
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Tujuan dari penelitain ini adalah untuk menguji pengaruh dari Profitabilitas 

dengan indikator Return On Equity (ROE), Sales Growth dengan indikator SG dan 

Likuiditas dengan indikator Current Ratio(CR) secara parsial terhadap kebijakan 

deviden dengan indikator Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan-perusahaan 

manufajtur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2007 samapi dengan 

2011. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi Tobit, 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Profitabilitas dengan 

indikator Return On Investment (ROE) berpengaruh positif yang signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio . 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi Tobit, 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Sales Growth dengan 

indikator Sales Growth (SG) berpengaruh negatif yang tidak signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi Tobit, 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Likuiditas dengan indikator 



 

 

Current Ratio (CR) berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio. 

5.2. Saran 

 Setelah menguraikan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis: 

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) variabel yang 

dipertimbangkan dapat mempengaruhi Dividend Payout Ratio. Untuk 

penelitian selanjutnya dapat menambah beberapa variabel lain yang mungkin 

dapat berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. Oleh karena itu bagi 

pihak yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan menggunakan 

variabel independen yang lebih luas agar memperoleh hasil koefisien 

determinasi yang lebih besar. Sedangkan bagi pihak yang ingin melakukan 

penelitian dengan variabel yang sama, diharapkan menggunakan jumlah 

smapel yang lebih besar dan atau periode penelitian yang lebih panjang. 

2. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel masih terbatas pada perusahaan 

manufaktur sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menggunakan tambahan sampel penelitian dengan jenis perusahaan yang 

berbeda seperti perusahaan perbankan, perusahaan LQ 45 dan sebagainya 

dengan tujuan penambahan sampel memungkinkan hasil pengolahan data 

yang diperoleh lebih baik dan signifikan. 



 

 

3. Bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus berusaha 

dapat memmanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki baik SDM, SDA 

secara efektif dan efisien agar dapat memperoleh keuntungan dan mampu 

membagikan keuntungannya kepada para pemegang saham sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. 

4. Bagi investor adalah investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan 

yang memiliki kinerja perusahaan yang baik yang ditunjukkan dengan tingkat 

probabilitas yang tinggi  yang dapat mengindikasikan bahwa perusahaan 

dapat memperoleh keuntungan yang tinggi dan memungkinkan para investor 

untuk mendapatkan return dalam bentuk pembagian deividen yang cukup 

tinggi juga dari perusahaan. 

 


