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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara 

profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), dan ukuran perusahaan (TA) terhadap 

kebijakan dividen pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada tahun 2006. Hasil penelitian menemukan bahwa: 

1. ROA mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemungkinan 

perusahaan dalam membagikan dividen. Artinya semakin besar ROA, maka 

semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk membagikan dividen, 

dan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini 

konsisten dengan Anastassiou (2007). 

2. CR mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemungkinan 

perusahaan dalam membagikan dividen. Artinya CR tidak dapat memprediksi 

kemungkinan perusahaan dalam membagikan dividen. Dengan demikian 

maka hasil penelitian konsisten ini tidak konsisten dengan penelitian Hidayati 

(2006) maupun Suharli (2007). 

3. TA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemungkinan 

perusahaan dalam membagikan dividen. Artinya semakin besar ukuran 

perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk 

membagikan dividen, dan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, maka 

hasil penelitian ini konsisten dengan Al-Malkawi (2007) dan Dewi (2008). 
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4. Akurasi/ketepatan pengklasifikasian kelompok perusahaan yang membagi 

dividen dan perusahaan yang tidak membagi dividen berdasarkan 

profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan yaitu sebesar 77,5%. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat 

direkomendasikan pada beberapa pihak yaitu investor, perusahaan, dan penelitian 

selanjutnya. 

1. Bagi pihak investor.  

Investor yang memprioritaskan dividen dalam berinvestasi, sebaiknya 

memperhatikan faktor profitabilitas dan ukuran perusahaan tersebut karena 

kedua faktor tersebut dapat memprediksi kemungkinan perusahaan dalam 

membagi dividen. Semakin besar kedua faktor tersebut, maka semakin besar 

kemungkinan perusahan dalam membagi dividen. Dengan demikian 

diharapkan para  investor untuk memilih perusahaan yang memiliki 

profitabilitas dan ukuran yang paling besar. 

2. Bagi pihak perusahaan.  

Perusahaan perlu memperhatikan faktor ROA dan ukuran perusahaannya 

sendiri mengingat kedua faktor tersebut dapat dijadikan acuan para investor 

yang menginginkan pembagian dividen dari perusahaan. Perusahaan perlu 

mengelola aktiva dan juga investasi yang dimiliki agar produktif dan 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan 

kinerja yang baik dalam menghasilkan keuntungan akan mendapatkan 
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reputasi yang baik di mata investor sehingga banyak investor yang ingin 

berinvestasi dalam saham perusahaan tersebut untuk mendapatkan dividen. 

3. Bagi penelitian selanjutnya. 

a. Penelitian ini hanya menganalisis periode tahun 2006. Bagi penelitian 

selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian dari 3 tahun atau 

lebih. Untuk menambah konsistensi hasil. 

b. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian di sektor lain, 

seperti sektor pertambangan, perbankan, dan jenis sektor lainnya yang 

ada di Bursa Efek Indonesia. 

 


