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ABSTRAK 

 

 

Fir Daussiyah (212195) “Pengaruh Posisi Kas, Earning Per Share (eps), dan 

Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pembagian Dividend Payout Ratio (Dpr) 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syari’ah 

Indonesia PERIODE 2014” 

 

Dividen adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan 

kepada pemegang saham. Oleh karena itu dividen merupakan bagian dari 

penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. Besar kecilnya dividen 

yang dibayarkan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi 

kesejahteraan bagi pemegang saham. Dividend payout ratio merupakan rasio yang 

menggambarkan besarnya proporsi dividen yang dibagikan terhadap pendapatan 

laba bersih perusahaan. Sesuai dengan latar  belakang diatas, Penelitian ini 

bertujuan untuk “menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout 

ratio,” yang mana variabel independennya adalah posisi kas, Earning per share 

(EPS), dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah 

Dividend payout ratio (DPR).  

Adapun jenis penelitian ini adalah (field research), dan  data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2014 

yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Metode ini menggunakan 

sampel sejumlah 47 perusahaan manufaktur yang dipilih melalui metode purpose 

sampling. Dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. 

Metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik statistik dengan 

mengolah data-data yang sudah ada untuk membuktikan hipotesis penelitian yang 

diajukan sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend payout 

ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia periode 2014. Dan alat analisis yang digunakan dengan menggunakan 

metode regresi linier berganda. 

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,887  

mempunyai probabilitas (sig) 0,005. Nilai F hitung ini lebih dari nilai F tabel 

(4,887> 2,822), hal ini berarti bahwa model penelitian adalah fit atau dengan kata 

lain ada pengaruh yang signifikan antara posisi kas, earning per share  dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap dividend payout ratio. Sedangkan nilai korelasi 

(R) adalah sebesar 0,504. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat adalah sedang. Nilai adjusted R square sebesar 

0,202, yang mengandung arti bahwa 20,2% variasi besarnya kebijakan dividen 

bisa dijelaskan oleh variasi posisi kas, laba dan pertumbuhan perusahaan. 

Sedangkan sisanya 79,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 
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