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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

1. Secara parsial, hanya variabel growth yang berpengaruh negatif terhadap 

dividend payout ratio sebesar 33.7%, sedangkan variabel cash ratio, return on 

equity, dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap dividend payout 

ratio. 

2. Secara simultan, variabel cash ratio, growth, return on equity, dan debt to equity 

ratio berpengaruh terhadap dividend payout ratio sebesar 6.3%. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan 

untuk penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan yang sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria perusahaan yang membagikan dividen setiap tahunnya sehingga 

perusahaan sehingga perusahaan yang tidak membagikan dividen tidak 

dijadikan sampel penelitian. 

2. Masih adanya beberapa variabel lain yang digunakan dalam penelitian 

sebelumnya tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini yang mempengaruhi 

dividend payout ratio seperti total asset turn over, firm size dan price earning 

ratio.
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5.3 Saran 

 Saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Pihak perusahaan LQ45 sebaiknya mempertahankan serta meningkatkan 

kinerja keuangan dan kinerja manajemen setiap tahunnya dengan melakukan 

efisiensi dan efektivitas dalam segala aspek dan manajemen hendaknya 

melakukan pengambilan keputusan yang tepat karena, Indonesia sedang 

mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga, perusahaan mampu 

bersaing dalam pasar yang kompetitif. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor yang ingin menanamkan modalnya untuk memperoleh dividen 

pada perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh manajemen disarankan 

untuk tidak terpacu pada variabel growth, karena berdasarkan hasil penelitian 

ini, variabel growth berpengaruh negatif terhadap dividend payout ratio. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan menjadikan sampel baik perusahaan yang 

membagikan dividen atau tidak membagikan dividen setiap tahunnya. 

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan objek penelitian 

yang lain seperti IHSG, kompas 100, atau perusahaan lainnya yang terdapat 

dalam Bursa Efek Indonesia. 


