ABSTRAK
Ema Amelinda (1148020094), “Pengaruh Kebijakan Dividen dan Struktur
Modal Terhadap Profitabilitas (Pada Perusahaan Sektor Industri Tekstil
Dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016).”
Pengujian ini dilatar belakangi pleh Perusahaan merupakan salah satu
sarana ekonomi yang dikelola secara bersama-sama untuk mencapai laba yang
optimal dan memaksimalkan nilai (value) nya. Hal ini di lakukan demi menjaga
serta mengembangkan kelangsungan hidupnya. Perusahaan yang berhasil adalah
perusahaan yang memiliki manajemen yang mampu melihat kemungkinan dan
kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka pendek (Short term) ataupun
jangka panjang (Long term) agar tujuan perusahaan tercapai dan salah satu sarana
yang dapat menunjang program pemerintah di berbagai sektor perekonomian
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kebijakan Dividen dan
Struktur Modal terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Industri Tekstil
Dan Garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016 yakni
sebanyak 8 perusahaan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data
sekunder yang diperoleh secara historis dalam laporan keuangan yang
dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Semakin tinggi ROE
maka perusahaan juga semakin baik. Hal ini juga mempertinggi kepercayaan
investor terhadap perusahaan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan analisis suatu
hasil yang kemudian menguji hipotesis dari data dan fakta yang ada. Teknik
analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan
alat bantu Eviews 9.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kebijakan Dividen
berpengaruh terhadap profitabilitas, dengan nilai t-hitung -2.652360 < t-tabel
1,69913 dan nilai signifikansi sebesar 0.0128 > 0.05. Struktur Modal berpengaruh
terhadap Prifitabilitas, dengan nilai t-hitung 2.498411 > t-tabel 1,69913 dan nilai
signifikansi sebesar 0.0184 > 0.05. Kebijakan Dividen dan Struktur Modal secara
simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas, dengan diperolehnya nilai F hitung
sebesar 6.600113 yang lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3.33 dan nilai
signifikansi sebesar 0.004342 > 0.05.
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