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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Terdapat pengaruh signifikan secara statistik dari kepemilikan manajerial 

terhadap dividend payout ratio. Belum total pengaruhnya dikarenakan 

terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi besaran dividend payout 

ratio seperti firm size, investment opportunity dan coporate tax. Hal ini 

selaras dengan fenomena yang telah dikemukakan pada awal penelitian 

yaitu seperti yang dikatakan oleh A. Sakir Muhammad Fadli dan Suroto 

bahwa kepemilikan memiliki pengaruh terhadap dividend payout ratio. 

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik dari return on asset 

terhadap dividend payout ratio. Belum total pengaruhnya  dikarenakan 

terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi besaran dividend payout 

ratio seperti firm size,  investment opportunity dan corporate tax. Hal ini 

selaras dengan fenomena yang telah dikemukakan pada awal penelitian 

Atmoko, Y  bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap dividend 

payout ratio. 

3. Tidak terdapat pengaruh signifikan secara statistik dari debt to equity ratio 

terhadap dividend payout ratio. Belum total pengaruhnya  dikarenakan 

terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi besaran dividend payout 

ratio seperti firm size, investment oppprtunity dan corporate tax. Hal ini 

selaras dengan fenomena yang telah dikemukakan pada awal penelitian 
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Druce, E.  bahwa debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap dividend payout ratio. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Saran Teoritis 

Untuk penelitian berikutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis, 

peneliti menyarankan untuk dapat melakukan penelitian terhadap 

perusahaan-perusahaan pada bidang industri yang spesifik, untuk dapat 

melihat pengaruh berbagai variabel lainnya terhadap dividend payout ratio.  

2. Saran Praktis 

a. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap dividend payout ratio. 

Sehingga untuk meningkatkan dividend payout ratio perlu dilakukan 

beberapa hal yaitu: 

 Pengawasan terhadap pihak manajemen yang memiliki saham didalam 

perusahaan baik itu dari dewan komisaris yang memilih dan mengawasi 

pihak manajemen maupun pengaturan kepemilikan dari kepemilikan 

manajerial 

 Evaluasi secara berkala mengenai kepemilikan manajerial yang 

diberikan kepada manajemen dengan kinerja yang dihasilkan. 
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b. Return on asset dan debt to equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap dividend payout ratio. Sehingga untuk meningkatkan dividend 

payout ratio perlu dilakukan beberapa hal yaitu: 

 Menaikkan profit margin perusahaan untuk peningkatan ROA 

 Menaikkan total asset turn over untuk peningkatan ROA 

 

 

 

 

 

 

 


