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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan  pengolahan data yang telah dilakukan, 

maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan nilai adjusted R square 28% menggambarkan variabel 

profitabilitas, likuiditas, firm size dan growth berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen sebesar 28% dan sisanya 72% dipengaruhi faktor-

faktor lain.  

2. Berdasarkan hasil uji secara parsial, menunjukkan bahwa hanya variabel 

profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

ditunjukan melalui nilai probability sebesar 0,00 < 0,05 berarti semakin 

tinggi return on assets mengakibatkan dividend payout ratio meningkat. 

Pengaruh positif return on assets diketahui dari nilai coefficcient dalam 

tabel 5.3 yaitu 0,544142 berarti setiap kenaikan return on asset akan 

menyebabkan kenaikan dividend payout ratio. 

3. Berdasarkan uji parsial variabel likuiditas dan firm size berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen. Hal ini diketahui dari nilai 

probability 0,00 < 0,05 dan nilai coefficient untuk likuiditas (current 

ratio) -0,042025 dan nilai coefficient untuk ukuran perusahaan (ln of 
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assets) -5,318348. Hal ini menujukan jika current ratio mengalami 

kenaikan maka akan mengakibatkan penurunan dividend payout ratio 

dan jika ln of assets mengalami kenaikan maka akan terjadi penurunan 

dividend payout ratio yang dibagikan. 

4. Varibel growth tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen diketahui 

dari nilai probability sebesar 0,8747 > 0,05. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti 

memberikan saran bagi akademisi ataupun peneliti selanjutnya, sebaiknya peneliti 

berikutnya dapat melakukan pengukuran mengenai kemungkinan perusahaan 

membagikan dividen atau tidak. Penelitian tersebut mengikutsertakan juga 

perusahaan yang tidak membagikan dividen pada sampel penelitian agar diketahui 

hasil yang lebih informatif, kemungkinan perusahaan membagikan dividen atau 

tidak. 

 Jika dimungkinkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan teknik 

wawancara kepada pihak manajemen mengenai faktor – faktor apa saja yang 

sebenarnya manajemen pertimbangkan dalam membuat kebijakan dividen karena 

jika dilihat dari besarnya nilai adjusted R square  hanya 31% sedangkan 69% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini seperti kurs, inflasi, cash 

position dan lain-lain.  
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 Bagi management diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar sebagai 

penentu kebijakan dividen. Dalam penelitian ini manajemen dapat 

mempertimbangkan pengelolaan aset yang optimal sehingga mampu memberikan 

kontribusi maksimal dalam menghasilkan kenuntungan. Management juga 

diharapkan mampu mengelola aset lancar sehingga tidak ada aset lancar yang 

menganggur dan menjadi beban bagi perusahaan. 

 Bagi investor penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan investasi. Investor dapat melihat laba perusahaan meningkat 

atau tidak dalam beberapa tahun terakhir dan mengamati persentase yang 

dibagikan perusahaan. 
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