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Investor memiliki tujuan utama dalam berinvestasi dengan harapan untuk 

memperoleh hasil investasi. Investasi dapat dilakukan sebagai investasi riil 

maupun menempatkan investasi dalam bentuk surat berharga yang pada umumnya 

berupa saham sebagai bukti penyertaan modal terhadap suatu perusahaan. 

Perusahaan yang dimiliki oleh investor atau pemegang saham, dibentuk dengan 

tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan memberi mandat 

kepada para direktur sebagai pimpinan operasional perusahaan dalam 

menjalankan usaha untuk mendapat keuntungan. Keuntungan perusahaan ini dapat 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbal investasi yang disebut dengan 

dividen. Bagian laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen kepada pemegang 

saham disebut dividend payout ratio (DPR) yang bergantung pada kinerja 

perusahaan menghasilkan laba dan kebijakan dividen yang diterapkan oleh 

perusahaan.  

Kebijakan pembayaran dividen merupakan keputusan yang sangat penting 

dalam perusahaan, terutama perusahaan go public. Para investor memiliki 

ekspektasi bahwa investasi mereka akan memberikan hasil sebesar-besarnya. 

Sebaliknya perusahaan memiliki kepentingan bahwa perusahaan mempunyai 

prospek laba atau kinerja yang baik sehingga layak mendapatkan dana dari para 

investor. Sinyal atas kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan 

imbal hasil investasi yang optimal dapat dilihat melalui informasi yag disediakan 

laporan keuangan perusahaan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas entitas dapat sebagai bahan pertimbangan 

pembuatan keputusan ekonomi. Informasi keuangan dapat berupa rasio-rasio 

keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan meliputi aspek likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas penggunaan sumber daya perusahaan. Pun 

demikian kebijakan pajak atas dividen mengalami perubahan sehingga keputusan 

pemberian dividen semakin kompleks karena terdapat banyak faktor dan teori 

yang melandasi keputusannya. 

Untuk mengetahui informasi keuangan yang dapat melandasi keputusan 

seberapa besar dividen akan dibagikan serta pengaruh perubahan kebijakan pajak 

dividen diperlukan penelitian tentang analisis pengaruh rasio keuangan serta 

perubahan pajak terhadap dividend payout ratio. Penelitian bertujuan mengetahui 

rasio keuangan mempengaruhi pembayaran dividen yang memudahkan 

manajemen dalam mengambil keputusan pembayaran dividen. Variabel yang  

dibahas dalam penelitian ini adalah rasio ukuran kinerja keuangan meliputi Debt 

Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), ukuran perusahaan (Size), Current 

Ratio (CR) pertumbuhan penjualan (Growth of Sales), Earning per Share (EPS) 

serta perubahan tarif pajak dividen (Tax). Analisis menggunakan metode 

kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Metode kualitatif digunakan 

untuk menjelaskan perkembangan variabel-variabel yang dimasukkan dalam 



model analisis. Metode kuantitatif dilakukan dengan analisis regresi. Jenis data 

yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan 

40 perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar dalam daftar LQ 45 meliputi 

tahun pengamatan 2006-2012. Setelah didapat data dilakukan analisis model 

regresi dan kemudian didapatkan rasio keuangan yang berpengaruh akan menjadi 

pertimbngan dalam pembayaran dividen.  

Hasil regresi dari model penelitian menunjukkan tingkat koefisien 

determinasi (R-squared) sebesar 0.75 atau sebesar 75% yang berarti bahwa variasi 

Dividend Payout Ratio (DPR) yang dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel-

variabel yang masuk dalam penelitian ini adalah sebesar 75%. Nilai probabilitas 

(F-stat) mempunyai nilai sebesar 0.000 adalah siginifikan pada 1% tingkat 

signifikan yang berarti variabel bebas secara bersama-sama signifikan 

mempengaruhi variabel dividend payout ratio pada tingkat α = 1%. Nilai Durbin-

Watson (d hitung) sebesar 1.794 dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak 

terdapat autokorelasi antara satu observasi dengan observasi lain. 

Berdasarkan hasil penelitian, rasio  keuangan yang berpengaruh terhadap 

dividend payout ratio (DPR) adalah faktor-faktor yang menurut hasil regresi 

menunjukkan korelasi yang signifikan dengan DPR, yaitu Return on Asset 

(ROA), ukuran perusahaan (Size), Current Ratio (CR), Earning per Share 

(EPS), dan pertumbuhan penjualan perusahaan (Growth). Sedangkan rasio 

keuangan Debt Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan. Variabel 

perubahan tarif pajak dividen (Tax) juga tidak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dengan variabel dividend payout ratio (DPR). Secara bersama-sama 

semua variabel independen berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 
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