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ABSTRAK 

 

Nida Pertiwi: Pengaruh Current Ratio dan Laba Bersih terhadap Kebijakan 

Dividen Pada PT. Kalbe Farma Tbk. Periode 2006-2015  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa current ratio dan 

laba bersih berpengaruh terhadap kebijakan dividen di PT. Kalbe Farma Tbk. Hal 

tersebut semakin diperkuat dengan melihat data laporan keuangan PT. Kalbe 

Farma Tbk. yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan 

pihak perusahaan dalam website resminya. Pada data laporan keuangan tersebut 

terdapat laporan yang selalu berubah setiap periodenya, terutama dalam hal 

current ratio mengalami tren yang cenderung turun sedangkan laba bersih 

konsisten berada pada tren naik dan kondisi kebijakan dividen yang cenderung 

naik pada sepuluh periode penelitian.  

Kebijakan dividen merupakan keputusan dalam menentukan besarnya 

dividen yang dibagikan, dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio 

pembayaran dividen (dividend payout ratio) yang diduga dipengaruhi oleh current 

ratio sebagai alat ukur tingkat likuiditas dan laba bersih sebagai cerminan kinerja 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

current ratio terhadap kebijakan dividen (dividend payout ratio), seberapa besar 

pengaruh laba bersih terhadap kebijakan dividen (dividend payout ratio) serta 

seberapa besar pengaruh current ratio dan laba bersih secara simultan terhadap 

kebijakan dividen (dividend payout ratio). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal 

dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan PT. Kalbe Farma Tbk. selama 

sepuluh tahun pada periode 2006-2015. Variabel dependen pada penelitian ini 

adalah kebijakan dividen (Y) dan variabel independennya yaitu current ratio (X1) 

dan laba bersih (X2). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis kuantitatif (analisis regresi, analisis korelasi, koefisien 

determinasi, uji t serta uji F). Dengan didukung pula oleh program SPSS Windows 

Versi 24.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara current ratio dengan kebijakan dividen yang dibuktikan oleh 

hasil uji t dengan thitung < ttabel serta besar koefisien determinasi sebesar 14,1%. 

Pada variabel laba bersih terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

dividen yang dibuktikan oleh hasil uji t dengan thitung > ttabel serta besar koefisien 

determinasi sebesar 59,3%. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara current ratio dan laba bersih terhadap kebijakan dividen yang 

dibuktikan oleh hasil uji F dengan Fhitung > Ftabel serta besar koefisien determinasi 

sebesar 59,4%. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Natasha Panca Novitasari Hutabarat (2014). 

 

Kata kunci: Current Ratio, Laba Bersih dan Kebijakan Dividen.  


