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PENGARUH CASH POSITION, RETURN ON ASSETS DAN DEBT TO
EQUITY TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
DI BURSA EFEK INDONESIA

Widya Sari
Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Perusahaan manufaktur merupakan sektor industri yang memberikan
kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Permasalahan yang dihadapi bahwasanya dari banyaknya jumlah perusahaan
manufaktur yang terdaftar banyak yang tidak mampu membayarkan dividen tunai
setiap tahunnya.  Jumlah perusahaan manufaktur yang membagikan dividen dari
tahun ke tahun terus mengalami penurunan dan besarnya dividend payout ratio
juga mengalami penuruan, hal ini berkaitan dengan kondisi likuiditas,
profitabilitas dan kondisi leverage perusahaan manufaktur tersebut. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen Keuangan yang
berkaitan dengan Kebijakan Pembayaran Dividen dan Rasio Keuangan.  Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah
193 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel
dalam penelitian ini berjumlah 31 perusahaan manufaktur sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan pada penelitian ini.  Metode analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
cash position, return on assets dan debt to eqity secara serempak berpengaruh
signifikan terhadap dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur di Bursa
Efek Indonesia, sedangkan secara parsial variabel yang paling dominan adalah
cash position.

Kata Kunci: Cash Position, ROA, Debt to Equity, DPR,

Pendahuluan
Dalam pertumbuhan ekonomi

Indonesia perusahaan manufaktur
merupakan sektor industri yang
memberikan kontribusi cukup besar.
Walaupun peran industri manufaktur
mengalami penurunan setiap
tahunnya tetapi persentase peran
industri manufaktur masih cukup
besar terhadap PDB nasional. Hal ini
menunjukkan bahwa industri
manufaktur cukup berperan dalam
pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
sampai dengan tahun 2009 sebanyak
193 perusahaan dari 412 perusahaan.
Hal ini menunjukkan bahwa peran
serta industri manufaktur dalam Bursa
Efek Indonesia juga menempati posisi
yang dominan.

Perkembangan perusahaan
manufaktur dari tahun–tahun dapat
dilihat dari pertumbuhan internal
perusahaannya salah satunya melalui
kinerja keuangan dan prospek
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perusahaan di masa mendatang.
Kondisi perusahaan yang terus
berkembang dan semakin maju
tentunya dapat tercermin dari semakin
baiknya kinerja keuangan yang
dimiliki oleh perusahaan dan akan
berdampak pada tingkat laba yang
dihasilkan oleh perusahaan
(Hadiwidjaja, 2009:5)

Perusahaan manufaktur dalam
menjalankan operasionalnya
mempunyai tujuan untuk untuk dapat
menghasilkan laba perusahaan.
Perusahaan manufaktur yang mampu
menghasilkan laba setiap tahunnya
diharapkan mampu membagikan
dividen kepada para investor sebagai
pemegang saham. Bagi perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia
kebijakan pembayaran dividen
merupakan salah satu keputusan
penting yang dipertimbangkan karena
berkaitan dengan kepentingan
investor sebagai pemegang saham dan
perusahaan.

Setiap investor sebagai
pemegang saham tentunya
mengharapkan pembagian dividen
yang merupakan laba yang dihasilkan
dari operasional perusahaan. Dengan
adanya pembagian dividen maka
dapat meningkatkan keyakinan
pemegang saham terhadap prospek
perkembangan perusahaan di masa
mendatang (Puspita, 2009:3).

Perusahaan manufaktur yang
dalam kondisi menguntungkan
(profitable) akan dapat membagikan
dividen kepada para investornya.
Walaupun ada beberapa perusahaan
manufaktur yang tetap membagikan
dividen kepada para investornya pada
saat perusahaan dalam keadaan rugi
seperti PT. Alumindo Light Metal
Industry pada tahun 2009, PT. Good
Year pada tahun 2005, PT. HM
Sampoerna pada tahun 2008.  Tetapi
sebaiknya kondisi perusahaan dalam

keadaan menguntungkan sehingga
dapat meningkatkan keyakinan
kepada para investornya. Kemudian,
laba yang dimiliki perusahaan akan
diperhitungkan mengenai kebutuhan
penggunaanya, apakah akan
dibagikan sebagai dividen atau akan
ditahan untuk investasi perusahaan di
masa mendatang.

Perusahaan yang akan
membagikan dividen secara tunai
(cash dividend) akan membutuhkan
dana secara tunai yang cukup besar
dari perusahaan. Oleh karena itu,
pihak manajemen akan melihat
kondisi likuiditas perusahaan untuk
membagikan dividen secara tunai.

Dilihat dari struktur  modal
perusahaan atau kondisi leverage
perusahaan yaitu perbandingan
hutang terhadap modal, bagi
perusahaan yang memiliki jumlah
hutang yang besar akan dapat
menurunkan jumlah laba yang
dihasilkan karena perusahaan harus
membayarkan pinjaman dan beban
bunga sehingga hal ini dapat juga
menurunkan jumlah pembayaran
dividen kepada pemegang saham.
Perusahaan manufaktur yang dalam
kondisi berkembang dapat
menggunakan kebijakan utang untuk
membantu sumber dana perusahaan
yang akan digunakan untuk investasi
perusahaan. Tetapi pihak manajemen
harus dapat memperhitungkan
kebijakan utang yang diterapkan
karena penggunaan hutang yang
tinggi dapat menurunkan tingkat laba
bersih yang dihasilkan perusahaan.

Kebijakan pembayaran
dividen tergambar pada devidend
payout rationya (rasio pembayaran
dividen) yaitu merupakan persentasi
laba yang dibagikan dalam bentuk
dividen tunai. Kondisi likuiditas yang
tergambar melalui rasio cash position
(posisi kas), profitabilitas tergambar
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melalui rasio return on assets (laba
terhadap aktiva) dan kondisi leverage
perusahaan tergambar melalui rasio
debt to equty yaitu merupakan
perbandingan total hutang dengan
ekuitas pemegang saham.

Perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
setiap tahun jumlahnya meningkat
tetapi kenyataannya masih banyak
perusahaan manufaktur yang tidak
mampu membagikan dividen tunai
setiap tahunnya

Sebagai ilustrasi dalam
realisasi pembagian dividen
perusahaan manufaktur pada periode
tahun 2005 sampai tahun 2009 tidak
selalu perusahaan yang memiliki nilai
kas yang tinggi, laba dan total aktiva
yang besar membagikan dividen
dalam jumlah yang besar pula.

Laksono (2006:56) dalam
penelitiannya menyatakan bahwa
perusahaan yang mempunyai cash
flow yang tinggi belum tentu akan
memberikan dividen yang tinggi pula
dikarenakan tergantung dari kebijakan
perusahaan tentang dividen itu
sendiri.  Penelitian Laksono (2006)
menunjukkan bahwa faktor likuiditas
tidak berpengaruh terhadap dividend
payout ratio perusahaan manufaktur.
Dari pernyataan tersebut dapat
dikatakan bahwa perusahaan yang
memiliki tingkat likuiditas yang
tingggi ada kemungkian tidak
membayarkan dividen yang tinggi
pula.

Hakim (2007:89) menyatakan
walaupun nilai debt to equity ratio
tinggi perusahaan bisa jadi tetap
membayarkan dividen yang tinggi
kepada pemegang saham agar
perusahaan dianggap masih
mempunyai prospek yang bagus,
sehingga pemegang saham tetap
menanamkan investasinya.  Dengan
demikian suatu perusahaan dapat saja

membagikan dividen dalam jumlah
yang besar dengan kondisi leverage
yang tinggi pula.

Investor sebagai pemilik
modal tentunya menuntut perusahaan
untuk dapat memberikan laba dalam
bentuk dividen yang meningkat setiap
tahunnya sehingga perusahaan harus
melakukan evaluasi kinerja keuangan
perusahaannya untuk dapat
mengetahui kondisi keuangan
perusahaan dan memaksimalkan
kinerja keuangan perusahaannya.

Identifikasi dan Definisi
Operasional Variabel Penelitian
1. Variabel terikat (dependent

variable) adalah variabel yang
dipengaruhi atau menjadi akibat
karena adanya variabel bebas.

Dividend payout ratio
merupakan persentase jumlah
pembayaran dividen tunai
yang diberikan perusahaan
berdasarkan laba bersih
setelah pajak.

2. Variabel bebas (independent
variable) adalah variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahan variabel terikat.

Cash position (X1), return on
assets (X2) dan debt to equity (
X3) terhadap dividend payout
ratio (Y).

Hasil Penelitian
Gambaran Umum Bursa Efek
Indonesia

Bursa Efek Indonesia adalah
salah satu bursa saham yang dapat
memberikan peluang investasi dan
sumber pembiayaan dalam upaya
mendukung pembangunan Ekonomi
Nasional. Bursa Efek Indonesia
berperan juga dalam upaya
mengembangkan pemodal lokal yang
besar dan solid untuk menciptakan
Pasar Modal Indonesia yang stabil.
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Sejarah Bursa Efek Indonesia
berawal dari berdirinya Bursa Efek di
Indonesia pada abad XIX. Pada tahun
1912, dengan bantuan pemerintah
kolonial Belanda, Bursa Efek pertama
di Indonesia didirikan di Batavia,
pusat pemerintahan kolonial Belanda
yang dikenal sebagai Jakarta pada
saat ini.

Bursa Batavia sempat ditutup
selama periode Perang Dunia Pertama
dan kemudian dibuka kembali pada
tahun 1925. Selain Bursa Batavia,
pemerintah kolonial Belanda juga
mengoperasikan Bursa Pararel di
Surabaya dan Semarang. Namun
kegiatan Bursa ini dihentikan lagi
ketika terjadi pendudukan oleh tentara
Jepang.  Pada tahun 1952, tujuh tahun
setelah Indonesia memproklamirkan
kemerdekaan, Bursa saham dibuka
kembali di Jakarta dengan
memperdagangkan Saham dan
Obligasi yang diterbitkan oleh
perusahaan-perusahaan Belanda
sebelum perang dunia. Kegiatan
Bursa saham kemudian berhenti lagi
ketika Pemerintah meluncurkan
program nasionalisasi pada tahun
1956.

Pada akhir tahun 1976 Bursa
Saham dibuka kembali dan ditangani
oleh Badan Pelaksana Pasar Modal
(Bapepam), sebuah institusi baru
dibawah Departemen Keuangan.
Kegiatan perdagangan dan
kapitalisasi pasar saham pun mulai
meningkat dan mencapai puncaknya
pada tahun 1990 seiring dengan
perkembangan pasar finansial dan
sektor swasta.

Pada tanggal 13 Juli 1992,
Bursa Saham diswastanisasi menjadi
PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Swastanisasi Bursa Saham menjadi
PT. Bursa Efek Jakarta ini
mengakibatkan beralihnya fungsi

Bapepam menjadi Badan Pengawas
Pasar Modal (BAPEPAM).

Pada tahun 1995 BEJ
memasuki babak baru dimana pada
tanggal 22 Mei 1995 BEJ telah
meluncurkan Jakarta Automated
Trading System (JATS) yang
merupakan sebuah sistem
perdagangan otomatis yang
menggantikan sistem perdagangan
manual.  Sistem baru ini dapat
memfasilitasi perdagangan saham
dengan frekuensi lebih besar dan
lebih menjamin kegiatan pasar yang
fair dan transparan dibanding sistem
perdagangan manual.

Pada tahun 2002 Bursa Efek
Jakarta mulai mengaplikasikan sistem
perdagangan jarak jauh (remote
trading).  Pada tahun 2007 terjadi
penggabungan Bursa Efek Surabaya
ke Bursa Efek Jakarta dan berubah
nama menjadi Bursa Efek Indonesia
(BEI).

Perusahaan manufaktur di
Bursa Efek Indonesia yang menjadi
populasi dalam penelitian ini
berjumlah 31 perusahaan dengan
gambaran umum perusahaan:

Deskripsi Variabel Penelitian
Deskripsi variabel penelitian

ini yaitu: dividend payout ratio
(DPR), cash position (CP), return on
assets (ROA), debt to equity (DER).

Nilai variabel dividend payout
ratio terkecil (minimum) yaitu
sebesar 1,92% dan nilai variabel
dividend payout ratio terbesar
(maksimum) yaitu sebesar 142,17%
atau rata – rata sebesar 35,0048%
dengan standar deviasi sebesar
22,85%. Dividend payout ratio
terbesar selama 5 tahun dimiliki oleh
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
(MLBI) yaitu pada tahun 2005
sebesar 76,63%, tahun 2006 sebesar
75,60%, tahun 2007 sebesar 89,89%,

62
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tahun 2008 sebesar 142,17% dan pada
tahun 2009 sebesar 83,55%. Dividend
payout ratio terkecil pada tahun 2005
dimiliki oleh PT. Gajah Tunggal Tbk
(GJTL) yaitu sebesar 4,59%, tahun
2006 dimiliki oleh PT. Multistrada
Arah Laksana Tbk (MASA) yaitu
sebesar 2,13%, tahun 2007 dimiliki
oleh PT. Semen Gresik Tbk (SMGR)
yaitu sebesar 5,01%, tahun 2008
dimiliki oleh PT. Lion Mesh Prima
Tbk (LMSH) yaitu sebesar 6,24% dan
pada tahun 2009 dimiliki oleh PT.
Gajah Tunggal Tbk (GJTL) yaitu
sebesar 1,92%.

Dividend payout ratio
tertinggi dimiliki oleh PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada
tahun 2008 yaitu sebesar 142,17%.
Dividend payout ratio merupakan
perbandingan antara dividend per
share dengan earning per share.
Dividend payout ratio PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk (MLBI)
sebesar 142,17% mengindikasikan
bahwa seluruh earning per share
yang dihasilkan perusahaan
dibayarkan menjadi dividen kas
bahkan ada penambahan. Dari data
laporan keuangan PT. Multi Bintang
Indonesia Tbk (MLBI) diperoleh data
bahwa pada tahun 2007 earning per
share sebesar Rp 6.320,- tidak
seluruhnya dibagikan menjadi dividen
kas hanya sebesar Rp 3.600,- yang
dibagikan kepada pemegang saham
sebagai dividen kas tahun 2007,
sisanya dialokasikan ke dalam laba
ditahan. Sampai dengan akhir tahun
2008 laba ditahan tersebut belum
ditentukan penggunaaanya dan
kemudian keseluruhan jumlah laba
ditahan pada akhir periode 2008
digunakan untuk menambah dividen
kas tahun 2008 yang dibagikan
kepada para pemegang sahammnya
pada bulan Mei 2009, sehingga
jumlah earning per share tahun 2008

sebesar Rp 10.551,- tetapi dividend
per share yang dibagikan sebesar Rp
15.000,-, hal ini mengakibatkan
dividend payout ratio PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk (MLBI) pada
tahun 2008 diatas 100%.

Nilai variabel cash position
terkecil (minimum) yaitu sebesar 0,03
kali dan nilai variabel cash position
terbesar (maximum) yaitu sebesar
4,88 kali atau rata–rata sebesar 1,6805
kali dengan standar deviasi sebesar
1,20804 kali. Cash position terbesar
pada tahun 2005 dimiliki oleh PT.
Bentoel Indonesia Investama Tbk
(RMBA) yaitu sebesar 4,31 kali dan
terkecil dimiliki oleh PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu
sebesar 0,12 kali. Pada tahun 2006
terbesar dimiliki oleh PT. Trias
Sentosa Tbk (TRST) yaitu sebesar
3,53 kali dan terkecil dimiliki oleh
PT. Multistrada Arah Laksana Tbk
(GJTL) yaitu sebesar 0,03 kali. Pada
tahun 2007 terbesar dimiliki oleh PT.
Trias Sentosa Tbk (TRST) yaitu
sebesar 4,00 kali dan terkecil dimiliki
oleh PT. Jaya Pari Steel Tbk (JPRS)
yaitu sebesar 0,11 kali. Pada tahun
2008 terbesar dimiliki oleh PT.
Mandom Indonesia Tbk (TCID) yaitu
sebesar 4,35 kali dan terkecil dimiliki
oleh PT. Sepatu Bata Tbk (BATA)
yaitu sebesar 0,06 kali. Pada tahun
2009 terbesar dimiliki oleh PT.
Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
yaitu sebesar 4,88 kali dan terkecil
dimiliki oleh PT. Sepatu Bata Tbk
(BATA) yaitu sebesar 0,18 kali.

Nilai variabel return on assets
terkecil (minimum) yaitu sebesar
0,13% dan nilai variabel return on
assets terbesar (maximum) yaitu
sebesar 37,49% atau rata – rata
sebesar 12,2% dengan standar deviasi
sebesar 7,065%. Return on assets
terbesar selama 5 tahun dimiliki oleh
PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
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yaitu pada tahun 2005 sebesar
37,49%, tahun 2006 sebesar 37,22%,
tahun 2007 sebesar 36,79%, tahun
2008 sebesar 37,01% dan pada tahun
2009 sebesar 34,65%. Return on
assets terkecil pada tahun 2005
dimiliki oleh PT. Sumi Indo Kabel
Tbk (IKBI) yaitu sebesar 4,33%,
tahun 2006 dimiliki oleh PT. Lion
Mesh Prima Tbk (LMSH) yaitu
sebesar 2,46%, tahun 2007 dan 2008
dimiliki oleh PT. Multistrada Arah
Sarana Tbk (MASA) yaitu sebesar
1,62% dan 0,13% dan pada tahun
2009 dimiliki oleh PT. Bentoel
Internasional Indonesia Tbk (RMBA)
yaitu sebesar 0,58%.

Nilai variabel debt to equity
terkecil (minimum) yaitu sebesar
5,77% dan nilai variabel debt to
equity terbesar (maximum) yaitu
sebesar 844,28% atau rata–rata
sebesar 92,71156% dengan standar
deviasi sebesar 72,79105%. Debt to
equity terbesar pada tahun 2005
dimiliki oleh PT. Surya Toto
Indonesia Tbk (TOTO) yaitu sebesar
292,71% dan terkecil dimiliki oleh
PT. Mandom Indonesia Tbk (TCID)
yaitu sebesar 18,79%.  Pada tahun
2006 terbesar dimiliki oleh PT.
Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA)
yaitu sebesar 248,46% dan terkecil
dimiliki oleh PT. Jaya Pari Steel Tbk
(JPRS) yaitu sebesar 5,77%.  Pada
tahun 2007 terbesar dimiliki oleh PT.
Supreme Cable Tbk (SCCO) yaitu
sebesar 267,34%, tahun 2008 terbesar
dimiliki oleh PT. Gajah Tunggal Tbk
(GJTL) yaitu sebesar 428,28% dan
tahun 2009 terbesar dimiliki oleh PT.
Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI)
yaitu sebesar 844,26%. Debt to
equity terkecil selama tiga tahun yaitu
tahun 2007, tahun 2008 dan tahun
2009 dimiliki oleh PT. Mandom
Indonesia Tbk (TCID) yaitu sebesar
7,65%, 11,59% dan 12,92%.

Nilai debt to equity tertinggi
dimiliki oleh PT. Multi Bintang
Indonesia Tbk (MLBI) pada tahun
2009 yaitu sebesar 844,26%. Debt to
equity merupakan perbandingan total
hutang terhadap ekuitas pemegang
saham. Nilai debt to equity PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk (MLBI)
sebesar 844,26% mengindikasikan
bahwa proporsi perbandingan utang
dengan ekuitas yaitu 8:1, jumlah
persentasi rasio debt to equity ini
meningkat sangat besar dari tahun
2008 yang hanya sebesar 173,52%.
Peningkatan rasio debt to equity
terjadi karena adanya peningkatan
hutang pada tahun 2009 yaitu dari Rp
597.211,- menjadi Rp 888.254,- dan
adanya penurunan jumlah ekuitas PT.
Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI)
yaitu dari Rp 344.178,- menjadi Rp
105.211,-.  Penurunan jumlah ekuitas
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
(MLBI) pada tahun 2009 ini terkait
dengan kebijakan pembagian dividen
di tahun 2008, dimana sebagian besar
jumlah keseluruhan laba ditahan
digunakan untuk pembagian dividen
kas tahun 2008 kepada para
pemegang sahammnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Asumsi Klasik Variabel
Cash Position, Return on Assets,
dan Debt To Equity terhadap
Dividend Payout Ratio

Sebelum melakukan pengujian
hipotesis terlebih dahulu dilakukan
pengujian asumsi klasik, pengujian ini
dilakukan untuk mendeteksi
terpenuhinya asums-asumsi dalam
model regresi dan untuk
menginterpretasikan agar data lebih
relevan dalam menganalisis.
a. Uji Normalitas
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Uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal atau tidak
yang dapat dilihat dengan
menggunakan normal histogram dan
p-plot. Data dalam keadaan normal
apabila distribusi data menyebar di
sekitar garis histogram.  Hasil
pengujian normalitas dapat dilihat
pada Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai
berikut:

Regression Standardized Residual
420-2
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Histogram

Dependent Variable: DPR (Y)

Mean =-6.54E-16

Std. Dev. =0.987


N =155

Sumber: Hasil Penelitian, 2012 (data
diolah)

Dari tampilan grafik histogram pada
Gambar 1 terlihat bahwa distribusi
data mengikuti garis diagonal yang
tidak condong ke kiri maupun
condong ke kanan sehingga data
mendekati distribusi normal. Pada
Gambar IV.2 tampilan grafik normal
P-Plot menunjukkan bahwa
penyebaran data berada pada sekitar
garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal, maka residual

terstandarisasi, dengan demikian
model regresi hipotesis penelitian
tersebut memenuhi asumsi
normalitas.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Hipotesis Penelitian menggunakan
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Sumber: Hasil Penelitian, 2012 (data
diolah)

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Hipotesis Penelitian menggunakan

P-Plot

Pengujian normalitas dapat
juga dilakukan dengan pengujian
Kolmogorov-Smirnov test. Hasil
pengujian dapat dilihat pada Tabel 1
berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Hipotesis Penelitian Menggunakan
Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 155
Normal Parameters(a,b) Mean .0000000

Std. Deviation 14.34423780
Most Extreme
Differences

Absolute .074

Positive .074
Negative -.070

Kolmogorov-Smirnov Z .925
Asymp. Sig. (2-tailed) .359

a  Test distribution is Normal.
b  Calculated from data.
Sumber : Hasil Penelitian, 2012 (data diolah)
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Berdasarkan Tabel 1 diketahui
bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov test
sebesar 0,925 dan asymp. Sig (2-
tailed) sebesar 0,359 lebih besar dari
0,05. Dengan demikian maka model
regresi hipotesis penelitian tersebut
memenuhi asumsi normalitas dan
hasil ini sejalan dengan pengujian
grafik sebelumnya.

b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model
regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel bebas. Hasil pengujian
multikolinieritas dapat dilihat pada
Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Hipotesis Penelitian

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 (Constant)

CP (X1) .885 1.130
ROA (X2) .870 1.149
DER (X3) .971 1.030

Sumber: Hasil Penelitian, 2012 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengolahan data
pada Tabel 2 menunjukkan bahwa
tidak ada variabel bebas yang
memiliki nilai tolerance lebih kecil
dari 0,1 atau nilai VIF setiap variabel
bebas kurang dari 10, maka dapat
disimpulkan bahwa model regresi
tidak terjadi masalah
multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan

menguji apakah dalam sebuah model
regresi ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-
1 (periode sebelumnya). Gejala
autokorelasi dideteksi dengan
menggunakan Durbin Watson test.
Hasil pengujian autorkorelasi dapat
dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Hipotesis Penelitian

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 .614(a) .377 .360 16.53424 1.765
Sumber : Hasil Penelitian, 2012 (data diolah)

Menurut Ghozali (2009:100),
autokorelasi tidak terjadi bila Durbin
Watson terletak antara du dan (4-dU)
dimana (dU<DW< 4- dU). Hasil
pengujian menurut tabel adalah data
jumlah sampel = 155(n), jumlah
variabel bebas = 4 (k), pada tingkat
signifikansi (α) = 0,05 diperoleh dL =

1,571 dan dU = 1,679.   Ketentuan
kriteria dU<DW<  4-dU, hasil
pengujian 1,679 < 1,765 < 2,321 dari
hasil tersebut maka pengujian
autokorelasi memenuhi kriteria yang
berarti tidak terjadi autokorelasi pada
model regresi penelitian ini.
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d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas

bertujuan menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual data yang ada.
Model regresi yang baik adalah yang
tidak mengalami gejala
heteroskedastisitas. Hasil pengujian
heteroskedastisitas dengan
menggunakan metode grafik dapat
dilihat pada Gambar 3 sebagai
berikut:

Berdasarkan Gambar 3 terlihat
bahwa titik-titik menyebar di atas dan
di bawah angka 0 pada sumbu Y.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa persamaan regresi hipotesis
penelitian terbebas dari asumsi
heteroskedastisitas.

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: DPR (Y)

Sumber : Hasil Penelitian, 2011 (data diolah)

Gambar 3. Hasil Uji
Heteroskedastisitas Hipotesis
Penelitian Menggunakan Scatterplot

Pengujian heteroskedastisitas
dapat juga dilakukan dengan
pengujian Glejser. Hasil pengujian
dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Hipotesis Penelitian Menggunakan
Glejser Test

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1.834 4.803 .382 .703

CP (X1) .916 .640 .121 1.430 .155
ROA (X2) .135 .116 .099 1.159 .248
DER (X4) -.009 .008 -.083 -1.026 .307

a  Dependent Variable: AbsUt
Sumber: Hasil Penelitian, 2012 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4
menunjukkan bahwa tidak ada satu
pun variabel bebas yang signifikan
secara statistik mempengaruhi
variabel terikat Absolut Ut (AbsUt)
yang terlihat dari nilai signifikansi di
atas 0,05.  Hasil ini sejalan dengan
pengujian heteroskedastisitas
menggunakan metode grafik dan
disimpulkan bahwa persamaan regresi
hipotesis penelitian terbebas dari
asumsi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Data Hipotesis
Penelitian

Hipotesis penelitian
menyatakan cash position, return on
assets berpengaruh positif signifikan
dan debt to equity berpengaruh
negatif signifikan terhadap dividend
payout ratio pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Hasil uji koefisien regresi hipotesis
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel
9 sebagai berikut :
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Tabel 9. Hasil Regresi Hipotesis Penelitian

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -8.526 7.336 -1.162 .247

CP (X1) 5.198 .978 .364 5.316 .000
ROA (X2) .727 .178 .283 4.093 .000
DER (X3) -.028 .013 -.145 -2.222 .028

a  Dependent Variable: DPR (Y)
Sumber : Hasil Penelitian, 2012 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 9 maka persamaan
regresi linear berganda untuk
hipotesis penelitian ini adalah sebagai
berikut:
Y = -8,526 + 5,198X1 + 0,727X2

- 0,028X4 + e

Interpretasi model:
Konstanta bernilai -8,526, hal

ini menunjukkan bahwa jika tidak ada
pengaruh variabel bebas yaitu cash
position, return on assets dan debt to
equity maka nilai dividend payout
ratio sebesar -8,526. Variabel cash
position bernilai 5,198, hal ini
menunjukkan bahwa setiap kenaikan
1% nilai cash position, maka nilai
dividend payout ratio akan meningkat
sebesar 5,2%. Variabel return on
assets bernilai 0,727, hal ini
menunjukkan bahwa setiap kenaikan

1% nilai return on assets maka nilai
dividend payout ratio akan meningkat
sebesar 0,7%. Variabel debt to equity
bernilai -0,028, hal ini menunjukkan
bahwa setiap kenaikan 1% nilai debt
to equity maka nilai dividend payout
ratio akan menurun sebesar 0,03%.
Koefisien Determinasi Hipotesis
Penelitian

Uji determinasi (R2) dilakukan
untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan variasi variabel bebas
yaitu cash position, return on assets
dan debt to equity dalam menjelaskan
variasi variabel terikatnya yaitu
dividend payout ratio.  Nilai koefisien
determinasi (R-Square) yang
diperoleh dari hasil pengolahan data
dapat dilihat dari Tabel 10 dibawah
ini:

Tabel 10. Koefisien Determinasi Hipotesis Penelitian

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1 .614(a) .377 .360 16.53424
a  Predictors: (Constant), CP (X1), ROA (X2), DER (X3)
b  Dependent Variable: DPR (Y)
Sumber : Hasil Penelitian, 2012 (data diolah)

Nilai R-Square yang diperoleh
pada Tabel 10 sebesar 0,377 atau
37,7%.  Hal ini menunjukkan bahwa
variasi variabel bebas yaitu cash
position, return on assets, dan debt to
equity dalam menjelaskan variasi
variabel terikatnya (dividend payout

ratio) sebesar 37,7%, sedangkan
sisanya sebesar 62,3% dijelaskan oleh
variasi variabel lain yang tidak
dijelaskan oleh model penelitian ini.
Variabel – variabel tersebut antara
lain kebutuhan pelunasan hutang,
keadaan pemegang saham, keadaan
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tak terduga (uncertainity) seperti
jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika dan lain - lain.

Pengujian Hipotesis Penelitian
Secara Serempak

Hasil uji hipotesis penelitian
dengan menggunakan pengujian
secara serempak (simultan) dengan
bantuan alat uji statistik metode
Fisher (Uji F) dengan tingkat
keyakinan (confident level) sebesar

95% adalah untuk menunjukkan
apakah semua variabel bebas dalam
model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel
terikat dengan kriteria pengambilan
keputusan sebagai berikut : Fhitung ≤
Ftabel maka H0 diterima, sedangkan
Fhitung > Ftabel maka H1 diterima.  Jika
tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka
H0 ditolak dan H1 diterima.
Berdasarkan Tabel 11 maka hasil uji F
dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji F Hipotesis Pertama

Model
Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 19139.650 3 4784.912 22.651 .000(a)

Residual 31686.602 151 211.244
Total 50826.252 154

a  Predictors: (Constant), CP (X1), ROA (X2), DER (X3)
b  Dependent Variable: DPR (Y)
Sumber : Hasil Penelitian, 2012 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 11 diperoleh nilai
Fhitung sebesar 22,651, sedangkan nilai
Ftabel pada α = 0,05 maka diketahui
nilai Ftabel = 2,43.  Dari data tersebut
maka nilai Fhitung > Ftabel yaitu 22,651 >
2,43 dan tingkat signifikansinya 0,000
< 0,05.  Keputusan yang diambil adalah
H0 ditolak dan H1 diterima.  Hal ini
memberikan arti bahwa variabel-
variabel bebas yaitu cash position,
return on assets dan debt to equity
secara serempak (simultan)
berpengaruh signifikan terhadap
dividend payout ratio pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Pengujian Hipotesis Penelitian
Secara Parsial
Hasil uji hipotesis penelitian dengan
menggunakan pengujian secara
parsial (individual) adalah untuk
menunjukkan apakah suatu variabel
bebas mempunyai pengaruh secara
individual terhadap variabel terikat
dengan kriteria pengambilan
keputusan sebagai berikut : thitung ≤
ttabel maka H0 diterima, sedangkan thitung

> ttabel atau thitung ≤ -t tabel maka H1

diterima.  Jika tingkat signifikansi
dibawah 0,05 maka H0 ditolak dan H1

diterima. Berdasarkan Tabel 12 maka
hasil uji secara parsial hipotesis
penelitian dapat diketahui berikut:

Tabel 12. Hasil Uji t Hipotesis Pertama

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -8.526 7.336 -1.162 .247

CP (X1) 5.198 .978 .364 5.316 .000
ROA (X2) .727 .178 .283 4.093 .000
DER (X4) -.028 .013 -.145 -2.222 .028

a  Dependent Variable: DPR (Y)
Sumber : Hasil Penelitian, 2012 (data diolah)
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Berdasarkan Tabel 12 dapat
dilihat bahwa variabel cash position
memiliki nilai thitung sebesar 5,316,
sedangkan nilai ttabel sebesar 1,976
(ditentukan dengan cara melihat tabel
Critical t Value for t Distribution
dengan df = 155-4 = 151 pada α =
0,025). Dari data tersebut maka nilai
thitung > ttabel yaitu 5,316 > 1,976 dan
tingkat signifikansinya 0,000 < 0,05.
Keputusan yang diambil adalah H0

ditolak dan H1 diterima.  Hal ini
memberikan arti bahwa variabel cash
position secara parsial (individual)
berpengaruh signifikan terhadap
dividend payout ratio pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Variabel cash position juga merupakan
faktor dominan yang mempengaruhi
dividend payout ratio pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Variabel return on assets
memiliki nilai thitung sebesar 4,093,
sedangkan nilai ttabel sebesar 1,976
(ditentukan dengan cara melihat tabel
Critical t Value for t Distribution
dengan df = 155-4 = 151 pada α =

0,025). Dari data tersebut maka nilai
thitung > ttabel yaitu 4,093 > 1,976 dan
tingkat signifikansinya 0,000 < 0,05.
Keputusan yang diambil adalah H0

ditolak dan H1 diterima. Hal ini
memberikan arti bahwa variabel return
on assets secara parsial (individual)
berpengaruh signifikan terhadap
dividend payout ratio pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Variabel debt to equity memiliki nilai
thitung sebesar -2,222, sedangkan nilai -
ttabel sebesar -1,976 (ditentukan dengan
cara melihat tabel Critical t Value for t
Distribution dengan df = 155-4 = 151
pada α = 0,025). Dari data tersebut
maka nilai thitung ≤ -t tabel yaitu -2,222 ≤
-1,976 dan tingkat signifikansinya
0,028 < 0,05.  Keputusan yang diambil
adalah H0 ditolak dan H1 diterima.  Hal
ini memberikan arti bahwa variabel
debt to equity secara parsial
(individual) berpengaruh signifikan
terhadap dividend payout ratio pada
perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia.

Pembahasan
Pengaruh Cash Position, Return on
Assets, dan Debt to Equity terhadap
Dividend Payout Ratio pada
Perusahaan Manufaktur di Bursa
Efek Indonesia

Pengujian secara serempak
menunjukkan bahwa variabel cash
position (X1), return on assets (X2),
dan debt to equity (X3) berpengaruh
signifikan terhadap dividend payout
ratio (Y). Hal ini berarti cash position,
return on assets dan debt to equity
menentukan naik atau turunnya
dividend payout ratio pada perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian ini sesuai dengan
hipotesis penelitian dan teori yang telah
dikemukakan. Dengan demikian pihak

manajemen perusahaan harus
mempertimbangkan kondisi likuiditas,
kondisi profitabilitas dan kondisi
leverage perusahaan pada saat
menentukan besarnya jumlah dividen
yang akan dibagikan kepada para
pemegang saham. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Marlina dan Danica
(2009), Hadiwidjaja (2007), dan
Sutrisno (2001). Hasil penelitian ini
berbeda dengan hasil penelitian
Nasution (2004), perbedaan hasil ini
dapat disebabkan berbedanya tahun
penelitian yang dilakukan, dimana
penelitian Nasution (2004) dilakukan
pada periode tahun 1998 sampai
dengan tahun 2001 serta perbedaan
dapat terjadi dikarenakan berbedanya
variabel independen yang digunakan
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terhadap variabel terikat dan
berbedanya jumlah perusahaan
manufaktur yang dijadikan sampel
dalam penelitian..

Hasil analisis regresi berganda
memperlihatkan cash position (X1),
dan return on assets (X2) mempunyai
koefisien regresi positif terhadap
dividend payout ratio (Y) yang
artinya hubungan variabel bebas
searah terhadap variabel terikat, hal
ini berarti setiap peningkatan nilai
variabel bebas akan dapat
meningkatkan nilai variabel terikat
dan sebaliknya setiap penurunan nilai
variabel bebas akan dapat
menurunkan nilai variabel terikat.
Sedangkan untuk variabel debt to
equity (X4) memiliki koefisien regresi
negatif terhadap dividend payout ratio
(Y) yang artinya hubungan variabel
bebas berlawanan arah terhadap
variabel terikat, hal ini berarti setiap
peningkatan nilai variabel bebas akan
dapat menurunkan nilai variabel
terikat dan sebaliknya setiap
penurunan nilai variabel bebas akan
dapat meningkatkan nilai variabel
terikat.

Hasil uji secara parsial
menunjukkan variabel cash position
berpengaruh positif signifikan terhadap
dividend payout ratio. Hasil penelitian
ini sesuai dengan hipotesis dan teori
yang telah dikemukakan, maka
perusahaan harus mempertimbangkan
cash position perusahaan pada saat
menentukan kebijakan pembayaran
dividen setiap tahunnya. Hasil
penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian Sutrisno (2001)  dan
penelitian Marlina dan Danica (2009).
Semakin besar jumlah kas yang
dimiliki perusahaan maka akan
semakin besar kemampuan perusahaan
untuk dapat membagikan dividennya.
Pihak manajemen harus dapat
mengelola kondisi likuiditasnya agar

dana yang dimiliki sesuai dengan
tingkat kebutuhan perusahaan dan
pastinya pada saat jatuh tempo
pembagian dividen perusahaan harus
memiliki jumlah kas yang sesuai untuk
pembagian dividen. Hasil penelitian ini
tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Nasution (2004) yang
menunjukkan hasil bahwa secara
parsial cash position tidak berpengaruh
signifikan terhadap dividend payout
ratio.

Hasil uji secara parsial
menunjukkan variabel return on asset
berpengaruh positif signifikan terhadap
dividend payout ratio. Hasil penelitian
ini sesuai dengan hipotesis penelitian
dan teori yang telah dikemukakan.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian Marlina dan Danica (2009)
dan Hadiwidjaja (2007) yang
menyatakan variabel return on asset
berpengaruh signifikan terhadap
dividend payout ratio. Pihak
manajemen dalam menetapkan
kebijakan pembayaran dividen harus
memperhatikan nilai return on assets.
Return on assets adalah rasio yang
mengukur kemampuan manajemen
perusahaan dalam memperoleh laba
secara keseluruhan selama periode
tertentu. Return on assets juga
bertujuan untuk mengukur tingkat
efektivitas manajemen dalam
menjalankan operasional
perusahaannya. Semakin tinggi nilai
return on assets, semakin besar pula
tingkat keuntungan yang dicapai
perusahaan manufaktur dan semakin
baik pula posisi perusahaan manufaktur
tersebut dari sisi penggunaan asset
sehingga dengan peningkatan return on
assets tersebut maka akan semakin
besar nilai dividend payout ratio yang
dibayarkan kepada para investor
sebagai pemegang saham. Hasil
penelitian ini berbeda dengan hasil
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penelitian Sutrisno (2001) dan Nasution
(2004).

Hasil uji secara parsial
menunjukkan variabel debt to equity
berpengaruh negatif signifikan
terhadap dividend payout ratio. Hasil
penelitian ini sesuai dengan hipotesis
penelitian dan teori yang telah
dikemukakan. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Nasution
(2004) dan Sutrisno (2001) yang
menyatakan variabel debt to equity
berpengaruh negatif signifikan
terhadap dividend payout ratio. Debt
to equity merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur seberapa
besar hutang yang dimiliki
perusahaan dibandingkan dengan
modal yang dimiliki oleh perusahaan.
Semakin besar proporsi hutang yang
digunakan untuk struktur modal suatu
perusahaan, maka akan semakin besar
pula jumlah kewajibannya.
Peningkatan hutang akan
mempengaruhi besar kecilnya jumlah
laba bersih yang tersedia bagi para
pemegang saham termasuk dividen
yang akan diterima, karena kewajiban
membayar hutang lebih diprioritaskan
daripada pembagian dividen. Jika
beban hutang semakin tinggi, maka
kemampuan perusahaan untuk
membagi dividen akan semakin
rendah, sehingga debt to equity
mempunyai hubungan negatif dengan
dividend payout ratio (Sutrisno,
2001:5). Dengan demikian
perusahaan seharusnya dapat
menurunkan nilai debt to equity
perusahaannya sehingga memberikan
indikasi penurunan jumlah hutang
yang dimiliki perusahaan. Semakin
menurunnya jumlah hutang yang
dimiliki perusahaan maka akan
mengurangi beban bunga yang harus
dibayarkan sehingga laba bersih yang
dibagikan sebagai dividen kepada
para investor sebagai pemegang

saham dapat ditingkatkan
pembayarannya.

Kesimpulan
Pada hipotesis penelitian secara
serempak, cash position, return on
assets dan debt to equity berpengaruh
terhadap dividend payout ratio pada
perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia dengan tingkat pengaruh
yang sangat signifikan (high
significant). Secara parsial variabel
cash position berpengaruh lebih
dominan daripada variabel return on
assets, dan variabel debt to equity.
Hal ini berarti kondisi likuiditas
perusahaan lebih menentukan untuk
meningkatkan pembayaran dividen
perusahaan atau dengan kata lain
pihak manajemen harus dapat
mengelola kondisi likuiditas yang
stabil sehingga dapat memiliki dana
tunai yang cukup dalam
membayarkan dividen, semakin besar
cash position yang dimiliki
perusahaan maka semakin besar
kemampuan perusahaan dalam
membayarkan dividen.

Saran
1. Sektor industri manufaktur

diharapkan mampu
meningkatkan cash position,
return on assets dan
menurunkan rasio debt to equity
dari tahun ke tahun sehingga
dapat menarik minat para
investor untuk
menginvestasikan dananya,
dengan demikian industri
manufaktur dapat memberikan
kontribusi yang lebih besar
dalam peningkatan pertumbuhan
perekonomian Indonesia.

2. Bagi para investor dan calon
investor yang berorientasi pada
perolehan dividen (bukan
capital gain) dapat
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mempertimbangkan kondisi
likuiditas, profitabilitas dan
kondisi leverage perusahaan
dalam membantu mengambil
keputusan berinvestasi pada
suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, Lukas Setia, 2005.
Manajemen Keuangan,
Cetakan Ketiga, Penerbit CV.
Andi Offset, Yogyakarta.

Brigham, Eugene F. & Joel F.
Houston,  2001. Manajemen
Keuangan, Buku 1, Edisi
Kedelapan, Terjemahan Dodo
Suhartono dan Herman
Wibowo, Penerbit Erlangga,
Jakarta.

Ghozali, H. Imam, 2009. Aplikasi
Analisis Multivariate
dengan Program SPSS, Edisi
Ketiga, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro,
Semarang.

Gitosudarmo, H. Indriyo dan H.
Basri, 2002, Manajemen
Keuangan, Edisi Empat,
Cetakan Pertama, BPFE,
Yogyakarta.

Halim, Abdul, 2007. Manajemen
Keuangan Bisnis, Penerbit
Ghalia Indonesia, Bogor.

Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti,
2004. Dasar – dasar
Manajemen Keuangan, Edisi
Keempat, Cetakan Pertama,
UPP AMP YKPN,
Yogyakarta.

Keown, Arthur J. John D. Martin, J.
William Petty dan David F.

Scott, JR, 2008 Manajemen
Keuangan : Prinsip dan
Penerapan, Jilid 1, Edisi
Kesepuluh, Terjemahan
Marcus Prihminto Widodo,
Penerbit PT. Indeks, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2009. Metode
Riset untuk Bisnis dan
Ekonomi, Edisi Ketiga,
Penerbit Erlangga, Jakarta.

Lee, Cheng F, 1990. Financial
Analysis and Planning :
Theory and Application,
Addison-Wesley Publishing
Company, New York.

Levy dan Sarnat, 1990. Principles of
Financial Management,
Prentice Hall, New Jersey.

Mannes, Terry S, 1990. Introduction
to Corporate Finance,
McGraw-Hill Book Company,
New York.

Mathur, Iqbal, 1988. Introduction to
Financial Management,
Third Edition, Macmillan
Publishing Company, New
York.

Nachrowi, D, 2006. Pendekatan
Populer dan Praktis
Ekonometrika : Untuk
Analisis Ekonomi dan
Keuangan, Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, Jakarta.

Salvatore, Dominick, 2005.
Managerial Economic :
Ekonomi Manajerial dalam
Perekonomian Global. Edisi
Kelima. Terjemahan Ichsan
Setyo Budi. Penerbit Salemba
Empat. Jakarta.

106



Jurnal Manajemen Prima Vol. IV No. 2 Juli 2014

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia 16

Sartono, Agus, 2001. Manajemen
Keuangan : Teori dan
Aplikasi, Edisi Keempat,
Cetakan Pertama, BPFE,
Yogyakarta.

Sawir, Agnes, 2005. Analisis Kinerja
Keuangan dan Perencanaan
Keuangan Perusahaan,
Cetakan Kelima, Penerbit PT.
Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.

Syamsudin, Lukman, 2000.
Manajemen Keuangan
Perusahaan, Cetakan Kelima,
Penerbit Raja Grafindo
Persada, Jakarta.

Van Horne, James C dan John M.
Wachowicz, 2005. Prinsip –
prinsip Manajemen
Keuangan. Buku 1, Edisi
Indonesia, Terjemahan Heru
Sutojo, Penerbit Salemba
Empat, Jakarta




