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PENGARUH RETURN ON ASSET, CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY 

RATIO, TAX RATE DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP DIVIDEND 

PAYOUT RATIO 

(Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2015-2017) 

ABSTRAK 

Adanya himbauan atau ajakan dari pemerintah agar masyarakat berinvestasi saham 

membuat pasar modal menjadi bahan pembicaraan saat ini. Beberapa keuntungan 

dalam berinvestasi yaitu capital gain dan dividen. Penelitian ini meneliti tentang 

dividen. Dividen adalah pendistribusian baik dalam bentuk uang tunai, properti atau 

saham oleh perusahaan kepada para pemegang saham yang berasal dari laba yang 

didapatkan perusahaan pada periode yang sedang berjalan atau periode 

sebelumnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), 

Tax Rate (TR) dan Return on Equity (ROE) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2015-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

ICMD dan laporan keuangan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur periode penelitian 2015-2017 yang diseleksi 

berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah perusahaan 

yang lolos sampel yaitu 35 perusahaan. Analisis penelitian menggunakan program 

SPSS. Instrumen yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda untuk 

menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Berdasarkan hasil analisis 

penelitian ini menujukkan bahwa Return on Asset (ROA), dan Current Ratio (CR) 

tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Debt to Equity Ratio 

(DER), Tax Rate (TR) dan Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). 

Kata kunci:  Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Asset (ROA), Debt to Equity 

Ratio (DER), Current Ratio (CR), Tax Rate (TR), Return on Equity 

(ROE). 

ABSTRACT 

An appeal or invitation from the government for the public to invest in shares makes 

the capital market a subject of discussion at this time. Some of the advantages in 

investing are capital gains and dividends. This research examines dividends. 

Dividends are distributions in the form of cash, property or shares by the company 

to shareholders that come from profits earned by the company in the current period 

or the previous period. So this study aims to examine and analyze the effect of 
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Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Tax Rate 

(TR) and Return on Equity (ROE) on Dividend Payout Ratio (DPR) on 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-

2017. The data used are secondary data obtained from ICMD and the company's 

financial statements. The population in this study were all manufacturing 

companies in the 2015-2017 study period selected based on several predetermined 

criteria. The sampling technique in this study used a purposive sampling method. 

The number of companies that passed the sample are 35 companies. Analysis of 

research using the SPSS program. The instrument used is a multiple regression 

analysis method to test and prove the research hypothesis. Based on the results of 

the analysis of this study shows that Return on Assets (ROA) and Current Ratio 

(CR) has no effect on Dividend Payout Ratio (DPR). Debt to Equity Ratio (DER), 

Tax Rate (TR) and Return on Equity (ROE) affect the Dividend Payout Ratio (DPR). 

Keywords:  Dividend Payout Ratio (DPR), Return on Asset (ROA), Debt to Equity 

Ratio (DER), Current Ratio (CR), Tax Rate (TR), Return on Equity 

(ROE). 

1. PENDAHULUAN

Pada era saat ini, banyak investor yang menanamkan modalnya di pasar modal 

khususnya di Indonesia, apalagi dengan program yang diadakan oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dengan tagline “Yuk Nabung Saham” sehingga menambah minat 

masyarakat Indonesia untuk berinvestasi saham. Dibalik program tersebut, banyak 

manfaat lain yang bisa didapatkan dari berinvestasi saham, yaitu dividen. Menurut 

Scott Besley dan Eugene F. Brigham (2005), pengertian dividen adalah pembagian 

uang tunai yang dilakukan oleh perusahaan atas suatu keuntungan perusahaan, baik 

itu laba yang didapatkan dari periode yang sedang berjalan ataupun laba dari 

periode sebelumnya lalu diberikan kepada para pemegang saham. 

Pembayaran dividen saat ini menjadi bahan perdebatan yang cukup menarik di 

bidang keuangan. Akademisi dan peneliti telah mengembangkan banyak model 

teoritis yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi manajer ketika 

membuat keputusan kebijakan dividen. Kebijakan dividen, dalam konteks 

penelitian ini, berarti kebijakan pembayaran yang digunakan oleh para manajer 

dalam menentukan ukuran dan pola distribusi uang kepada pemegang saham dari 

waktu ke waktu. 
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Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus membayar atau tidak 

membayarkan dividen. Pembayaran dividen adalah suatu hal yang penting bagi 

investor karena i) dividen menunjukkan  tentang kesejahteraan keuangan 

perusahaan, ii) dividen menarik bagi investor yang ingin mengamankan 

pendapatannya saat ini, dan iii) dividen membantu menjaga kestabilan harga saham. 

Perusahaan yang memiliki riwayat pembagian dividen yang stabil akan dipengaruhi 

secara negatif oleh penurunan atau menghilangkan distribusi dividen. Perusahaan 

akan dipengaruhi secara positif oleh peningkatan pembagian dividen atau 

melakukan pembagian tambahan dividen yang sama. Selanjutnya, perusahaan tanpa 

riwayat dividen umumnya dipandang baik ketika mereka akan mengeluarkan 

kebijakan dividen.  

Beberapa investor memiliki keraguan dalam memilih perusahaan untuk 

berinvestasi, antara mencari perusahaan yang rutin membagikan dividen atau 

perusahaan yang memiliki Capital Gain yang baik. Oleh karena itu, jika perusahaan 

memiliki riwayat dividen yang baik maka minat investor untuk berinvestasi jangka 

panjang akan menjadi tinggi. Perusahaan harus menentukan kebijakan yang tepat 

untuk menangani masalah yang terkait dengan dividen. Masing-masing perusahaan 

menetapkan kebijakan dividen yang berbeda-beda. Perusahaan perlu membuat 

kebijakan tentang besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham atau 

biasa disebut Dividend Payout Ratio, dan besarnya laba yang akan ditahan oleh 

perusahaan. Semakin besar laba yang dibagikan dalam bentuk dividen akan 

semakin menarik bagi calon investor, karena para calon investor akan menilai 

bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat dan memiliki prospek yang baik di 

masa yang akan datang sehingga akan memberikan dividen maupun return yang 

menarik di masa yang akan datang. Investor juga dapat melakukan beberapa 

analisis fundamental melalui analisis rasio keuangan di antaranya rasio 

profitabilitas, likuiditas dan solvabitas. 

Faktor yang mulai diperhatikan oleh para investor adalah Tax Rate. Tax Rate 

adalah rasio tarif pajak yang dibebankan kepada suatu perusahaan sehingga jika 

tarif pajak tinggi maka dividen yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan akan 
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semakin kecil. Maka Tax Rate dapat menjadi perhatian bagi investor sebelum 

berinvestasi dalam perusahaan.  

Penelitian ini dimotivasi untuk mengetahui tentang pengaruh Return on Asset, 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Tax Rate dan Return on Equity terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

2. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2015-2017 sebanyak 151 perusahaan. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria 

pemilihan sampel yang ditentukan. 

2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.1.1 Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah Dividend Payout Ratio 

(Y). Rasio ini menjelaskan tentang jumlah dividen yang dapat dibayarkan 

perusahaan kepada para pemegang saham dari laba bersih perusahaan. Rumus yang 

digunakan menurut Gitman dan Zutter (2012) untuk melihat  Dividend Payout Ratio 

adalah sebagai berikut. 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 𝐺𝑖𝑡𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑍𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 (2012) 

Penelitian ini menggunakan Dividend Payout Ratio sebagai variabel terikat 

untuk mengetahui rasio keuangan lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap 

penurunan ataupun kenaikan dari pembayaran dividen. Serta untuk melihat faktor 

manakah yang paling dominan mempengaruhi besarnya dividen yang dibayarkan. 

2.1.2 Variabel Independen 

2.1.2.1 Return on Asset (ROA) 

ROA adalah salah satu  rasio profitabilitas untuk mengetahui tingkat return 

didapatkan dari hasil investasi suatu perusahaan yang biasa dilihat oleh para 

investor sebagai keuntungan. 
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

2.1.2.2 Current Ratio (CR) 

Current Ratio merupakan salah satu rasio likuiditas atau rasio yang digunakan 

untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio ini diukur dengan membandingkan aset lancar yang dimiliki 

perusahaan terhadap utang jangka pendek perusahaan. Dari komponen pengukuran 

tersebut maka dapat digambarkan bahwa rasio ini untuk melihat apakah perusahaan 

mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi pembayaran dividen perusahaan kepada pemegang saham, karena 

prioritas utama perusahaan untuk melunasi kewajibannya terlebih dahulu baru 

membagikan dividennya. 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 (Brigham dan Houston 2014) 

2.1.2.3 Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang menunjukkan  perbandingan antara 

utang dan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar modal 

yang dijadikan jaminan keseluruhan utang perusahaan dan melihat banyaknya 

utang yang digunakan perusahaan. Rasio ini dengan membandingkan total utang 

atau kewajiban dengan modal sendiri. 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 (𝐸𝑛𝑦 𝐾𝑢𝑠𝑢𝑚𝑎𝑤𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑘𝑘 2018) 

2.1.2.4 Tax Rate (TR) 

Tax Rate adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara pajak penghasilan 

dengan pendapatan sebelum pajak menggunakan rumus yang digunakan pada 

penelitian Meike dan Ahmad (2016). Pada rasio ini investor dapat melihat berapa 

besar pajak yang ditanggung perusahaan dalam bentuk skala rasio, yang dapat 

mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan. 

𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑥

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥
 (Meike dan Ahmad 2016) 
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2.1.2.5 Return on Asset (ROA) 

Return on Equity termasuk ke dalam rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan 

investor untuk melihat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dengan 

perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total modal. Sehingga investor dapat 

melihat tingkat efektivitas dari perusahaan dalam memanfaatkan modalnya dalam 

mendapatkan laba. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka berupa laporan 

keuangan yang termuat dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD) serta 

Indonesian Stock Exchange (IDX). Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan 

untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai 

2.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis regresi 

linier berganda.Dimana persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1ROA + β2CR+ β3DER + β4TR + β5ROE + e 

Keterangan : 

Y = Dividend Payout Ratio 

α = Konstanta 

β1 β2 β3 = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel 

ROA         = Return on Asset 

CR    = Current Ratio 

DER  = Debt to Equity Ratio 

TR  = Tax Rate 

ROE  = Return on Equity 

e = Variabel Residual (tingakat kesalahan) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas 

Jumlah Sampel CLT (Central Limit 

Theorem) 

Keterangan 

105 >30 Terdistribusi 

normal 

Sumber : Data sekunder diolah penulis, 2019 

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian 

dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas karena Hasil pengujian normalitas 

menggunakan CLT (Central Limit Theorem) atau Teorema Limit Pusat 

menunjukkan bahwa ukuran sampel lebih dari 30. 

3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

ROA 0,153 6,538 Tidak terjadi multikolinearitas 

CR 0,753 1,329 Tidak terjadi multikolinearitas 

DER 

TR 

ROE 

0,408 

0,766 

0,131 

2,450 

1,305 

7,619 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel 2 bahwa masing-masing nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 

tolerance lebih dari 0,10 untuk setiap variabel. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolineritas dan 

dapat digunakan dalam penelitian ini. 
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3.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 3 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumb   SSumber: Data Sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 3 tersebut menunjukan bahwa 

semua variabel dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

3.1.4 Uji Autokorelasi 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 2,120 

Nilai Durbin-Watson dari model data berada diantara 1,7827 (dU) dan 2,2173 (4-

dU), menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada persamaan regresi. 

3.2 Uji Hipotesis 

3.2.1 Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 5 

HasilUjiAnalisisRegresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Regresi thitung Signifikan 

Konstanta 

ROA 

CR 

DER 

TR 

ROE 

-0,271 
-0,787 

0,006 

-0,173 

3.039 

0,996 

-1,145 

-0,679 

0.244 

-1,707 

3.943 

1.913 

0,255 

0,499 

0,808 

0.091 

0.000 

0.059 

R2 =  0,180

Adjusted R2          =  0,138 

Fhitung =  4,336 

Sig/Prob  = 0,001 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier berganda dapat 

disusun sebagai berikut: 

Variabel Sig. Keterangan 

ROA 

CR 

DER 

TR 

ROE 

0,223 

0,513 

0,102 

0,370 

0,262 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
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DPR = -0,271 - 0,787ROA + 0,006CR – 0,173DER + 3,039TR + 0,996ROE + 

ɛ 

3.3 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai Fhitung (4,336) dengan Sig.(0,001) 

< α (0,01), jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Return on Asset, Current Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Tax Rate dan Return on Equity secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Selain itu dengan melihat nilai 

signifikansi kurang dari 0,01 dapat disimpulkan bahwa model penelitian fit 

(goodness of fit). 

3.4 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R
2
dengan bantuan program SPSS, dalam 

analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau 

adjustedR
2

sebesar 0,138. Hal ini berarti bahwa 13,8% variabel Dividend 

Payout Ratio dijelaskan oleh variabel Return on Asset, Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Tax Rate dan Return on Equity sementara sisanya 86,2% 

diterangkan oleh faktor lain di luar model yang diteliti. 

3.5 Uji t 

Tabel 5 

Hasil Uji t 

Variabel ttabel Sig. Keterangan 

Return on Asset 

Current Ratio 

Debt to Equity Ratio 

Tax Rate 

Return on Equity 

-0,679 

0,244 

-1,707 

3,943 

1,913 

0,499 

0,808 

0,091 

0,000 

0,059 

H1 ditolak 

H2 ditolak 

H3 diterima 

H4 diterima 

H5 diterima 

Sumber: Hasil olah data, 2019 

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa: 

a. Nilai ttabel untuk variabel Return on Asset sebesar -0,679 dan nilai signifikan

sebesar 0,499 > 10% sehingga H1ditolak, yang artinya Return on Asset tidak

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.
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b. Nilai ttabel untuk variabel Current Ratio sebesar 0,244 dan nilai signifikan

sebesar 0,808 > 10% sehingga H2ditolak, yang artinya Current Ratio tidak

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.

c. Nilai ttabel untuk variabel Debt to Equity Ratio sebesar -1,707 dan nilai signifikan

sebesar 0,091 < 10% sehingga H3 diterima, yang artinya Debt to Equity Ratio

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.

d. Nilai ttabel untuk variabel Tax Rate sebesar 3,943 dan nilai signifikan sebesar

0,000 < 1% sehingga H4 diterima, yang artinya Tax Rate berpengaruh terhadap

Dividend Payout Ratio.

e. Nilai ttabel untuk variabel Return on Equity sebesar 1,913 dan nilai signifikan

sebesar 0,059 < 10% sehingga H5 diterima, yang artinya Return on Equity

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.

3.6 Pembahasan  

3.6.1 Pengaruh Return on Asset Terhadap Dividend Payout Ratio 

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pendapatan asli 

daerah sebesar -0,679 dan nilai signifikan sebesar 0,499 > 10% sehingga H1ditolak, 

Return on Asset tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil ini 

menjelaskan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan labanya untuk 

melakukan investasi dalam bentuk aset tetap, sehingga dividen yang dibagikan 

semakin berkurang. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sumiadji (2011) dan Henny Ritha 

dan Eko Koestiyanto (2013) yang menyatakan bahwa Return on Asset tidak 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. 

3.6.2 Pengaruh Current Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio 

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel Current Ratio 

sebesar 0,244 dan nilai signifikan sebesar 0,808 > 10% sehingga H2ditolak, yang 

artinya Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil ini 

menunjukkan bahwa meskipun aset lancar perusahaan tinggi terutama pada 

perusahaan sampel penelitian ini perusahaan memiliki kas yang cukup besar, tetapi 

kas tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan 
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serta untuk melakukan investasi. Sehingga dividen yang dibagikan pun besarannya 

tidak dipengaruhi jumlah aset lancar yang dimiliki perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meike Ihmawati 

dan Ahmad Rodoni (2016) yang menyatakan bahwa Current Ratio tidak 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. 

3.6.3 Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Dividend Payout Ratio 

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel Debt to Equity 

Ratio sebesar -1,707 dan nilai signifikan sebesar 0,091 < 10% sehingga H3 

diterima, yang artinya Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio. Hasil ini menunjukkan bahwa, semakin tingginya beban hutang atau 

kewajiban perusahaan maka semakin kecil rasio dividen yang dibagikan kepada 

para investor.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meike 

Ihmawati dan Ahmad rodoni (2016) yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. 

3.6.4 Pengaruh Tax Rate Terhadap Dividend Payout Ratio 

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel Tax Rate sebesar 

3,943 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 10% sehingga H4 diterima, yang artinya 

Tax Rate berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil ini menunjukkan 

bahwa dividen yang dibagikan akan semakin besar ketika persentase pajak yang 

dibayarkan semakin besar juga. Beban pajak menjadi besar karena perusahaan 

mendapatkan laba yang besar juga, sehingga dividen yang dibagikan juga lebih 

besar karena keputusan untuk membagikan dividen tetap berdasarkan rapat dan 

keputusan bersama yang dilakukan oleh para direksi dan investor 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rini Dwiyani 

(2008) dan Meike Ihmawati dan Ahmad Rodoni (2016) yang menyatakan bahwa 

Tax Rate berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. 

3.6.5 Pengaruh Return on Equity Terhadap Dividend Payout Ratio 

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel Return on Equity 

sebesar 1,913 dan nilai signifikan sebesar 0,059 < 10% sehingga H5 diterima, yang 

artinya Return on Equity berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa dengan ROE yang tinggi maka menunjukkan bahwa 

perusahaan berhasil memanfaatkan ekuitas untuk mendapatkan return yang besar, 

sehingga dividen yang dibagikan kepada para investor menjadi besar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Stefan 

Yudhanto dan Siti Aisjah (2012) yang menyatakan bahwa Return on Equity 

berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. 

4. PENUTUP

4.1 Simpulan 

a. Variabel Return on Asset, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Tax Rate dan

Return on Equity secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap

Dividend Payout Ratio. Hal itu ditunjukkan dengan level of significant sebesar

0,001<0,10.

b. Variabel Return on Asset tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai yang lebih besar dari level of significant yaitu

sebesar (0,499>0,10), sehingga hipotesis H1 dalam penelitian ini ditolak.

c. Variabel Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hal

ini ditunjukkan dengan nilai yang lebih besar dari level of significant yaitu

sebesar (0,808>0,10), sehingga hipotesis H2 dalam penelitian ini ditolak.

d. Variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai yang lebih kecil dari level of significant yaitu

sebesar (0,091<0,10), sehingga hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima.

e. Variabel Tax Rate berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hal ini

ditunjukkan dengan nilai yang lebih kecil dari level of significant yaitu sebesar

(0,000<0,10), sehingga hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima.

f. Variabel Return on Equity berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Hal

ini ditunjukkan dengan nilai yang lebih kecil dari level of significant yaitu

sebesar (0,059<0,10), sehingga hipotesis H5 dalam penelitian ini diterima.

g. Variabel yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap Dividend

Payout Ratio adalah Tax Rate. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien

regresi β sebesar 3.039 yang artinya memberikan pengaruh yang besar dan

dominan terhadap DPR.
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4.2 Keterbatasan 

a. Penelitian ini hanya dilakukan untuk jangka waktu tiga tahun yaitu tahun 2015-

2017, sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasi secara baik.

b. Variabel independen yang digunakan hanya ROA, CR, DPR, TR dan ROE

sehingga peneliti belum menguji variabel independen lain yang mungkin

sangat memengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini.

c. Pengambilan sampel hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang

membagikan dividen serta menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata

uang rupiah sehingga penelitian ini belum tentu bisa digeneralisasi pada jenis

perusahaan yang berbeda sektor.

4.3 Saran 

a. Bagi para emiten mungkin sebaiknya memperhatikan rasio-rasio keuangan dan

meningkatkan profitabilitas atau laba perusahaan. Lalu memperhatikan Debt to

Equity Ratio agar berada di angka yang aman atau wajar sehingga tidak

mengganggu dividen yang dibagikan. Perusahaan juga dapat

mempertimbangkan faktor-faktor yang diteliti sebagai masukan dalam

keputusan penetapan kebijakan dividen. Investor akan tertarik untuk

menanamkan modal atau uangnya pada perusahaan yang memiliki laba atau

rasio profitabilitas yang tinggi.

b. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian dengan

sektor berbeda, periode penelitian yang lebih panjang, alat analisis, dan faktor-

faktor yang berbeda dari penelitian ini, seperti pertumbuhan perusahaan, risiko

pasar, tingkat bunga atau variabel bebas lain diluar rasio keuangan.

c. Para investor dapat memperhatikan ketiga faktor yang berpengaruh ini, tetapi

tidak menjadikannya acuan karena faktor yang diteliti hanya memberikan

pengaruh kecil terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Oleh karena itu para

investor sebaiknya mempertimbangkan juga faktor lain diluar faktor yang

diteliti sebagai masukan dalam mengambil keputusan investasi
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