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 Tingkat keuntungan (profitabilitas) yang diperoleh perusahaan merupakan 

sumber dana utama bagi perusahaan. Setelah perusahaan mendapatkan 

keuntungan, perusahaan itu harus memutuskan langkah apa yang akan diambil 

terhadap uang yang dihasilkannya itu, apakah akan menahan uang tersebut 

sebagai laba ditahan untuk digunakan sebagai modal perusahaan di masa depan 

yang mungkin lebih menguntungkan atau dibagikan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk dividen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pengaruh profitabilitas (Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), 

Net Profit Margin (NPM)) baik secara simultan maupun secara parsial terhadap 

dividend payout ratio serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh paling 

dominan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR).  

Objek pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2008-2010. Jumlah sampel yang di ambil 

berdasarkan purposive sampling yaitu sebanyak 18 perusahaan. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linier 

berganda; asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, 

dan autokorelasi; dan  uji hipotesis. 

 Berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa variabel independen yaitu 

Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin 

(NPM) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR). Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari uji F diperoleh sebesar 

20,054 dengan tingkat signifikansi F sebesar 0,000. Variabel bebas dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 51,9% dan sisanya 

48,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model. 

Secara parsial, hanya variabel ROE yang mempengaruhi variabel DPR dengan 

tingkat signifikansi t sebesar 0,037 < α (5%). Sedangkan variabel ROI diperoleh 

nilai signifikansi t sebesar 0,314 > α (5%) dan variabel NPM diperoleh nilai 

signifikansi t sebesar 0,211 >  α (5%), sehingga ROI dan NPM tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap DPR. Adapun variabel yang mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap DPR adalah ROE. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

kontribusi dari ketiga variabel independen dalam penelitian ini yang terbesar 

adalah ROE yaitu sebesar 53,00%.  

 

 


