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Penelitian ini merupakan studi empiris dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI DIVIDEN KAS PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK 

JAKARTA (BEJ)” selama periode 2002-2004. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ROI, ROE, 

Cash Ratio, Current Ratio, DTA, dan EPS terhadap dividen kas perusahaan yang listing di Bursa 

Efek Jakarta baik secara simultan maupun secara parsial. 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis bahwa ROI, ROE, Cash Ratio, Current Ratio, 

DTA, dan EPS berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap 

dividen kas perusahaan. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS for Windows Ver.11.01 dengan 

menggunakan panel data TSCS (Time Series Cross Sectional) dari 51 perusahaan di BEJ selama 

3 tahun (2002-2004). Metode analisa yang digunakan yakni uji normalitas data, uji asumsi 

klasik, dan model regresi linier berganda dengan metode persamaan kuadrat terkecil.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hasil analisis regresi secara simultan variabel ROI, ROE, 

Cash ratio, Current ratio, DTA, dan EPS mempunyai pengaruh signifikan terhadap dividen kas. 

Hasil analisis regresi secara parsial menunjukkan bahwa hanya ada tiga variabel independen 

yang berpengaruh signifikan terhadap dividen kas, yaitu: Cash ratio, Current ratio dan EPS. 

Berdasarkan hasil regresi diperoleh koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R Square) 

sebesar 0,588. Ini berarti kontribusi keenam faktor yang digunakan sebagai variabel independen 

dalam penelitian ini (ROI, ROE, cash ratio, CR, DTA, dan EPS) dalam menjelaskan variasi 

dividen kas sebesar 0,588 atau 58,8% sedangkan sisanya 41,2% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemungkinan faktor lain tersebut adalah faktor 

fundamental lainnya (seperti rasio solvabilitas yang lain dan rasio aktivitas) serta variabel makro 

ekonomi dan variabel non ekonomi (seperti kondisi politik).  

Dengan kemampuan prediksi 58,8% saran yang dapat dikemukakan untuk penelitian selanjutnya 

adalah agar penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan faktor fundamental perusahaan yang 

lain serta faktor-faktor eksternal baik variabel makro ekonomi maupun variabel non ekonomi 

sebagai prediktor dalam memprediksi dividen kas. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan 

dapat memperpanjang periode pengamatan mengingat investor lebih melihat prospek jangka 

panjang perusahaan dibanding dengan jangka waktu yang relatif pendek 

 


