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ABSTRAK

Nuraini, 2013; Pengaruh Investment Opportunity Set, Assets Growth dan Firm
Size Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Sektor Industri Barang Konsumsi
Periode Tahun 2007-2011. Dosen Pembimbing I ; Nuramalia Hasanah, SE,
M.Ak., Dosen Pembimbing II ; Indra Pahala, SE, M.Si.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh investment opportunity set,
assets growth dan firm size Terhadap dividend payout ratio studi empiris pada
perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia selama periode
2007 sampai 2011.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria
(1) Perusahaan industri barang konsumsi yang secara konsisten membayar dividen
pada periode tahun 2007-2011; (2) Perusahaan yang menyediakan laporan
keuangan tahunan selama tahun 2007-20111; dan (3) Memiliki data yang lengkap
terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Data diperoleh
berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market Directory 2011 dan website BEI
(www.idx.co.id). Diperoleh jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan.

Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi
normal, dengan 65 sampel. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan variabel
yang menyimpang dari asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang
tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi
linier berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data investment
opportunity set dan assets growth secara parsial signifikan terhadap dividend
payout ratio, namun variabel firm size menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
Sementara secara bersama-sama (investment opportunity set, assets growth dan
firm size) terbukti signifikan berpengaruh terhadap dividend payout ratio.

Kata kunci : investment opportunity set, assets growth, firm size, dividend payout
ratio
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ABSTRACT

Nuraini, 2013; The effect of Investment Opportunity Set, Assets Growth and
Firm Size towards dividend payout ratio on consumption sector industry during
2007-2011. Thesis advisor I: Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak., Thesis Advisor II:
Indra Pahala, SE, M.Si.

This study is conducted to test the effect of Investment Opportunity Set,
Assets Growth and Firm Size towards dividend payout ratio on the firm in
consumption industry during 2007-2011.

The sampling technique used in this study is purposive sampling with some
criterias (1) The consumption industry firms which consistently pay the dividend
during 2007-2011; (2) The firms which provides financial report during 2007-
2011 and (3) the firms which possess complete data regarding the variable used
in this study. The data is gathered based on Indonesia Capital Market Directory
2011 publication and BEI website (www.idx.co.id). 13 firms meet these criteria
and are being used for the study.

During the observation period, it shows that the data is normally
distributed with 65 samples. Based on the study, no variables deviates from the
classic assumption, it means that all data has already qualified to be used for
multiple regression analysis. Based on the analysis, investment opportunity set
and asset growth are partially significant in influencing the dividend payout ratio.
On the other hand, the firm size variable is not significant. If tested as a whole,
investment opportunity set, assets growth dan firm size significantly influence the
dividend payout ratio.

Keywords: investment opportunity set, assets growth, firm size, dividend payout
ratio



vi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang

telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH

INVESTMENT OPPORTUNITY SET, ASSETS GROWTH DAN FIRM SIZE

TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA SEKTOR INDUSTRI

BARANG KONSUMSI TAHUN 2007 – 2011” ini sesuai dengan ketentuan dan

waktu yang telah ditetapkan. Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada

Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan akademis

bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan

yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis

dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu

Nuramalia Hasanah selaku Pembimbing I dan bapak Indra Pahala selaku

Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran dengan sabar

mendengarkan keluh kesah penulis selama melakukan penulisan skripsi ini.

Selama proses penulisan ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai

pihak baik secara moril maupun materi. Pada kesempatan ini juga penulis ingin

mengucapkan terima kasih dari hati yang tulus kepada :

1. Dra. Nurahma Hajat, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Jakarta.

2. Drs. Dedi Purwana, ES, M.Bus, selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

3. M. Yasser Arafat, SE. Akt, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.



vii

4. Marsellisa Nindito, SE, Akt, M.Sc, selaku Ketua Program Studi S1

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

5. Seluruh dosen UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu

yang bermanfaat selama praktikan duduk dibangku perkuliahan.

6. ayah dan mama tersayang, terima kasih atas doa dan segala dukungannya

selama penulis kuliah, tanpa semua itu penulis tak mampu seperti sekarang

ini. Juga buat emak, nurul, wenty, akilah, hafis, cing gojali dan cing akim

terima kasih semuanya atas dukungannya dan fasilitas dalam membuat

karya ilmiah ini.

7. Terima kasih teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Non Reguler 2008

atas persahabatan dan kerjasamanya selama ini. Terutama buat DJ, Ayu,

Riza, Sari, Jejen, Husnun, Apriyawati, Hilwa dll. Yang tak saya sebut

namanya.

8. Terimakasih kepada Reni yang telah menjadi sahabat setiaku berserta cika

dan dita yang selalu mengingatkan betapa indahnya kebersamaan.

9. Terimakasih kepada pamungkas yang tidak pernah lelah memberikan rasa

percaya diri ini untuk bangkit dan selalu bersama baik senang maupun

duka.

10. Terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan moril

maupun materi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna,

karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi

bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semoga bantuan, bimbingan serta dukungan yang telah diberikan kepada

penulis menjadi amal baik yang bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah.

Jakarta, 4 Februari 2013

Penulis

Nuraini


	Pengesahan.pdf
	Ori.pdf
	Nuraini.pdf
	3-halaman awal.pdf


