
ABSTRAK 
 
 
 

 Skripsi ini meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap dividen payout ratio 
pada perusahaan manufaktur yang go public. Pada suatu perusahaan besar yang go 
public, dividen merupakan salah satu keputusan yang vital karena dividen 
mempengaruhi jumlah laba ditahan perusahaan dimana sebagian besar ekspansi 
perusahaan dibiayai oleh laba ditahan. Semakin besar dividen yang dibagikan maka 
semakin kecil laba yang ditahan oleh perusahaan. Pembayaran dividen melibatkan 
perang kepentingan antara manajemen atau direksi, investor, serta kreditor. 
Perusahaan harus dapat menyeimbangkan kepentingan antara menahan laba dan 
membagikan dividen agar tercipta value added bagi semua pihak. 

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah untuk 
membuktikan apakah kinerja keuangan sebagai variabel independen yang diwakili 
oleh rasio-rasio: laba per saham (earning per share), rasio lancar (current ratio), 
margin laba bersih (net profit margin), pertumbuhan penjualan (sales growth), dan 
rasio hutang-ekuitas (debt-equity ratio), secara simultan maupun parsial memiliki 
pengaruh terhadap perubahan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) pada 
perusahaan manufaktur yang go public serta untuk membuktikan manakah rasio yang 
berpengaruh paling dominan.                       

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian 
ini menggunakan 24 perusahaan yang merupakan perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama periode 2004 – 2006 yang didapatkan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Analisis regresi berganda digunakan 
untuk menguji seluruh variabel baik secara simultan maupun parsial yang diduga 
mempengaruhi dividend payout ratio,  yaitu current ratio, debt-equity ratio, earning 
per share, net profit margin, dan sales growth.   
 Hasil analisis menunjukkan secara simultan current ratio, debt-equity ratio, 
earning per share, net profit margin, dan sales growth memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap dividend payout ratio. Sedangkan secara parsial hanya earning 
per share dan sales growth yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dividend 
payout ratio.  
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