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ABSTRAK 

 

 

SUAYBATUL ASLAMIYAH. Pengaruh Return On Asset dan Current 

Ratio Terhadap Kebijakan Dividen Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017. Skripsi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Jakarta. 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Asset dan 

Current Ratio Terhadap Kebijakan Dividen perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 

Metode penelitian yang  digunakan adalah metode kuantitatif dengan 

prosedur analisa deskriptif dan analisa statistik dengan teknik analisa data 

menggunakan uji regresi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017. Variabel X1 adalah 

Return On Asset yang diukur dengan cara membagi net income dengan total 

asset perusahaan. variabel X2 adalah Current Ratio yang diukur dengan cara 

membagi aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan. Sedangkan, variabel 

Y adalah Kebijakan Dividen yang diukur dengan menggunakan proxy 

dividend payout ratio. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini secara Simple Random Sampling. Populasi terjangkau dalam 

penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia serta memiliki variabel lengkap yang akan diteliti dan sampel 

yang digunakan berdasarkan tabel Isaac Michael dengan taraf kesalahan 5% 

adalah 51 perusahaan dikurangi data outlier sebanyak 3 perusahaan maka 

sampel menjadi 48 perusahaan. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini Y = 0,302 + 1,221X1 + 0,027X2 + ɛ . 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa return on asset memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kebijakan dividen, dimana nilai Sig. < 0,05 sebesar 

0,000, sedangkan current ratio  tidak berpengaruh signifikan dimana nilai 

Sig. > 0,05 sebesar 0,334. Secara simultan, pengaruh yang terjadi antara 

Return On Asset, dan Current Ratio  adalah secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kebijakan Dividen pada sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemampuan antara 

Return On Asset dan Current Ratio dalam mempengaruhi Kebijakan Dividen 

sebesar 31,8 %. 

 

Kata Kunci: Return On Asset, dan Current Ratio, Kebijakan Dividen 
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ABSTRACT 

 

 

SUAYBATUL ASLAMIYAH. The Influence of Return On Asset And Current 

Ratio To Dividend Policy Empirical Study on Manufacturing Companies 

Listed on Indonesia Stock Exchange Period 2017. Script. Faculty of 

Economics. State University of Jakarta. 2018. 

The purpose this research is to determine the influence of Return On Asset 

And Current Ratio To Dividend Policy of manufacturing companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange Period 2017. 

The research method used is quantitative method with descriptive analysis 

procedure and statistical analysis with data analysis technique using 

regression test. This study uses secondary data obtained from Indonesia 

Stock Exchange (BEI) in 2017. Variable X1 is return on asset as measured by 

divide net income and total asset, variable X2 is current ratio as measured by 

divide current asset and current liabilities. Meanwhile, variable Y is 

Dividend Policy as measured by proxy dividend payout ratio. Sampling 

technique used in this study by Simple Random Sampling. The affordable 

population in this study were all manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange as well as having complete variables to be studied 

and the samples used on the Isaac Michael table with error level 5% were 51 

firms reduce the outlier data 3 firms so, samples used were 48 firms. 

Regression equation in this research Y = 0,302 + 1,221X1 + 0,027X2 + ɛ . 

From the analysis shows that return on asset  have a positive significant 

influence on dividend policy, where the value of Sig. < 0.05 of 0.000, but 

current ratio has no significant effect where the value of Sig. > 0.05 of 0.334. 

Simultaneously, the effect that occurs between Return On Assets, and Current 

Ratio is significantlyrelated to Dividend Policy in the manufacturing sector 

listed on the Indonesia Stock Exchange. Ability between Return On Assets, 

and Current Ratio is significantlyrelated to Dividend Policy by 31.8%. 
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