
 

 

ABSTRAK 

 

Lasipah: Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio (CR)    

terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan yang Terdaftar 

di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi Kasus pada PT Astra 

International Tbk Periode 2009-2016) 

 

 Dividend Payout Ratio merupakan rasio yang menggambarkan besarnya 

proporsi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dari pendapatan bersih 

perusahaan. Salah satu faktor perusahaan dalam melakukan kebijakan dividen 

dengan melihat rasio Earning Per Share (EPS) yang mengukur jumlah laba yang 

menjadi hak  untuk setiap pemegang satu lembar saham biasa, dan Current Ratio 

(CR) yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh Earning Per Share 

(EPS) terhadap Dividend Payout Ratio, 2) pengaruh Current Ratio (CR) terhadap 

Dividend Payout Ratio, 3) pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio 

(CR) terhadap Dividend Payout Ratio pada PT Astra International Tbk periode 

2009-2016.  

 Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menganalisis data berupa angka-

angka menggunakan uji statistik. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

sederhana, regresi linier berganda, korelasi Pearson Product Moment (PPM), 

korelasi berganda, koefisien determinasi dan analisis hipotesis yaitu uji 

signifikansi parsial (uji t) dan uji signifikansi simultan (uji F). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengujian hipotesis 

menunjukan hasil nilai thitung< nilai ttabel (-0,862<2,44691) dengan nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05 (0,422>0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak, maka secara 

parsial Earning Per Share (EPS) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio, 2) pengujian hipotesis menunjukan hasil nilai thitung < nilai 

ttabel (1,778<2,44691) dengan nilai signifikansi 0,05 (0,126>0,05) maka H0 

diterima dan Ha ditolak. Secara parsial menunjukan Current Ratio (CR) 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, 3) pengujian 

hipotesis menunjukan hasil Fhitung<nilai Ftabel (2,633<5,79) dengan nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05 (0,165>0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya 

Earning Per Share (EPS) dan Current Ratio (CR) secara simultan berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio pada PT Astra 

International Tbk periode 2009-2016. 
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