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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil analisa dan perhitungan yang telah dilakukan tentang “Pengaruh Likuiditas 

(X1), Profitabilitas (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3) berpengaruh signifikan 

terhadap Kebijkan Dividend (Y)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Likuiditas (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividend (Y), dengan 

persentase pengaruh sebesar 25,6%; 

2. Profitabilitas (X2) berpengaruh terhadap Kebijakan Dividend (Y) namun tidak 

signifikan, dengan persentase pengaruh sebesar 7,8%; 

3. Ukuran Perusahaan (X3) berpengaruh terhadap Kebijakan Dividend (Y) namun 

tidak signifikan, dengan persentase pengaruh sebesar -2,5%; 

4. Secara simultan, Likuiditas (X1), Profitabilitas (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividend (Y), dengan total persentase 

pengaruh sebesar 30,9%, sedangkan sisanya sebesar 69,1% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. 

 

5.2  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang telah diteliti, maka 

implikasi bagi masyarakat terhadap penelitian ini, yaitu:  
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1. Bagi Peneliti Lainnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

Dengan adanya penelitian ini peneliti selanjutnya diharapkan lebih baik lagi dan 

menambah lagi variabel lain yang berbeda yang diperkirakan mempunyai 

pengaruh terhadap kebijakan dividen.  

 

2.  Bagi Investor  

Bagi para investor dari hasil penelitian ini dapat menjadikan sebagai pacuan 

dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Dari penelitian ini 

Investor dapat melihat dari tingkat Profitabilitas nya karena tingkat profitabilitas 

ini mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen yang akan membantu dalam 

pertimbangan investasi.Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi 

dalam hal investasi terhadap perusahaan – perusahaan yang ada Pada BEI saat 

ini. 

 

3.  Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, khususnya 

manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembagian dividen kepada para 

pemegang saham. Perusahaan juga harus lebih memperhatikan tingkat likuiditas 

perusahaan karena dalam hal penelitian ini tingkat Likuiditas perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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5.3  Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai 

berikut:  

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel yang lebih luas 

mengingat variabel dependen hanya terfokus pada faktor-faktor keuangan saja .  

2. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel masih terbatas mungkin untuk 

penelti selanjutnya sampel perusahaan lebih diperluas lagi sehingga lebih banyak 

lagi referensi data perusahaan-perusahaan. 

3. untuk Penelitian selanjutnya perlu dilakukan dapat meneliti hal tentang pengaruh 

kebijakan dividen di perusahaan  di indonesia yang memperlihatkan apa dampak 

terhadap perekonomian di Indonesia dan juga dengan adanya penelitian tentang 

perusahaan yang bergerak di pasar modal membuat daya tarik investor asing 

untuk menanam investasi di indonesia.  

 


