
 

 

 

 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan 

giro, tabungan dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Juga dikenal 

sebagai tempat untuk menukar uang, memindah uang atau menerima segala 

macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, 

pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. 

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan meyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kehiduapan rakyat banyak, 

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 

10 Nopember 1998. 

Aktivitas perbankan  menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan 

istilah di dunia perbankan adalah kegiatan (Saving). Menghimpun dana dari 

masyarakat ini dilakukan oleh Bank dengan cara memasang berbagai strategi agar 

masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan 

yang dipilih oleh masyarakat adalah seperti Simpanan giro (demand deposit), 

Simpana tabungan (saving deposit), Simpanan deposit (time deposit). Oleh karena 
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itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan 

sehingga masyarakat berniat untuk menanamkan dananya. 

Apabila para pemilik dana yang  kurang  menaruh kepercayaan kepada bank yang 

bersangkutan maka loyalitasnya pun juga sangat tipis, hal ini sangat tidak 

menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena para pemilik dana ini 

sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain.  

Subsektor perbankan merupakan bagian dari sektor keuangan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), tercatat sampai desember 2014 terdapat 39 bank yang terdaftar 

sebagai emiten sub sektor perbankan. Dengan komposisi 5 bank milik pemerintah 

(BUMN) dan 34 lainnya adalah bank milik swasta. Bank milik pemerintah 

merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. 

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar 

sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik 

swasta, berikut adalah bank-bank yang terdaftar di BEI berdasarkan 

kepemilikannya (sahamok.com,2014): 

Tabel 1.1. 

Bank Pemerintah Yang Terdaftar Di BEI 

No 
Kode 

saham 
Nama Emiten 

Tanggal 

IPO 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 08/08/2003 

2 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 25/11/1996 

3 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 17/12/2009 

4 BCIC Bank Mutiara Tbk 25/06/1997 

5 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14/07/2003 

(Sumber: sahamok.com) 
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Tabel 1.2. 

Bank Milik Swasta Yang Terdaftar Di BEI 

No Kode saham Nama Emiten Tanggal IPO 

1 BABP Bank ICB Bumi Putra Tbk 15/07/2002 

2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 08/10/2007 

3 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 08/01/2008 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk 31/05/2000 

5 BBKP Bank Bukopin Tbk 10/07/2006 

6 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 08/07/2013 

7 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 10/01/2001 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 10/11/2003 

9 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 06/12/1989 

10 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk 13/07/2001 

11 BINA Bank Ina Perdana Tbk 16/01/2014 

12 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 08/07/2010 

13 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) 12/07/2012 

14 BKSW Bank Kesawan Tbk 21/11/2002 

15 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 11/07/2013 

16 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 31/12/1999 

17 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 29/11/1989 

18 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 21/11/1989 

19 BNLI Bank Permata Tbk 15/01/1990 

20 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 13/12/2010 

21 BSWD Bank Swadesi Tbk 01/05/2002 

22 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 12/03/2008 

23 BVIC Bank Victoria International Tbk 30/06/1999 

24 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 11/06/2014 

25 INPC Bank Artha Graha International Tbk 29/08/1990 

26 MAYA Bank Mayapada International Tbk 29/08/1997 

27 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk 03/07/2007 

28 MEGA Bank Mega Tbk 17/04/2000 

29 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 09/07/2013 

30 NISP Bank NISP OCBC Tbk 20/10/1994 

31 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 20/05/2013 

32 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 29/12/1982 

33 PNBS Bank Pan Indonesia Syariah Tbk 15/01/2014 

34 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 15/12/2006 

(Sumber: sahamok.com) 
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Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis 

terhadap laporan keuangnya. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan 

informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, 

dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat 

digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu 

bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan bank 

yang bersangkutan.  

Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh semua bank baik bank 

pemerintah maupun bank swasta karena terkait dengan kepentingan semua pihak 

terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa 

bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. 

Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut 

untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, 

kepatuhan terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko.  

Analisis laporan finansial ( financial statement analysis ), khususnya 

mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi 

keadaan finansial pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan 

datang. Analisis rasional merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan 

dalam analisis laporan finansial. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi pasar 

dibidang keuangan, adalah analisis ratio (financial ratio analysis).  

Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk 

menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu 
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laporan finansial. Rasio-rasio finansial umumnya diklasifikasikan menjadi 4 

macam yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio, rasio laverage, rasio aktivitas atau 

activity ratio, dan rasio keuntungan atau profitability ratio (Syafarudin alwi,1989, 

95). 

Profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian 

yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan 

utnuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROE (Return on Equity) yaitu 

rasio yang menggamabarkan besarnya kembalian atas total modal untuk 

menghasilkan keuntungan, ROA (Return on Assets) yaitu rasio yang menunjukkan 

kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan.  

Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas 

suatu bank adalah CAR, FDR, BOPO, dan NPL (newsbanking.info,2011). 

Investor perlu mencermati angka-angka penjualan, laba kotor, laba operasi, dan 

suatu perusahaan untuk dapat menggunakan rasio finansial yang disajikan dalam 

laporan rugi-labanya. Tapi, yang lebih penting lagi, investor juga harus mengolah 

angka-angka itu sehingga bisa mengukur kemampuan perusahaan dalam mencetak 

laba. Alat untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah rasio-rasio laba. 

Rasio laba menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari 

kegiatan penjualannya, menggunakan asetnya, maupun memutar modalnya. Para 

investor dan analis sangat memperhatikan rasio laba  karena  berkaitan dengan 

harga saham dan dividen perusahaan. Salah satu faktor dividend  yaitu laba bersih 

perusahaan maka akan semakin besar pula kemungkinan dividen yang akan 
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diterima investor. Semakin besar earnings after tax (EAT) maka pendapatan 

dividen per lembar saham (DPS) yang akan diterima oleh para pemegang saham 

biasa (common stock) juga semakin besar (Ang, 1997). 

Berikut adalah grafik rata-rata aset, modal sendiri (equity) dan laba bersih dari 

industri perbankan yang membagikan dividen pada tahun 2010 sampai 2013: 

Grafik 1.1 

Grafik Rata-Rata Asset Pada Industri Perbankan Yang Membagikan 

Dividen Pada Tahun 2010 Sampai 2013 (Juta Rupiah) 

Sumber: www.IDX.co.id (Data diolah kembali)  

 

 

Grafik 1.1menunjukan  pertumbuhan dari total asset dari tahun 2010 sampai tahun 

2013 terus bertumbuh dan ini menunjukan bahwa dengan semakin tingginya Total 

asset akan memudahkan perusahaan untuk menggunakannya dalam kegiatan 

operasi perusahaan. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan 

kekhawatiran yang dirasakan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang besar 

akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. 
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Grafik 1.2 

Grafik Rata-Rata Equity Pada Industri Perbankan Yang Membagikan 

Dividen Pada Tahun 2010 Sampai 2013 (Juta Rupiah) 

Sumber: www.IDX.co.id (Data diolah kembali) 

 

Grafik 1.2 menunjukan pertumbuhan dari equity dari tahun 2010 sampai tahun 

2013 terus bertumbuh dan ini menunjukan bahwa dengan semakin 

tingginyaEquity suatu perusahaan kemampuaan untuk membiayai kegiatan 

operasi dengan modal sendiri semakin tinggi. 

Grafik 1.3 

Grafik Rata-Rata Laba Bersih Pada Industri Perbankan Yang Membagikan 

Dividen Pada Tahun 2010 Sampai 2013 (Juta Rupiah) 

 

Sumber: www.IDX.co.id (Data diolah kembali) 
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Grafik 1.3 menunjukan  pertumbuhan dari laba bersih dari tahun 2010 sampai 

tahun 2013 terus bertumbuh dari tahun 2010 yang berada di 4,2Milyar menjadi 

7,5Milyar pada 2013. 

Dari grafik total aset, equity dan laba bersih menunjukan bahwa meningkatnya 

total aset dan equity di Industri Perbankan beriringan dengan kemampuannya 

menghasilkan Laba bersih dan juga dapat menilai efektivitas dan efisiensi modal 

kerja yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Dengan kegiatan operasional  tersebut perusahaan diharapkan memperoleh 

keuntungan atau laba yang akan digunakan lagi sebagai modal kerja perusahaan 

untuk periode selanjutnya. Berikut ini adalah grafik pendapatan operasional dari 

2010 sampai 2013 : 

Grafik 1.4 

Grafik Rata-Rata Pendapatan Operasional Pada Industri Perbankan Yang 

Membagikan Dividen Pada Tahun 2010 Sampai 2013 (Juta Rupiah) 

Sumber: www.IDX.co.id (Data diolah kembali) 

Grafik 1.4 menunjukan pertumbuhan dari pendapatan operasional dari tahun 2010 

sampai tahun 2013 terus bertumbuh dah ini menunjukan bahwa hasil pendapatan 

operasional dari Industri Perbankan yang semakin baik. Sementara itu dengan 
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membandingkan Net Income dan Pendapatan Operasi untuk melihat seberapa 

tinggi Net Profit Margin (NPM) semakin tinggi rasio yang dapat dihasilkan 

perbankanmaka semakin baik kemampuannya menghasilkan laba sehingga 

semakin tinggi pula dividen yang dapat dibagikanpada investor. 

Investor umumnya menginginkan pembagian dividennya relatif stabil, karena 

dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga 

mengurangi ketidakpastian investor dalam menanamkan dananya ke dalam 

perusahaan. Dividen yang dibagikan dalam bentuk tunai (cash devidend) lebih 

diinginkan investor dari pada dalam bentuk lain, karena membantu mengurangi 

ketidakpastian investor dalam aktivitas investasinya kedalam perusahaan. 

Demikian pula stabilitas dividen yang dibayarkan juga akan mengurangi 

ketidakpastian dari profitabilitas perusahaan, sehingga stabilitas dividen juga 

merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan manajemen perusahaan. 

Masalah kebijakan dividen bagi masing-masing perusahaan akan berbeda satu 

sama lain, karena tidak ada suatu ukuran tertentu dalam menentukan pembayaran 

tersebut. 

Persentase dari pendapatan yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

cash dividend (laba yang dibagikan) disebut dividen payout ratio. Dividen payout 

ratio merupakan perbandingan besarnya dividen yang dibagi untuk setiap lembar 

saham dengan earning per lembar saham. Apabila perusahaan menggunakan laba 

ditahan untuk investasi, maka dividen yang dibagikan akan berkurang. Sebaliknya 

bila perusahaan menggunakan dana eksternal maka ada kecenderungan 

membagikan dividen yang lebih besar. 
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Ppemegang saham yang tidak menyukai resiko akan berpikir bahwa semakin 

tinggi suatu resiko maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan 

sebagai imbalan. Dividen yang ada saat ini mempunyai nilai yang lebih tinggi 

daripada capital gain yang diterima dimasa mendatang. Dengan demikian 

pemegang saham yang takut resiko akan lebih menyukai menerima dividen 

daripada capital gain. Dalam kaitannya dengan pendapatan dividen, para investor 

umumya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil atau semakin 

meningkat dari waktu ke waktu, Karena dengan stabilitas dividen tersebut dapat 

meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga mengurangi unsur 

ketidakpastian dalam investasi (Ang,1997). 

Faktor penentu kebijakan dividen menjadi sedemikian rumit dan menempatkan 

manajemen perusahaan dan juga investor pada posisi yang dilematis (Suherli dan 

Harahap, 2004). Dari sedemikian faktor sulit sekali menentukan mana yang paling 

dominan berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan.  

Menurut Bambang Riyanto (1995), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen, yaitu posisi liquiditas, kebutuhan dana untuk membayar 

hutang, tingkat pertumbuhan emiten, dan pengawasan terhadap emiten.  

Penelitian terdahulu tentang faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

antara lain oleh Parthington (1989) dalam penelitiannya menunjukkan beberapa 

variabel yang mempengaruhi dividen yaitu profitabilitas, stabilitas dividen dan 

earning, likuiditas dan cash flow, investasi dan juga pembiayaan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sudarsi (2002) menunjukkan bahwa arus kas, 

profitabilitas, potensi pertumbuhan dan ukuran perusahaan secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividen payout. 

Surasni (1998) meneliti tentang posisi kas, kepemilikan saham, ROI, dan current 

ratio memiliki pengaruh terhadap dividen payout pada perusahaan manufaktur di 

BEI. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa posisi kas dan 

current ratio berpengaruh terhadap dividen payout, sedangkan kepemilikan saham 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap dividen payout. 

Lintner, Chang, Rp and SG Rhee (1990) yang meneliti firm size, current ratio, 

asset turn over, dan cash ratio terhadap dividen payout. Berdasarkan hasil analisis 

dapat disimpulkan firm size dan asset turn over berpengaruh terhadap dividen 

payout. 

Penelitian Bimo Kus Adrianto (2004) yang juga meneliti faktor faktor yang 

mempengaruhi dividen payout pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI 

periode 2001- 2003. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 61 perusahaan 

manufaktur. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa DER dan ROE 

berpengaruh terhadap dividen payout, sedangkan variabel posisi kas tidak 

berpengaruh terhadap dividen payout. 

Penelitian lain yang juga meneliti tentang faktor faktor yang mempengaruhi 

dividen payout dilakukan oleh Hapsari (2005). Pada penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 335 perusahaan yang terdaftar  di BEI periode 2001 – 2003. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ROI, current ratio, dan cash ratio 
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berpengaruh terhadap dividen payot, sedangkan DER dan ROA tidak berpengaruh 

terhadap dividen payout. 

Fenomena dan teori teori yang diungkapkan diatas mendorong peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang dividen. Penelitian ini membatasi penelitian 

terhadap dividen payout, dan profitabilitas dengan  mencoba mengambil sampel 

dari Perusahaan industri perbankan yang setiap tahun membagikan dividen pada 

periode 2010– 2013 maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : 

“ Pengaruh Profitabilitas Terhadap Dividen Payout pada Industri Perbankan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 - 2013” 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, 

maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran profitabilitas pada industri perbankan  go public di 

Bursa Efek Indonesia ? 

2. Bagaimana gambaran kebijakan dividen pada perusahaan asuransi go 

public di Bursa Efek Indonesia ? 

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada 

industri perbankan  go public di Bursa Efek Indonesia ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian 

pada : 

1. Perusahaan yang diteliti merupakan bagian dari industri perbankan yang 

terdaftar di BEI sejak tahun 2009 

2. Tahun yang diteliti adalah antara tahun 2010 – 2013 dengan pertimbangan 

data per 31 Desember 

3. Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan dari sektor perbankan 

yang selalu membagikan dividen dari tahun 2010 – 2013 

 

1.4  Tujuan & Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitasterhadapdividen payout baik secara parsial maupun simultan pada 

perusahaan industri perbankandi Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2013. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman praktek dalam 

mengembangkan penelitian mengenai faktor – faktor 

yangmempengaruhikebijakan dividenpada perusahaan industri perbankan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan kebijakan dividendan peningkatan laba perusahaan, sehingga dapat 
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menarik minat investor untuk menanamkan modal pada masa yang 

akandatang. 

3. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat berguna sebagai pembanding sehingga dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut di bidang keuangan terutama mengenai dividen payout 

pada industri perbankan yang terdaftar di BEI. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan  kepada pemegang 

saham sehubungan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kebijakan 

terhadap dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam 

bentuk “laba ditahan” guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. 

Namun apabila perusahaan memilih untuk membagikan dividen, maka akan 

mengurangi laba ditahan yang selanjutnya mengurangi total sumber dana intern 

atau internal financing. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan laba 

yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. 

Return On Asset (salah satu ukuran profitabilitas) merupakan ukuran efektifitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva tetap 

yang digunakan untuk operasi. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin baik, karena tingkat kembalian investasi (return) 

semakin besar. Dengan tingkat kembalian yang tinggi akan berpengaruh pada 

kemampuan perusahaan membayar dividen. 
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ROE rasio ini digunakan untuk memprediksi seberapa besarequity atau modal 

sendiri mampu menciptakan laba bersih perusahaan.Hal ini berarti ROE 

merupakan tingkat hasil pengembalianinvestasi bagi pemegang saham.ROE yang 

tinggi menunjukan bahwaperusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba 

bersih bila diukur darimodal pemilik. Semakin mampu  perusahaan membayarkan 

dividen kepada pemegang saham.Dengan demikian ROE dapat mempengaruhi 

kebijakan dividen. 

Net profit margin adalah rasio untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang 

dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan perusahaan. Di samping itu rasio ini 

juga bermanfaat untuk mengukur tingkat efisiensi total pengeluaran  biaya-biaya 

dalam perusahaan. Semakin efisien suatu perusahaan dalam mengeluarkan biaya-

biaya, maka semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

tersebut. Dengan tingkat keuntungan yang tinggi maka perusahaan akan semakin 

mampu untuk membayarkan dividen. 

Uraian diatas menjadi dasar untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

kebijakan dividen. 

 

 

 

 

 

 

ROA NPM ROE 

Dividen Payout 
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1.6  Hipotesis 

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantar dua atau lebih 

variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

“Profitabilitas (Return On Asset,Return on equity, atau Net profit margin) 

berpengaruh secara parsial terhadap dividen payout industri perbankan di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2013”. 


