
B A B  V  S I M P U L A N  D A N  S A R A N    | 55 

 

Universitas Kristen Maranatha 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan laba, struktur 

kepemilikan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan : 

1. Secara simultan variabel profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan laba, struktur 

kepemilikan, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilah signifikan yaitu sebesar 0,003 

lebih kecil dibandingkan dengan α (0,05). Dengan nilai koefisien determinasi 

adalah sebesar 0,052. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, 

likuiditas, pertumbuhan laba, struktur kepemilikan dan pertumbuhan 

perusahaan mampu menjelaskan kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur tahun 2014-2017 sebesar 5,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   

2. Hasil uji t (parsial) memperlihatkan bahwa variabel profitabilitas memiliki 

pengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur. 

Nilai signifikan yang ditunjukkan  untuk variabel profitabilitas adalah sebesar 

0,003 artinya leih kecil dari tingkat kepercayaan 0,05 sehingga Ho ditolak yang 

artinya profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur.  
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3. Hasil uji t (parsial) memperlihatkan bahwa variabel likuiditas tidak memiliki 

pengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur. 

Nilai signifikan yang ditunjukkan untuk variabel likuiditas adalah sebesar 

0,160 artinya lebih besar dari tingkat kepercayaan 0,05, sehingga H₀ diterima 

yang artinya likuiditas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan 

dividen.  

5. Hasil uji t (parsial) memperlihatkan bahwa variabel pertumbuhan laba tidak 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur. Nilai signifikan yang ditunjukkan untuk variabel pertumbuhan 

laba adalah sebesar 0,383 artinya lebih besar dari tingkat kepercayaan 0,05, 

sehingga H₀ diterima yang artinya pertumbuhan laba tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap kebijakan dividen.  

6. Hasil uji t (parsial) memperlihatkan bahwa variabel struktur kepemilikan tidak 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur. Nilai signifikan yang ditunjukkan untuk variabel struktur 

kepemilikan adalah sebesar 0,980 artinya lebih kecil dari tingkat kepercayaan 

0,05, sehingga H₀ diterima yang artinya struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen. 

7. Hasil uji t (parsial) memperlihatkan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen perusahaan 

manufaktur. Nilai signifikan yang ditunjukkan untuk variabel pertumbuhan 

perusahaan adalah sebesar 0,020 artinya lebih kecil dari tingkat kepercayaan 

0,05, sehingga H₀ ditolak yang artinya pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

secara parsial terhadap kebijakan dividen.  
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5.2 Saran   

Berdasarkan simpula diatas, penulis mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah alat analisis keuangan lainnya 

sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan analisi yang lain 

tidak dimasukan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah sampel yang lebih banyak atau memperpanjang periode 

pengamatan.  

2. Bagi perusahaan disarankan untuk terus melakukan perbaikan dan 

mempertahankan kinerja perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas. 

3. Bagi investor lebih memperhatikan bahwa dalam menanamkan modal ke 

sebuah perusahaan perlu melihat aspek-aspek keuangan yang mencerminkan 

kinerja dan nilai perusahaan.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian, antara lain :  

1. Periode penelitian ini terbatas hanya 4 tahun, yaitu dari tahun 2014 hingga 

2017. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 rasio keuangan sebagai variabel 

independen dan sisanya merupakan nonkeuangan. 

3. Dalam penelitian ini, penulis kesulitan menemukan annual report beberapa 

perusahan yang dijadikan sebagai objek penelitian.  

 

 

 




