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MOTTO 

 

Sebutlah nama Robbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan  
(Q.S. Al Huzzammil: 8) 

 
Jika Allah menolong  kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, jika 

Allah membiarkan kamu (tidak member pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat 
menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaknya kepada Allah saja 

orang-orang mukmin bertawakal 
(Q.S. Ali-Imron: 160)  

 
Barang siapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan arah 

yang tidak disangka-sangka... Barang siapa bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan 
urusannya mejadi mudah... barang siapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-

dosanya dan mendapatkan pahala yang agung 
(Q.S. Ath-Thalaq: 2-4) 

 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras  
(untuk urusan yang lain). Dan kepada Tuhanmulah engkau berharap 

(Q.S Al-Insyirot:6-8) 

 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak pernah putus-putus-nya dipukul ombak. Ia 

tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu 
(Marcus Aurelius) 

 
 

Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, 
jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon suami, dan calom mertua pun 

bahagia.  
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ABSTRAK 

Fina Lotfyana, 1422100799, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “ANALISIS PENGARUH 

CASH POSITION, NET PROFIT MARGIN, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL 

ASSET TURNOVER DAN TAX RATE TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA TAHUN 2016”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh cash position, net 

profit margin, debt to equity ratio, total asset turnover, dan tax rate terhadap 

dividen payout ratio pada perusahaan manfaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 yaitu sebanyak 

145 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan purposive sampling dan menetapkan jumlah sampel sebanyak 43 

perusahaan. Metode analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan pengujian hipotesis uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji t, 

dan uji koefisien determinan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

cash position, net profit margin, dan total asset turnover berpengaruh positif 

terhadap dividen payout ratio. Sedangkan debt to equity ratio dan tax rate tidak 

berpengaruh terhadap dividen payout ratio. 

 

Kata Kunci: cash position, net profit margin, debt to equity ratio, total asset 

turnover, tax rate, dividen payout ratio  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

dalam jangka panjang dapat berbentuk ekuitas dan hutang yang jatuh tempo 

lebih dari satu tahun. Dalam aktivitas ekonomi di pasar modal, investor dalam 

menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan pasti mengharapkan 

keuntungan berupa pendapatan atau tingkat pengembalian investasi baik 

berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham 

terhadap harga belinya (Priyo, 2013). 

Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang dihadapkan pada 

berbagai macam risiko dan ketidakpastian yang seringkali sulit diprediksikan 

oleh para investor. Untuk mengurangi kemungkinan risiko dan ketidakpastian 

yang akan terjadi, investor memerlukan berbagai macam informasi, baik 

informasi yang diperoleh dari kinerja perusahaan maupun informasi lain yang 

relevan seperti kondisi ekonomi dan politik dalam suatu negara (Priyo, 2013). 

Berinvestasi pada perusahaan merupakan satu aktivitas yang sangat 

menarik di masa-masa saat ini. Di negara yang sedang berkembang salah 

satunya negara Indonsia ini, investasi dapat menjadi aktifitas yang sangat 

menguntungkan bagi siapa saja yang melakukan kegiatan investasi. Dalam 

kegiatan investasi diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi 



    2 
 

peningkatan keuntungan terutama dari modal yang telah dikeluarkan untuk 

investasi tersebut di masa yang akan datang.  

Tujuan para investor menginvestasi dananya kepada suatu perusahaan 

adalah untuk memaksimalkan return (tingkat pengembalian) tanpa 

pengembalian resiko yang akan dihadapinya. Return tersebut dapat berupa 

pendapatan dividen (dividen yield) maupun pendapatan dari selisih harga jual 

saham terhadap harga belinya (capital gain). Dalam hal ini akan menjadi 

menarik karena di satu sisi perusahaan juga harus memikirkan 

pertumbuhannya. Oleh karena itu, kebijakan dari menajemen perusahaan 

sangat diperlukan dalam melakukan pembagian keuntungan (Junata, 2013). 

Menurut Husnan (1997), pada dasarnya perusahaan lebih menyukai 

menahan keuntungan daripada membagikan dalam bentuk dividen, sedangkan 

investor lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada menundanya 

untuk direalisasikan dalam bentuk capital gain. Oleh karenanya kepentingan 

yang kontradiktif antara pihak perusahaan dengan investor, maka perusahaan 

harus dapat mengambil suatu kebijakan dividen yang membawa manfaat 

khususnya bagi peningkatan kemakmuran para pemegang saham.  

Kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa 

banyak dividen yang harus dibagikan kepada para pemegang saham. 

Kebijakan  ini  bermula  dari  bagaimana  perlakuan  manajemen  terhadap 

keuntungan yang diperoleh perusahaan yang pada umumnya sebagian dari 

penghasilan bersih setelah pajak (EAT)  dibagikan kepada para investor 

dalam  bentuk  dividen  dan  sebagian  lagi   diinvestasikan  kembali  ke 
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perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Persentase dari  pendapatan yang 

akan  dibayarkan  kepada  pemegang saham  sebagai  cash  dividen  (laba 

yang dibagikan) disebut dividen payout ratio (Riyanto, 2001). 

Dividen Payout Ratio (DPR) merupakan perbandingan antara Dividen 

Per Share (DPS) dibagi Earning Per Share (EPS), jadi perspektif yang dilihat 

adalah pertumbuhan DPS terhadap EPS. Dividen payout ratio merupakan 

perbandingan antara jumlah dividen yang dibagikan pada sutu tahun buku 

dengan total semua saham diterbitkan (outstanding shares). 

Terdapat beberapa penelitian yang melakukan kajian mengenai 

hubungan maupun pengaruh dari cash position, net profit margin, debt to 

equity ratio, total asset turnover, dan tax rate terhadap dividen payout ratio. 

Namun masing-masing terdapat perbedaan dari hasil penemuanya.  

Cash position adalah jumlah kas yang ada di perusahaan, dana 

investasi atau bank yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu. Posisi kas 

merupakan salah satu rasio likuiditas yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Posisi kas yang besar 

merupakan kekuatan bagi perusahaan. Hal tersebut disebabkan kas sangat 

dibutuhkan dalam pembiayaan operasional. Posisi kas yang tinggi atau baik, 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik pula (Kurniawan, dkk. 2016).  

Menurut Nurjanah (2013) bagi perusahaan yang memiliki posisi kas yang 

semakin kuat akan semakin besar kemampuannya untuk membayar dividen. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh variabel cash position terhadap dividen 

payout ratio menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Kusumastuti (2017) menunjukkan hasil cash position 

berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Hasil ini berbeda dan 

kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan Hayati dan Norbaiti (2016) dan 

Kurniawan, dkk. (2016) dimana cash position tidak berpengaruh terhadap 

dividen payout ratio. 

Net profit margin merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara lebih bersih setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan (Kasmir, 2015). Semakin tinggi nilai net present margin 

mengindikasikan bahwa semakin baik perusahaan menghasilkan laba 

sehingga semakin tinggi pula dividen yang dapat dibayarkan oleh perusahaan 

(Sawir, 2005). Penelitian mengenai net profit margin dilakukan oleh Yasa 

dan Wirawati (2016) menunjukkan hasil bahwa net profit margin 

berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Astiti, dkk. (2017) dimana hasil penelitian 

menyatakan net profit margin  berpengaruh negatif terhadap dividen payout 

ratio. 

Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam (kreditor) dengan pimilik perusahaan (Kasmir, 2015). 

Semakin besar debt to equity ratio mencerminkan semakin besar pula beban 

yang harus ditanggung perusahaan, terutama beban bunga yang pada akhirnya 

akan mengurangi tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Dengan 

berkurangnya keuntungan yang diperoleh, maka tingkat dividen yang akan 
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dibagikan kepada para pemegang saham juga akan berkurang. Apabila bila 

perusahaan sedang melakukan ekspansi, maka dana akan digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan sehingga kecenderungan untuk tidak 

membagikan deviden menjadi semakin besar (Wulandari, 2016). Penelitian 

yang dilakukan Winarko (2017) dan Ulfa dan Yuniarti (2016) menunjukkan 

bahwa debt to equity ratio berpengaruh terhadap dividen payout ratio. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pasadena (2013) dan 

Muhammadinah dan Jamil (2015) yang menunjukkan bahwa debt to equity 

ratio tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Simbolon dan Sampurna (2017), Yasa 

dan Wirawati (2016), Jeanne dan Esra (2016), dan Hayati dan Norbaiti (2016) 

dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh 

negatif terhadap dividen payout ratio.  

Total asset turnover adalah rasio untuk mengukur perputaran seluruh 

aktiva perusahaan dan mengukur jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap 

aktiva tersebut. Semakin besar total asset turnover, maka semakin efisien 

penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Total asset turnover yang 

tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi pula, dengan peningkatan laba, 

maka jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham akan 

meningkat (Kasmir, 2012). Hasil penelitian mengenai total asset turnover 

terhadap dividen payout ratio dilakukan oleh Jeanne dan Esra (2016) dan 

Sampurna dan Widyarti (2015) menunjukkan hasil total asset turnover 

berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Hasil ini berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2017) dimana total asset turnover 

berpengaruh negatif terhadap dividen payout ratio.  

Tax rate merupakan perubahan peraturan perpajakan dalam setiap 

periode akan mempengaruhi kebijakan dividen dan pembayaran dividen itu 

sendiri, sehingga tarif pajak yang berubah-ubah dan tarif yang tinggi 

mendorong perusahaan untuk menghindarinya. Pajak dan pembayaran 

dividen terdapat hubungan negatif yang artinya semakin tinggi pajak 

mengindikasikan semakin turun pembayaran dividen kepada pemegang 

saham (Winarko, 2017). Penelitian mengenai tax rate terhadap dividen payout 

ratio dilakukan oleh Hadiwidjaya (2007) menyatakan bahwa tax rate 

berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Suyanti dan Kurnia (2016), dan Winarko 

(2017) dimana tax rate tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio.  

Pemilihan  variabel-variabel  yang  diduga  dapat  mempengaruhi  

dividen payout ratio pada  penelitian  ini  mengacu  pada  beberapa  penelitian  

terdahulu  seperti yang dilakukan oleh Kusumastuti, dkk. (2016), Hayati dan 

Norbaiti (2016), Kurniawan, dkk. (2016), Ulfa dan Yuniarti (2016), Yasa dan 

Wirawati (2016), Astiti, dkk. (2017), Winarko (2017), Simbolon dan 

Sampurna (2017), Jeanne dan Esra (2016),  Rahma (2017), Pasadena (2013), 

Sampurna dan Widyarti (2015), Hadiwidjaya (2007), Muhammadninah dan 

Jamil (2015), Nurjanah (2013), dan Suyanti (2016). Dari hasil penelitian 

tersebut ternyata masih banyak ditemukan  perbedaan  hasil  dari  tiap  

variabel  yang  diuji  sehingga  penelitian  ini ingin  menguji  kembali  faktor  
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manakah  yang  berpengaruh  terhadap  dividen payout ratio. Penelitian ini 

merupakan penggabungan variabel dari peneliti-peneliti sebelumnya yang 

diuji secara terpisah. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang dilihat dari 

objek penelitian, tahun pengamatan, dan variabel independen yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sebagai objek. Perusahaan manufaktur 

merupakan emiten terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Dibandingkan 

dengan industri lainnya,  industri manufaktur memiliki sensitifitas yang tinggi 

terhadap perekonomian Indonesia dan bahkan dapat dikatakan memiliki peran 

penting di dunia. Menjadi salah satu pusat perhatian investor, perusahaan 

manufaktur cenderung membayarkan dividen untuk memberikan sinyal 

kepada investor bahwa perusahaan dalam kondisi baik dan memiliki prospek 

yang terjamin di masa yang akan datang (Simbolon dan Sampurna, 2017). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Analisis Pengaruh Cash Position, Net Profit Margin, Debt To Equity 

Ratio, Total Asset Turnover, dan Tax Rate Terhadap Dividen Payout Ratio 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan 

yang akan diuji adalah sebagai berikut ini.  

1. Apakah cash position secara parsial berpengaruh positif terhadap 

dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016? 

2. Apakah net profit margin secara parsial berpengaruh positif terhadap 

dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016? 

3. Apakah  debt to equity ratio secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016? 

4. Apakah total asset turnover secara parsial berpengaruh positif 

terhadap dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016? 

5. Apakah tax rate secara parsial berpengaruh negatif terhadap dividen 

payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut ini. 
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1. Untuk menguji apakah cash position secara parsial berpengaruh 

positif terhadap dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

2. Untuk menguji apakah net profit margin secara parsial berpengaruh 

positif terhadap dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

3. Untuk menguji apakah debt to equity ratio secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

4. Untuk menguji apakah total asset turnover secara parsial berpengaruh 

positif terhadap dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

5. Untuk menguji apakah tax rate secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan dividen bagi para pemegang saham dan agar 

dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam melakukan penilaian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi dividen payout ratio dalam meningkatkan citra 

perusahaan. Sehingga memberikan kontribusi bagi pihak yang 

berkepentingan agar dapat melakukan investasi secara tepat. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya dalam 

mengkaji tentang dividen payout ratio. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut ini. 

1. Cash position berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. Hal ini 

berarti bahwa tinggi rendahnya angka cash position akan mempengaruhi 

dividen payout ratio. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kusumastuti (2017) yang menunjukkan bahwa cash 

position berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh positif 

terhadap dividen payout ratio. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya 

angka net profit margin akan mempengaruhi dividen payout ratio. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan 

Wirawati (2016) yang menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh 

positif terhadap dividen payout ratio. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to equity ratio tidak 

berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Hal ini menandakan bahwa 

peningkatan dividen payout ratio tidak bisa ditentukan berdasarkan debt to 

equity ratio tetapi ada pengukuran lain yang bisa digunakan dalam 

meningkatkan dividen payout ratio. Debt to equity ratio tidak berpengaruh 

terhadap dividen payout ratio di duga pada perusahaan manufaktur lebih 

menyukai pembiayaan dengan modal sendiri dibandingkan menggunakan 

55 

 



    56 
 

dana dari pihak luar.  Hal tersebut sejalan dengan Pecking Order Theory 

yang menyatakan bahwa perusahaan menyukai pendanaan internal 

(pendanaan dari hasil operasi perusahaan berwujud laba ditahan) 

dibandingkan dengan pendanaan dari luar. Hal ini dikarenakan 

penggunaan dana dari pihak eksternal  akan memberikan biaya yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pendanaal internal. Apabila perusahaan 

menggunakan dana eksternal, maka biaya yang ditanggung oleh 

perusahaan akan semakin tinggi, dengan tingginya biaya yang ditanggung 

perusahaaan, maka akan menurunkan laba perusahaan sehingga dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham akan rendah. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pasadena (2013) dan 

Muhammadinah dan Jamil (2015) yang menunjukkan bahwa debt to equity 

ratio tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total asset turnover berpengaruh 

positif terhadap dividen payout ratio. Hal ini berarti bahwa tinggi 

rendahnya angka total asset turnover akan mempengaruhi dividen payout 

ratio. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jeanne dan Esra (2016) dan Kurniawan, dkk. (2016) yang menunjukkan 

bahwa total asset turnover berpengaruh positif terhadap dividen payout 

ratio.  

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax rate tidak berpengaruh terhadap 

dividen payout ratio. Hal ini menandakan bahwa peningkatan dividen 

payout ratio tidak bisa ditentukan berdasarkan tax rate tetapi ada 
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pengukuran lain yang bisa digunakan dalam meningkatan dividen payout 

ratio. Tax rate tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio di duga 

ada kecenderungan pemegang saham lebih tertarik supaya dividen pada 

perusahaan tidak dibagikan dan digunakan untuk lebih mengembangkan 

perusahaan. Selain itu ada kecenderungan pula pajak atas capital gain 

masih relatif lebih rendah daripada pajak atas dividen, karena pajak atas 

capital gain baru dibayarkan apabila saham telah dijual sedangkan pajak 

atas dividen dibayarkan setiap tahun setelah pembayaran dividen 

(Winarko, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Suyanti dan Kurnia (2016)  dan Winarko (2017) yang 

menunjukkan bahwa tax rate tidak berpengaruh terhadap dividen payout 

ratio.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, saran 

yang dapat diberikan antara lain. 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan diharapkan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan variabel cash position, net profit margin dan total asset 

turnover, karena variabel-variabel tersebut terbukti memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Perusahaan harus bisa 

mengelola modal perusahaan dengan baik agar memperoleh laba yang 

tinggi karena dengan laba yang tinggi akan meningkatkan dividen payout 

ratio. Selain itu tingkat laba yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 
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membagikan dividen yang besar kepada para pemegang saham, sehingga 

akan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan. 

2. Bagi para investor yang berinvestasi pada perusahaan manufaktur 

sebaiknya memperhatikan variabel cash position, net profit margin dan 

total asset turnover, karena variabel-variabel tersebut memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio pada 

perusahaan manufaktur. Dengan mempertimbangkan variabel cash 

position, net profit margin dan total asset turnover diharapkan para 

investor dapat mengambil keputusan investasi yang tepat dan 

menguntungkan sehingga para investor dapat memperoleh return yang 

tinggi dari investasinya tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain 

yang mempengaruhi dividen payout ratio, misalnya past dividen, price 

earning ratio dan  sales growth. Peneliti selanjutnya dapat menambah 

periode waktu 3 tahun atau 4 tahun, sehingga dapar menambah jumlah 

sampel perusahaan khususnya yang membayarkan dividen perusahaanya 

secara berturut-turut. 
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