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Tujuan dari manajemen adalah meningkatkan kesejahteraan para
pemegang saham. Salah satu bentuk dari pengembalian investasi para pemegang
saham adalah dividen. Perusahaan diharapkan mampu memberikan dividen yang
sebesar-besarnya kepada para pemegang saham. Besar kecilnya dividen
tergantung pada kebijakan dividen masing-masing perusahaan. Perusahaan harus
mempertimbangkan secara jeli dan matang mengenai faktor-faktor yang berkaitan
dengan kebijakan dividen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Variabel
Bebas Yang Terdiri Dari Return On Assets (X1), debt to equity ratio (X2), Assets
Growth (X3), dan Cash Ratio (X4) secara simultan dan parsial terhadap variabel
terikat yaitu Dividen Payout Ratio (Y), serta untuk mengetahui variabel bebas
mana yang berpengaruh dominan terhadap Dividen Payout Ratio.

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur barang konsumsi yang listing
di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 dan didapat 12 perusahaan sampel
yang dipilih berdasrkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan
penelitian. Metode analisa dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel ROA, DER,
Assets Growth, dan Cash Ratio berpengaruh signifikan terhadap dividen payout
ratio F hitung > F tabel yaitu 8,474 > 2,679 dan secara parsial variabel ROA,
Assets Growth, dan Cash Ratio berpengaruh signikan terhadap DPR, sedangkan
DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DER, dimana pada ROA t hitung > t
tabel yaitu 4,942 > 2,039 atau nilai sig.t (0,000) < α = 0.05, pada DER t hitung < t
tabel yaitu 1,402 < 2,039 atau nilai sig.t (0,171) > α = 0.05, pada Assets Growth t
hitung > t tabel yaitu 2,739 > 2,039 atau nilai sig.t (0,010)  < α = 0.05, dan pada
Cash Ratio t hitung > t tabel yaitu 3,379 > 2,039 atau nilai sig.t (0,002) < α =
0.05. Keempat variabel tersebut mempengaruhi variabel DPR sebanyak 52,2%
dan sisanya sebesar 47,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan
dalam penelitian ini. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap DPR adalah
ROA.

Perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor diatas sebagai bahan
pertimbangan dalam kebijakan dividen karena variabel-variabel diatas
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap DPR sehingga kebijakan dividen
bisa optimal. Manajemen juga harus lebih memperhatikan tingkat ROA
perusahaan dikarenakan variabel tersebut berpengaruh dominan terhadap DPR
tanpa melupakan variabel yang lain.


