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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Hutang terhadap kebijakan deviden pada perusahaan sektor 

industri farmasi periode 2010-2014. 

Berdasarkan analisis data Bab IV peneliti mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Secara simultan Sig: 0,025 < 0,05 : Ho ditolak Paling sedikit ada satu 

variabel bebas (ROA, CR atau DER) yang mempengaruhi DPR. Terdapat 

pengaruh simultan ROA, CR, dan DER terhadap DPR sebesar 16,2 persen, 

sedangkan sisanya yaitu 83,8 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

2. Secara parsial ROA  memiliki pengaruh terhadap DPR, sedangkan CR, 

DER tidak terdapat pengaruh, berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 

ROA : P value = 0,005 < 0,05 : Ho ditolak  (Terdapat Pengaruh) 

CR : P value = 0,117 ≥ 0,05 : Ho diterima (Tidak Terdapat Pengaruh) 

DER : P value = 0,969 ≥ 0,05 : Ho diterima (Tidak Terdapat Pengaruh) 

Secara parsial ROA mempengaruhi DPR sebesar 0,4142*100% = 17,14%. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian  

Pada penelitian ini keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti adalah sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel yang mempengaruhi DPR dari 

variabel ROA, DER dan CR. Perlu diteliti lebih lanjut variabel- 

variabel lain yang mempengaruhi kebijakan deviden. 

2. Penelitian ini menggunakan sampel hanya terbatas pada sektor industri 

farmasi, sehingga perlunya penelitian pada perusahaan industry lain.  

 

5.3 Implikasi Penelitian  

1. Implikasi Teoritis 

 Didalam penelitian ini sudah banyak teori tentang kebijakan deviden, 

disarankan untuk penelitian selanjutkan mendapatkan lebih banyak lagi 

tentang teori kebijakan deviden. 

2. Implikasi Manajerial  

 Investor dapat melihat perusahaan mana yang mampu atau tidak 

mampu membagikan deviden dan Investor dapat jeli memilih 

perusahaan yang akan diinvestasikan supaya investor bisa 

mendapatkan deviden dengan memperhatikan ROA perusahaan. 
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3. Implikasi Metodologi 

 Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang 

berasal dari www.idx.co.id , web, buku dan artikel ilmiah diharapkan 

pada penelitian selanjutnya menambahkan sumber memperoleh data 

yang lebih, agar data yang didapat lebih banyak. 

 

5.4 Saran 

1.  Sampel masih terbatas pada perusahaan sektor industri farmasi, 

dimungkinkan untuk mengambil sampel perusahaan pada sektor 

industri lain. 

2.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA mempengaruhi DPR. 

Perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga 

dapat memberikan deviden kepada pemegang saham . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


