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ABSTRAK 

 

JUNITA INTAN SARI. Profitabilitas, Kesempatan Investasi dan Arus Kas 

Bebas Terhadap Dividen Tunai Pada Perusahaan Manufaktur 2016. Skripsi, 

Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta. 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang 

benar, sahih, dapat dipercaya, serta dapat dipertanggung jawabkan tentang 

pengaruh profitabilitas, kesempatan investasi dan arus kas bebas terhadap dividen 

tunai pada perusahaan manufaktur 2016 , baik secara simultan maupun parsial. 

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap 

dividen tunai perusahaan manufaktur 2016. Metode penelitian yang digunakan 

peneliti adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Alat analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan random sampling yaitu sebanyak 40 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan net profit margin sebagai ukuran 

komponen profitabilitas. Kesempatan Investasi diukur dengan aktiva tetap bersih 

dan arus kas bebas diukur dengan arus kas operasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Profiabilitas, Arus Kas Bebas, Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap 

dividen tunai. Hasil secara parsial Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap dividen tunai. Sedangkan Arus kas bebas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap dividen tunai dan Kesempatan Investasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap dividen tunai. Kemampuan antara Profitabilitas, Arus 

kas bebas dan Kesempatan Investasi sebesar 19%. 

 

Kata kunci : Profitabilitas, Arus Kas Bebas, Kesempatan Investasi, Dividen tunai 
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“kapal yang kuat dibuat untuk menghadapi ombak dan badai, bukan untuk 

berdiam diri dipantai walau itu yang teraman”  
(anonymous) 

 
Segala puji bagi Allah, syukur yang hanya milikNya semoga 

terungkap dalam hati, lisan dan perbuatan atas segala nikmat, hidayah 

dan karuniaNya yang selalu berlipah. Rabb semesta alam pemilik jiwa jiwa 

yang maha pengasih maha penyayang yang telah menitipkan amanah-

amanah kepada hamba pilihannya. Anugerah dan ridhoNya yang 

mengiringi dan menguatkan setiap langkah kehidupan. Sholawat dan 

salam teruntuk suri tauladan terbaik Rasulullah SAW, yang telah 

memberikan inspirasi disetiap sisi kehidupan. 

Pendidikan Tinggi merupakan tempat penempa ilmu pengetahuan 

dan tahap akhirnya kami harus meniti penelitian untuk menghasilkan 

karya yang bernama skrpsi, Alhamdulillah sekitar 5 bulan berjuang 

dengan semua proses yang ada, Allah mampukan saya untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Sebuah proses dengan 

beragam cerita, ada kalanya mengerjakan hal hal yang tak biasa, ingin 

rasanya berhenti sejenak, namun Allah hadirkan kekuatan lewat orang 

orang disekitar. Mereka adalah semangat dan harapan yang menyatu 

menghadirkan kebangkitan jiwa untuk melalui semua proses yang tak 

sederhana. 

Terimakasih kepada dua malaikat yang tulus menemani buah hati 

untuk terus menjemput mimpi, mereka adalah kedua orang tua saya, 

semoga Allah limpahkan keberkahan untuk mereka. Serta adik saya Dian 

Ayu Oktavia, yang menjadi semangat saya untuk menjadi teladan menjadi 

seorang kakak, selamat berjuang dengan cerita yang lebih indah. 

Jazakillah khair kepada sosok kakak yang tidak memiliki hubungan 

darah, namun begitu sabar menuntun dan mengayomi saya dalam 

melakukan perubahan, ialah Sufila Iswanti, beserta An-najah squad yang 
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terdiri dari sahabat luar biasa membantu dalam setiap hal. Selamat 

berjuang dipencapaian lainnya. 

Terimakasih kepada Beasiswa Bidikmisi yang mengantarkanku 

dalam berjuang di dunia pendidikan tinggi atas semua fasilitas yang 

diberikan. Tak lupa juga ucapan terimakasih mendalam kepada sosok 

guru yang luar biasa mengayomi kami hingga menuju altar pendidikan 

tertinggi yaitu dosen pembimbingku yang selalu mengingatkan ku, ialah 

Ibu Santi Susanti, S.Pd.M.Ak. dan Ibu Susi Indriani, S.Pd.M.S.Ak Bapak 

Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNJ. 

Bapak Suparno S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi UNJ. Terimakasih para Ibu dan Bapak Dosen 

yang tidak saya sebutkan namun tak mengurangi rasa hormat saya 

kepada pahlawan pendidikan FE UNJ. 

Rasa sayang tak lupa juga untuk sahabat seperjuangan Pendaki A 

2013, Pendaki B 2013 yang saling menyemangati untuk lulus tepat waktu, 

serta sahabat seperjuangan organisasi tempat diri ini mengasah potensi 

yaitu, saudara/i HMJ EA BERPRESTASI, sahabat Masih Berprestasi, 

keluarga PSDM Berarti, keluarga BSO Al-iqtishodi, Keluarga BEM FE 

Sandya Sadajiwa, HRD Warrior, Teman seperjuangan Pejuang 13 

,keluarga RANGER DAGRI 2017, Sahabat Kontribusi Kita, Sahabat 

Pasukan Lebah. Kalian mengajarkanku arti berjuang, berkorban dan 

kekeluargaan. Semangat untukku dan sahabatku untuk menuntaskan 

amanah dengan sebaik baiknya sebab setiap jiwa akan dimintai 

pertanggung jawabannya. 

Salam cinta dan terima kasih teruntuk sahabat sahabat di tempat 

lain yang mewarnai cerita dalam masa perjuangan pendidikan tinggi yaitu, 

keluarga SMK N 9 Jakarta, keluarga SMK N 11 Jakarta, sahabat DWP, 

keluarga Yayasan Forum Tunas Bangsa, Keluarga Paniko Family dan 

Keluarga KKN Desa mekar sari serta sahabat lainnya yang membantu 

menguatkan setiap langkah. 
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Akhir kata, penulis ingin menyisipkan quotes Ali bin Abi Tholib 

untuk generasi muda pemimpin bangsa 

“Apabila kamu mencanangkan diri menjadi pemimpin bagi manusia, 

maka dia harus belajar mendidik dirinya sebelum mendidik orang 

lain. Dan hendaknlah pendidikannya itu dilakukan dari perilakunya 

sebelum lisannya, serta orang yang mengajari dan mendidik dirinya 

lebih berhak dimuliakan dari pada orang yang menjadi guru dan 

pendidik orang lain” 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik untuk 

memperbaiki penelitian selanjutnya. Semoga skripsi yang sederhana ini 

dapat bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya dunia pendidikan. 

 

Jakarta, 14 Agustus 2017 
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