
ABSTRAK

Kurnia Aji Kusnadi. Pengaruh Total Asset Turn Over (TATO) dan Debt to Equtiy
Ratio (DER) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) di  Jakarta Islamic Index
(JII) Studi pada PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF) Periode 2007-2016. 

Saham menjadi  salah  satu  alternatif  investasi  di  pasar  modal  oleh  para
investor karena keuntungan yang diperoleh lebih besar dan dana yang dibutuhkan
tidak  terlalu  besar,  kebijakan  dengan  membayarkan  dividen  kepada  para
pemegang  saham  menyebabkan  nilai  perusahaan  meningkat,  karena  dengan
meningkatnya  pembayaran  dividen  maka  kemakmuran  pemegang  saham  juga
akan meningkat.

Penilitian ini  bertujuan 1) untuk mengetahui  pengaruh  Total Asset Turn
Over (TATO) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan terhadap Dividen
Payout  Ratio  (DPR)  di  PT. Kalbe  Farma  Tbk  (KLBF).  2)  Untuk  mengetahui
pengaruh  Debt to Equity Ratio  (DER) terhadap  Dividen Payout Ratio (DPR) di
PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF). 3)  Untuk mengetahui pengaruh  Total Asset Turn
Over (TATO) terhadap  Dividen Payout  Ratio (DPR)  di  PT. Kalbe  Farma Tbk
(KLBF).

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode
kuantitatif  dengan pedekatan deskriptif  verivikatif.  Penelitian  ini  menggunakan
data primer yang didapat dari laporan keuangan keuangan PT. Kalbe Farma Tbk
(KLBF)  Periode  2007-2016  sumber  data  yang  di  peroleh  dari
www.kalbefarma.co.id.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi
linier  sederhana,  analisis  regresi  linier  berganda, uji  kolerasi  secara parsial,  uji
kolerasi berganda, koefisiensi determinasi dan uji hipotesis yaitu t dan uji f.

Hasil penilitian menunjukan, 1)  Total Asset Turn Over (TATO) memiliki
pengaruh  positif  atau  searah  terhadap  Dividen  Payout  Ratio  (DPR)  Pengujian
hipotesis  diperoleh nilai  signifikan 0.839 maka H0  diterima dan Ha  ditolak  dan
hasil  thitung  2)  Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh negative terhadap
Dividen Payout  Ratio  (DPR) Pengujian hipotesis  menunjukkan nilai  signifikan
0.000. \maka Ha diterima dan H0 ditolak 3) Jumlah Total Asset Turn Over (TATO)
sebesar 0,099 bertanda positif  artinya terjadi hubungan positif, sedangkanJumlah
Debt  to  Equity  Ratio   (DER)  sebesar  -3.677  bertanda  negatif  artinya  terjadi
hubungan  yang  negatif.  Hasil  koefisien  determinasi  menunjukkan  R  Square
sebesar  0.819 atau  81.9  % merupakan  koefisien  penentu  bahwa Jumlah  Total
Asset Turn Over  (TATO) dan Debt to Equity Ratio  (DER) berpengaruh terhadap
Dividen Payout Ratio  (DPR) sebesar 81,9% sisanya sebesar 8,1% dipengaruuhi
oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Kata  kunci:  Total  Asset  Turn  Over  (TATO),  Debt  to  Equity  Ratio
(DER), Dividen Payout Ratio (DPR).
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