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ABSTRAK 

 

Imam Abdul Hakim: Pengaruh Cash Ratio (CR) dan Earnings Per Share (EPS) 

terhadap Dividend Per Share (DPS) pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) (Studi di PT. Sepatu Bata Tbk. Periode 2012-2016) 

 

Kehadiran pasar modal mulai menarik perhatian masyarakat Indonesia 

beberapa tahun terakhir ini. Pasar modal khususnya produk saham dianggap bisa 

menjadi alternatif penyaluran dana yang lebih menguntungkan daripada menabung. 

Namun dalam investasi saham ini, perlu memperhatikan beberapa faktor agar 

return yang diharapkan bisa mencapai titik optimal. Beberapa hal diantaranya 

adalah Cash Ratio dan Earnings Per Share yang dicapai oleh perusahaan yang 

sahamnya hendak dibeli. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Cash Ratio dan 

Earnings per Share terhadap Dividend Per Share pada salah satu perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yaitu PT. Sepatu Bata Tbk. 

periode 2012-2016. Serta mengetahui pengaruh secara simultan Cash Ratio dan 

Earnings per Share terhadap Dividend Per Share pada pada salah satu perusahaan 

yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yaitu PT. Sepatu Bata 

Tbk. periode 2012-2016. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian dengan menggunakan analisis secara parsial yaitu 

dengan analisis regresi sederhana, analisis korelasi pearson product moment, 

koefisien determinasi, dan uji t serta dengan analisis secara simultan yaitu dengan 

analisis regresi berganda, korelasi berganda dan uji F. Analisis pada penelitian ini 

didukung dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 25. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dari PT. Sepatu Bata Tbk. periode 2012-2016. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Cash Ratio terhadap Dividen Per 

Share pada PT. Sepatu Bata, Tbk. karena thitung < ttabel (-1,183 < 3,182) sehingga Ho 

diterima. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan secara parsial antara Earning Per 

Share terhadap Dividen Per Share pada PT. Sepatu Bata, Tbk karena thitung < ttabel (-

2,049 < 3,182) sehingga Ho diterima. Secara simultan tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Cash Ratio dan Earning Per Share terhadap Dividen Per Share 

pada PT. Sepatu Bata, Tbk karena nilai Fhitung < Ftabel (1,432 < 19,00). Berdasarkan 

nilai R Square diperoleh 0,589 atau 58,9% artinya besar pengaruh variabel 

independen yaitu Cash Ratio dan Earning per Share terhadap variabel dependen 

Dividend Per Share dapat diterangkan oleh persamaan ini sebesar 58,9%. 

Sedangkan sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 
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