
 

 

ABSTRAK 

 

Anggi Liandi: Pengaruh Return On Equity dan Asset Growth terhadap Dividen Yield  di PT. 

United Tractors Tbk. Periode 2008-2017 

 

Dividen Yield (DY) merupakan hasil presentase dari keuntungan perlembar saham dibagi 

dengan harga perlembar saham yang di terima oleh perusahaan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen diantaranya yaitu Return On Equity (ROE) dan Asset Growth. 

Return On Equity (ROE) dan Asset Growth  yang besar mencerminkan bahwa keseluruhan 

Dividen Yield (DY) yang dimiliki besar pula. Permasalahan muncul ketika Return On Equity 

(ROE) dan Asset Growth  yang diperoleh tinggi, tetapi Dividen Yield (DY) yang dihasilkan justru 

rendah ataupun sebaliknya, seperti terjadi di PT. United Tractors Tbk. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap 

Dividen Yield (DY) secara parsial pada PT. United Tractors Tbk, untuk mengetahui pengaruh 

Asset Growth (AG) terhadap Dividen Yield (DY) secara parsial pada PT. United Tractors Tbk, 

dan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) dan Asset Growth (AG) terhadap 

Dividen Yield (DY) secara simultan pada PT. United Tractors Tbk. 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi Return On Equity (ROE) dan Asset Growth, maka semakin tinggi pula 

pengaruhnya terhadap Dividen Yield (DY) yang dimiliki. Adapun variabel-variabel yang 

digunakan adalah Return On Equity (ROE) dan Asset Growth sebagai variabel independen dan 

Dividen Yield (DY) sebagai variabel dependen.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan PT. United Tractors Tbk.periode 2008-2017 

yang berasal dari halaman website yang disediakan oleh United Tractors. Teknik pengumpulan 

data yaitu kepustakaan, browser, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode 

deskriptif, analisis regresi (sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis 

uji hipotesis (uji t dan uji F). Adapun pengolahan data menggunakan SPSS for windows version 

20.0 dan microsoft excel 2013 sebagai penunjang pengolahan data awal. 

Melalui penelitian ini diperoleh hasil penelitian: 1)Perhitungan uji t menunjukkan bahwa 

Return On Equity berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Dividen Yield pada PT. United 

Tractors Tbk. dengan koefisien determinasi sebesar 0,5%. 2)Perhitungan uji t menunjukkan 

bahwa Asset Growth berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Dividen Yield pada PT. 

United Tractors Tbk. sebesar 1,9%. 3) Perhitungan uji F menunjukkan bahwa Return On Equity 

dan Asset Growth berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Dividen Yield pada PT. United 

Tractors Tbk. dengan koefisien determinasi sebesar 3,17%. 
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