sebagai faktor dominan dalam mempengaruhi besarnya DPR hendaknya 

menjadi perhatian bagi perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividennya 

sehingga untuk meningkatkan dividen maka perusahaan perlu meningkatkan  

laba bersihnya dengan mengoptimalkan total aktivanya. Seperti halnya pada 

perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk, dengan sejumlah total aktiva 

tertentu menghasilkan laba yang optimal sehingga ROI perusahaan tersebut 

adalah yang terbesar dari keenam sampel peneltian lainnya. Hal ini 

dikarenakan harga penjualan jauh lebih tinggi daripada harga produksi karena 

pangsa pasarnya adalah orang asing (harga jual berupa mata uang asing) dan 

masyarakat golongan menengah keatas, serta perusahaan ini melakukan 

investasi (obligasi, derivatif). Terbukti pula bahwa DPR terbesar adalah PT. 

Multi Bintang, Tbk  
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LAMPIRAN 1 
 

LAPORAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA 

PERIODE 2003 -2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 2 

 

Statistik Deskriptif Penelitian 

Descriptive Statistics

30 5.4288 2.32382 1.35 8.85
30 8.1353 5.33875 .43 18.68
30 1.2757 .69573 .46 2.62
30 1.5443 .68285 .58 2.83
30 44.6677 40.70547 6.16 140.03

EPS
ROI
DER
TATO
DPR

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
 

Sumber: Data diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

 

Earning Per Share (EPS) tahun 2003-2007 

(dalam Jutaan rupiah) 

  2003 2004 2005 2006 2007 
EAT 63.246 91.640 64.340  48.854 65.913 
Jumlah rata-rata 
saham biasa yang 
beredar 

13,162 13,162 13,162 13,162 13,162 AQUA 

EPS (Rp) 4805 6962 4889 3712 5008
EAT 36.280 37.316 41.291  68.929 102.537 
Jumlah rata-rata 
saham biasa yang 
beredar 446,250 446,250 446,250  446,250 446,250 

FAST 

EPS (Rp) 81 84 93 154 230
EAT 603,481 378,056 124,018  661,210 980,357 
Jumlah rata-rata 
saham biasa yang 
beredar 9,443 9,443 9,444  9,444 9,444 

INDO 
FOOD 

EPS (Rp) 64 40 13 70 104
EAT 84.617 85.107 45.730  93.576 141.589 
Jumlah rata-rata 
saham biasa yang 
beredar 766,584 766,584 766,584  766,584 766,584 

MAYORA 

EPS (Rp) 110 111 60 122 185
EAT 90.222 87.313 87.014  73.581 84.385 
Jumlah rata-rata 
saham biasa yang 
beredar 

21,070 21,070 21,070 21,070 21,070 

MULTI 
BINTANG 

EPS (Rp) 4282 4144 4130 3492 4005
EAT 26,433 16,455 6,219  52,884 97,227 
Jumlah rata-rata 
saham biasa yang 
beredar 

1.615,387 1.615,387 1.615,387 4.124,206 4.163,178

TUNAS 
BARU 

EPS (Rp) 16 10 4 13 23
Sumber: Lampiran 1 diolah 

 

Ln Earning Per Share (EPS) tahun 2003-2007 

 2003 2004 2005 2006 2007 

AQUA 8,477 8,848 8,495 8,219 8,519 
FAST 4,398 4,426 4,528 5,040 5,437 



 

INDO 
FOOD 4,157 3,690 2,575 4,249 4,643 

MAYORA 4,704 4,710 4,089 4,805 5,219 

MULTI 
BINTANG 8,362 8,329 8,326 8,158 8,295 

TUNAS 
BARU 2,795 2,321 1,348 2,551 3,151 

Sumber: Data diolah 

 

Return On Investment (ROI) tahun 2003-2007 

(dalam Jutaan rupiah) 

  2003 2004 2005 2006 2007 

laba bersih 63.246 91.640 64.340 48.854 65.913 

total aktiva 523.301 671.108 730.586 795.244 891.529 AQUA 

ROI (%) 12,09 13,66 8,81 6,14 7,39 

laba bersih 36.280 37.316 41.291 68.929 102.537 

total aktiva 280.571 321.984 377.905 483.575 629.491 FAST 

ROI (%) 12,93 11,59 10,93 14,25 16,29 

laba bersih 603,481 378,056 124,018 661,210 980,357 

total aktiva 15.308.854 15.669.008 14.859.203 16.267.483 29.527.466 
INDO 

FOOD 
ROI (%) 3,94 2,41 0,83 4,06 3,32 

laba bersih 84.617 85.107 45.730 93.576 141.589 

total aktiva 1.284.779 1.280.645 1.459.969 1.553.377 1.893.175 MAYORA 

ROI (%) 6,59 6,65 3,13 6,02 7,48 

laba bersih 90.222 87.313 87.014 73.581 84.385 

total aktiva 483.004 558.388 575.385 610.437 621.835 
MULTI 

BINTANG 
ROI (%) 18,68 15,64 15,12 12,05 13,57 

laba bersih 26,433 16,455 6,219 52,884 97,227 

total aktiva 1.151.281 1.352.092 1.451.439 2.049.163 2.457.120 
TUNAS 

BARU 
ROI (%) 2,30 1,22 0,43 2,58 3,96 

Sumber: Lampiran 1 diolah 

 

 

 



 

 

 Total Asset Turn Over (TATO) tahun 2003-2007 

(dalam Jutaan rupiah) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Penjualan 1,077,222 1,333,147 1,563,156 1,683,721 1,952,156 

Total Aktiva 523.301 671.108 730.586 795.244 891.529 AQUA 
TATO (x) 2,06 1,99 2,14 2,12 2,19 

Penjualan 795,290 889,423 1,028,393 1,276,416 1,589,643 

Total Aktiva 280.571 321.984 377.905 483.575 629.491 FAST 
TATO (x) 2,83 2,76 2,72 2,64 2,53 

Penjualan 17,871,425 17,918,528 18,764,650 21,941,558 27,858,304

Total Aktiva 15.308.854 15.669.008 14.859.203 16.267.483 29.527.466
INDO 

FOOD 
TATO (x) 1,17 1,14 1,26 1,35 0,94 

Penjualan 1,103,893 1,378,127 1,706,184 1,971,513 2,828,440 

Total Aktiva 1.284.779 1.280.645 1.459.969 1.553.377 1.893.175 MAYORA 

TATO (x) 0,86 1,08 1,17 1,27 1,49 

Penjualan 562,852 710,911 852,613 891,001 978,600 

Total Aktiva 483.004 558.388 575.385 610.437 621.835 
MULTI 

BINTANG 
TATO (x) 8,362 8,329 8,326 8,158 8,295 

Penjualan 715,576 1,191,010 1,220,636 1,193,999 1,844,207 

Total Aktiva 1,151,281 1,352,092 1,451,439 2,049,163 2,457,120 
TUNAS 

BARU 
TATO (x) 0,62 0,88 0,84 0,58 0,75 

Sumber: Lampiran 1 diolah 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Debt to Equity Ratio (DER) tahun 2003-2007 

(dalam Jutaan rupiah) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Total Hutang 247,496 309,460 308,620 342,897 377,577 

Ekuitas 269,724 355,338 405,324 447,226 507,270 AQUA 
DER (x) 0,92 0,87 0,76 0,77 0,74 

Total Hutang 114,694 127,038 149,701 195,366 252,133 

Ekuitas 165,877 194,946 228,205 288,209 377,358 FAST 
DER (x) 0,69 0,65 0,66 0,68 0,67 

Total Hutang 10,552,331 10,653,751 10,059,357 10,571,995 18,675,908 

Ekuitas 4,093,881 4,256,053 4,361,301 5,034,463 7,126,596 
INDO 

FOOD 
DER (x) 2,58 2,50 2,31 2,10 2,62 

Total Hutang 468,105 397,007 547,687 562,445 785,034 

Ekuitas 804,378 869,242 895,021 969,476 1,081,795 MAYORA 
DER (x) 0,58 0,46 0,88 0,58 0,73 

Total Hutang 214,707 303,532 347,434 411,907 424,028 

Ekuitas 268,297 249,535 227,912 198,461 197,723 
MULTI 

BINTANG 
DER (x) 0,80 1,22 1,52 2,08 2,14 

Total Hutang 648,646 840,285 938,257 1,183,409 1,518,219 

Ekuitas 502,210 510,588 511,960 864,441 934,960 
TUNAS 

BARU 
DER (x) 1,29 1,65 1,83 1,37 1,62 

Sumber: Lampiran 1 diolah 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 Dividend Payout Ratio (DPR) tahun 2003-2007 

(dalam Jutaan rupiah) 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Total Dividen 11,320 10,530 15,532 10,925 8,292 

EAT 63.246 91.640 64.340 48.854 65.913 AQUA 

DPR (%) 17,90 11,49 24,14 22,36 12,58 

Total Dividen 7,140 7,140 8,033 8,925 13,388 

EAT 36.280 37.316 41.291 68.929 102.537 FAST 

DPR (%) 19,68 19,13 19,45 12,95 13,06 

Total Dividen 238,775 238,800 149,250 42,642 264,386 

EAT 603,481 378,056 124,018 661,210 980,357 
INDO 

FOOD 
DPR (%) 39,57 63,17 120,35 6,45 26,97 

Total Dividen 15.332 19.165 19.165 19.165 26.830 

EAT 84.617 85.107 45.730 93.576 141.589 
MAYO

RA 
DPR (%) 18,12 22,52 41,91 20,48 18,95 

Total Dividen 104.866 90.222 108.637 103.032 85.123 

EAT 90.222 87.313 87.014 73.581 84.385 

MULTI 

BINTA

NG DPR (%) 116,23 103,33 124,85 140,03 100,87 

Total Dividen 10,000 8,077 4,846 3,258 31,580 

EAT 26,433 16,455 6,219 52,884 97,227 

TUNAS 

BARU 

DPR (%) 37,83 49,09 77,93 6,16 32,48 

Sumber: Lampiran 1 diolah 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 4 

 

Rata-rata Dividend Payout Ratio (DPR) tahun 2003-2007 

(dalam %) 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 17,90 11,49 24,14 22,36 12,58 17,69 

2. FAST FOOD 19,68 19,13 19,45 12,95 13,06 16,85 

3. INDOFOOD 39,57 63,17 120,35 6,45 26,97 51,30 

4. MAYORA 18,12 22,52 41,91 20,48 18,95 24,40 

5. MULTI BINTANG 116,23 103,33 124,85 140,03 100,87 117,06 

6. TUNAS LAMPUNG 37,83 49,09 77,93 6,16 32,48 40,70 

 Rata-rata 41,56 44,79 68,11 34,74 34,15 44,67 

Sumber: Data diolah 

 

Rata-rata Earning Per Share (EPS) tahun 2003-2007 

(dalam Rp.) 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 4805 6962 4889 3712 5008 5.075,06 

2. FAST 81 84 93 154 230 128,28 

3. INDOFOOD 64 40 13 70 104 58,20 

4. MAYORA 110 111 60 122 185 117,49 

5. BINTANG 4282 4144 4130 3492 4005 4.010,58 

6. TUNAS 16 10 4 13 23 13,24 

 Rata-rata 1.559,67 1.891,84 1.531,30 1.260,53 1.592,38 1.567,14 

 

 

 



 

 

Rata-rata Return On Investment (ROI) tahun 2003-2007 

(dalam %) 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 12,09 13,66 8,81 6,14 7,39 9,62 

2. FAST FOOD 12,93 11,59 10,93 14,25 16,29 13,20 

3. INDOFOOD 3,,94 2,41 0,83 4,06 3,32 2,91 

4. MAYORA 6,59 6,65 3,13 6,02 7,48 5,97 

5. MULTI BINTANG 18,68 15,64 15,12 12,05 13,57 15,01 

6. TUNAS LAMPUNG 2,30 1,22 0,43 2,58 3,96 2,10 

 Rata-rata 9,42 8,53 6,54 7,52 8,67 8,14 

Sumber: Data diolah 

 

 

Rata-rata Total Asset Turn Over (TATO) tahun 2003-2007 

(dalam x) 
 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 2,06 1,99 2,14 2,12 2,19 2,10 

2. FAST FOOD 2,83 2,76 2,72 2,64 2,53 2,70 

3. INDOFOOD 1,17 1,14 1,26 1,35 0,94 1,17 

4. MAYORA 0,86 1,08 1,17 1,27 1,49 1,17 

5. MULTI BINTANG 1,17 1,27 1,48 1,46 1,57 1,39 

6. TUNAS LAMPUNG 0,62 0,88 0,84 0,58 0,75 0,73 

 Rata-rata 1,45 1,52 1,60 1,57 1,58 1,54 

Sumber: Data diolah 

 

 

 



 

 

 

 Rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) tahun 2003-2007 

(dalam x) 
 

No. Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 Rata-rata

1. AQUA 0,92 0,87 0,76 0,77 0,74 0,81 

2. FAST FOOD 0,69 0,65 0,66 0,68 0,67 0,67 

3. INDOFOOD 2,58 2,50 2,31 2,10 2,62 2,42 

4. MAYORA 0,58 0,46 0,88 0,58 0,73 0,65 

5. MULTI BINTANG 0,80 1,22 1,52 2,08 2,14 1,55 

6. TUNAS LAMPUNG 1,29 1,65 1,83 1,37 1,62 1,55 

 Rata-rata 1,14 1,23 1,33 1,26 1,42 1,28 

Sumber: Data diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 5 

Rata-rata Earning per Share (EPS) 
Tahun 2003-2007 

 
Rata-rata EPS

1,559.67

1,891.84

1,531.30

1,260.53

1,592.38

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2,000.00

tahun

ni
la

i

Rata-rata EPS 1,559.67 1,891.84 1,531.30 1,260.53 1,592.38

2007 2006 2005 2004 2003

 

Sumber : Data diolah 

 

Rata-rata Return On Investment (ROI) 
Tahun 2003-2007 

 

rata-rata ROI

9.42
8.53

6.54
7.52

8.67

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

tahun

ni
la

i

Rata-rata ROI 9.42 8.53 6.54 7.52 8.67

2007 2006 2005 2004 2003

 



 

Sumber : Data diolah 

Rata-rata Total Asset Turn Over (TATO) 
Tahun 2003-2007 

 

Rata-rata TATO

1.45

1.52

1.60
1.57 1.58

1.35

1.40
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1.60
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Tahun

N
ila

i

Rata-rata TATO 1.45 1.52 1.60 1.57 1.58
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Sumber : Data diolah 

Rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) 
Tahun 2003-2007 

 

Rata-rata DER
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Sumber : Data diolah 

Rata-rata Dividend Payout Ratio (DPR) 
Tahun 2003-2007 

Rata-rata DPR

41.56 44.79
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Sumber : Data diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 6 

UJI NORMALITAS DATA 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30 30 30 30 30
5.4288 8.1353 1.2757 1.5443 44.6677

2.32382 5.33875 .69573 .68285 40.70547
.213 .144 .229 .165 .235
.172 .144 .229 .165 .235

-.213 -.108 -.125 -.092 -.172
1.168 .789 1.253 .904 1.286
.131 .562 .087 .387 .073

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

EPS ROI DER TATO DPR

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 7 

UJI LINIERITAS 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0
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0.4

0.2

0.0

Ex
pe

ct
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um
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b
Dependent Variable: DPR

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 8 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coefficientsa

-1.299 26.107 -.050 .961 -55.068 52.469
1.168 3.559 .067 .328 .746 -6.162 8.498 .213 .065 .046 .475 2.107
4.881 1.798 .640 2.715 .012 1.179 8.583 .198 .477 .380 .353 2.837

31.369 9.589 .536 3.271 .003 11.620 51.117 .455 .547 .458 .730 1.371
-25.963 10.964 -.436 -2.368 .026 -48.543 -3.383 -.288 -.428 -.331 .579 1.726

(Constan
EPS
ROI
DER
TATO

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower BoundUpper Bound
% Confidence Interval fo

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DPRa. 
 

Sumber : lampiran 3 Diolah 

 

 

Coefficient Correlationsa

1.000 .032 .315 -.391
.032 1.000 -.061 -.656
.315 -.061 1.000 .191

-.391 -.656 .191 1.000
120.201 1.252 33.079 -7.698

1.252 12.667 -2.091 -4.197
33.079 -2.091 91.947 3.300
-7.698 -4.197 3.300 3.231

TATO
EPS
DER
ROI
TATO
EPS
DER
ROI

Correlations

Covariances

Model
1

TATO EPS DER ROI

Dependent Variable: DPRa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN 9 

UJI AUTOKORELASI 

 

Model Summaryb

.714a .510 .432 30.68526 .510 6.508 4 25 .001 1.460
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), TATO, EPS, DER, ROIa. 

Dependent Variable: DPRb. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 10 

UJI HETEROKEDASITAS 

 

210-1-2

Regression Standardized Predicted Value

150.00

120.00

90.00

60.00

30.00

0.00

D
PR

Dependent Variable: DPR

Scatterplot

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 11 

HASIL ANALISIS REGRESI 

Variables Entered/Removedb

TATO,
EPS, DER,
ROI

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: DPRb. 
 

 
 
 

Model Summaryb

.714a .510 .432 30.68526 .510 6.508 4 25 .001 1.460
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), TATO, EPS, DER, ROIa. 

Dependent Variable: DPRb. 
 

ANOVAb

24511.487 4 6127.872 6.508 .001a

23539.629 25 941.585
48051.116 29

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), TATO, EPS, DER, ROIa. 

Dependent Variable: DPRb. 
 

 
 

Coefficientsa

-1.299 26.107 -.050 .961 -55.068 52.469
1.168 3.559 .067 .328 .746 -6.162 8.498 .213 .065 .046 .475 2.107
4.881 1.798 .640 2.715 .012 1.179 8.583 .198 .477 .380 .353 2.837

31.369 9.589 .536 3.271 .003 11.620 51.117 .455 .547 .458 .730 1.371
-25.963 10.964 -.436 -2.368 .026 -48.543 -3.383 -.288 -.428 -.331 .579 1.726

(Constan
EPS
ROI
DER
TATO

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower BoundUpper Bound
% Confidence Interval fo

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DPRa. 
 

 


