
 

 

ABSTRAK 

Anggi Raka Andhika P : Pengaruh Current Ratio (CR) dan Net Income (NI) 

terhadap Dividen Yield (DY) pada PT. Mandom 

Indonesia, Tbk Periode 2011-2018. 

Dalam era perkembangan zaman ini setiap perusahaan dituntut untuk 

mampu bersaing agar mampu bertahan dan terus menjalankan usahanya. Ada 

banyak faktor yang dipertimbangkan oleh investor untuk mengetahui kemampuan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan Current Ratio (CR) dan Net Income (NI) 

dengan jumlah saham yang ada di perusahaan. Dalam hal ini, nilai saham dapat 

merefleksikan investasi keuangan perusahaan dan kebijakan Dividen Yield (DY). 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) untuk menganalisa 

pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap Dividen Yield (DY) pada PT. 

Mandom Indonesia Tbk; (2) untuk menganalisa pengaruh Net Income (NI) secara 

parsial terhadap Dividen Yield  (DY) Pada PT. Mandom Indonesia Tbk; (3) untuk 

menganalisa pengaruh Current Ratio (CR) dan Net Income (NI) secara simultan 

terhadap Dividen Yield (DY) pada PT. Mandom Indonesia Tbk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan 

keuangan PT. Mandom, Tbk periode tahun 2011-2018. 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 2007 sebagai 

penunjang pengolahan data awal.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Current Ratio (CR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Dividen Yiled (DY) di PT. Mandom, Tbk. Dengan 

korelasi sedang yaitu 0,534, Koefisien determinasi sebesar 0,285 atau 28,5%, nilai 

thitung < ttabel (1,546 < 2,447) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Secara parsial Net 

Income (NI) tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen Yield (DY) di PT. 

Mandom Tbk. Dengan korelasi rendah yaitu 0,222, Kd sebesar 0,049 atau 4,9%, 

nilai thitung < ttabel  (0,557 < 2,447), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Secara simultan 

Current Ratio dan Net Income tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividen Yield 

di PT. mandom, Tbk. Dengan korelasi kuat yaitu 0,536, Koefisien determinasi 

sebesar 0,288 atau 28,8%, nilai Fhitung dan Ftabel (1,009 < 5,79), maka H0 diterima 

dan Ha ditolak. 
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