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ABSTRAK 

 

Lutfiah Ayu Fadilah: Pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio 

(CR) Terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) Pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) (Studi Kasus Pada PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. Periode 2008-2016) 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keputusan investor yang menjadikan 

tingkat profitabilitas dan likuiditas sebagai tolak ukur untuk menggambarkan 

besaran dividen yang akan didapatkan dari menanamkan modalnya di suatu 

perusahaan (Dividend Payout Ratio). Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio 

profitabilitas untuk mengukur tingkat laba bersih. Current Ratio (CR) merupakan 

rasio likuiditas untuk mengukur tingkat hutang jangka pendek. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial 

pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), 

mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh Current Ratio (CR) 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR), serta mengetahui dan menganalisis secara 

simultan pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Periode 

2008-2016. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

melalui pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu bentuk 

Laporan Tahunan yang dipublikasikan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Periode 2008-2016 dalam website www.idx.co.id. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis kuantitatif 

yang terdiri dari analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, 

korelasi Pearson Product Moment (PPM) serta korelasi berganda, koefisien 

dertiminasi, dan analisis hipotesis yaitu uji signifikansi parsial (uji t) dan uji 

signifikansi simultan (uji F). Pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS for 

Windows 25.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan hasil uji 

hipotesis diperoleh bahwa thitung dan ttabel yaitu 2,486 > 2,365 artinya Ha diterima 

dan H0 ditolak maka secara parsial Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dibuktikan dengan nilai 

thitung dan ttabel yaitu 4,945 > 2,365 artinya Ha diterima dan H0 ditolak. Sedangkan 

secara simultan hasil uji hipotesis dengan nilai Fhitung dan Ftabel, 18,147 > 5,14 

artinya Ha diterima dan H0 ditolak maka dapat dirumuskan bahwa secara simultan 

Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 

Kata Kunci:  Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), dan Dividend 

Payout Ratio (DPR). 
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