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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu 

Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS), dan 

Debt To Total Asset (DTA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen, yaitu Cash Dividend. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

mengetahui seberapa efektif variabel independen mempengaruhi manajemen 

dalam mengambil keputusan untuk membayarkan dividen kas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 

2011 sampai dengan tahun 2014 yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, terdapat 

89 perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Data yang digunakan merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ROA dan EPS berpengaruh positif 

terhadap Cash Dividend dan terbukti signifikan, sementara NPM berpengaruh 

negatif dan terbukti signifikan dan DTA tidak mempunyai pengaruh terhadap 

Cash Dividend. 

 

 

Kata Kunci: Return On Asset, Net Profit Margin, Earning Per Share, Debt To 

Total Asset, dan Cash Dividend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




