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5. Stock Divide, 

Deviden 
bagian tamb 
dipungut 
para pemegari 
ding dengan s 
likinya. 

2. Deviden Tun 

Smith dan Sko 
definisikan de 
gai berikut: 

"Deviden tuna: 
deviden yang 
bayarkan dali 
kepada pemej 
mun terkadan 
bentuk saham 
nya." 

Sedangkan Si 
lian (2003:38C 
"deviden tuna 
dari aliran kas 
saham yang rr 
masi tentang k 
saat ini dan aki 
Darmadji dan 
:127) mendefi 
tunai merupak 
diberikan emr 
pemegang sah 
uang tunai." 

Dari beberapa 
di atas dapat i 
wa deviden ti 
yang dibagifa 
pemegang sahi 
kas atau uang t 

Keputusan dev 
pengaruhi seca 
butuhan pemb 
perusahaan E 
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Dev. Tonal 

Valid NflistwiK 

Data deviden 
PT. Astra Ini 
nunjukkan bi 
deviden tunai 
maksimum d 
Rp 440. Ral 
yang dimiliki 
Rp 157,5000 
yang dihasilb 

3) Deskripsi 

Di tahun 199' 
tupan (closing 
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Sumb 

Namun di tal 
perusahaan m< 
an, di mana R 
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H. Saham 

Korelasi se< 

antara tingl 
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tunai sebes; 

dikatakan 

terjadi san; 

korelasi ar 

balian ekuit 

sebesar 0,3 
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PENGARUH RETURN EKl 
PT.ASTR 

tunai terhadap hai 
sangat kuat, sebes 
dikatakan bahwa 
tingkat pengemba 
milik (ROE) dai 
yang dihasilkan 
ningkatkan harga 
haan. Para calon i 
pemegang saham 
dua faktor ini 
bangan dalam me 
ham. 

V. PENUTUP 

a. Simpulan 

Berdasarkan ura 
analisis yang telah dik 
lumnya, maka sebagai b 
hasil penelitian ini da 
simpulan sebagai berikut 

1. Nilai rasio tingka 
ekuitas pemilik (RC 
kan PT. Astra Int 
memiliki rata-rata ! 
Perusahaan meng; 
yang cukup besar p 
1998, dan tahun 
kerugian terbesar 
1998 sebesar Rp -2 
pengembalian ekui 
tinggi dihasilkan 
sebesar Rp 0,74 ah 
lik. Berfluktuasiny 
pengembalian ek 
(ROE) ini disebabk 
puan perusahaan d 
leh laba dan juga 1 
pemilik yang ditan 
sahaan. Apabila la 
dihasilkan perusah 
dan ekuitas pemilik 
kan oleh para pemej 
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investor 
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A. PENDAHUL 

Dewasa ini, el 
mcnjalani suatu pre 
suasana dan bentuk 
hatikan dengan seki 
bentuk yang baru it 
ngarah pada pening 
dan kesejahteraan un 
menggalakkan pemb< 
gunakan azas pasar b< 
mekanismenya. Pert 
dan perluasan pasar i 
atas semua ini. Nami 
taan juga memperlibi 
ataupun arus lain, yan 
searah dengan ide sei 
tampak menyimpanj 
dapat disimak dari 
gerakan yang pada 
kepada pembentukan 
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