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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research are to review dividend policy and the 

influence of return on assets, current ratio, investment opportunity set, and profit 

growth to the dividend policy.  The sample is taken from companies included in 

the Indonesia Sharia stock index during the period 2011 - 2014. By using 

purposive sampling, the sample of this research are 100 samples or 25 

companies. To review dividend policy, use descriptive analysis on the value of 

dividend payout ratio. On the other hand, to analysis influenced of the 

independent variable on the dependent variable use multiple regression analysis. 

The results of the research are shows that the variable return on assets (ROA), 

current ratio (CR), and profit growth have significant influence to the dividend 

policy. While the variable investment opportunity set does not have a significant 

influence to the dividend policy. Through test is simultaneously proved that all 

variable used influential significant against dividend payout ratio of 39,7%, while 

the rest of 60,3% influenced by another factor is not expressed in the study. 

 

Key words: dividend policy, dividend payout ratio, return on assets, current ratio, 

investment opportunity set, and profit growth.  
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ABSTRAK 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan dividen dan menguji 

pengaruh return on assets (ROA), current ratio (CR), investment opportunity set, 

dan pertumbuhan laba terhadap kebijakan dividen. Sampel dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks saham syariah Indonesia (ISSI) 

selama periode 2011 sampai dengan 2014. Teknik pengambilan sampel dengan 

purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 100 sampel atau 25 perusahaan. Untuk mengkaji kebijakan dividen, 

menggunakan analisis deskriptif dengan melihat nilai dividend payout ratio dan 

pada masing-masing perusahaan. Untuk menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel return on assets (ROA), current ratio (CR), dan 

pertumbuhan laba berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan 

variabel investment opportunity set tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Melalui uji secara simultan terbukti bahwa semua variabel 

yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap dividend payout ratio sebesar 

39,7%, sedangkan sisanya sebesar 60,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diungkapkan dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci: kebijakan dividen, dividend payout ratio, return on assets, current 

ratio, investment opportunity set, dan pertumbuhan laba. 
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