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BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Setelah peneliti mengadakan pembahasan mengenai “Analisis Pengaruh ROA 

dan DER Terhadap DPR Sebelum dan Sesudah Krisis Global Tahun 2008 Pada 

Seluruh Perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia”, maka peneliti dalam bab ini 

akan menarik beberapa simpulan berdasarkan uraian dan rumusan masalah yang 

telah peneliti kemukakan dalam bab sebelumnya, yaitu: 

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ROA secara parsial untuk 

tahun 2007 dan 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR, hasil 

pengujian ini juga sama dengan yang dilakukan oleh Damayanti dan Achyani 

(2006) yaitu profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembagian DPR karena mungkin 

saja selain ROA ada beberapa faktor yang tidak dimasukan dalam penelitian 

ini yang mungkin perusahaan lebih memilih untuk menyimpan cadangan 

labanya untuk hal lain bukan untuk dibagikannya dalam bentuk dividen, jadi 

ROA bukan faktor penentu sebuah perusahaan dalam membagikan 

dividennya. Ini berarti sebuah peristiwa dalam hal ini adalah peristiwa krisis 

global tidak memengaruhi perusahaan dalam pembagian dividen.  

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa DER secara parsial untuk 

tahun 2007 dan 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR, hal ini 

sejalan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Regina (2010) yang 

menemukan bahwa hutang tidak berpengaruh terhadap kebijakan deviden. 
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Dengan tidak ditemukannya pengaruh antara hutang dan kebijakan deviden 

maka simpulan penelitian ini berbeda dengan penelitian Prihantoro (2003) 

yang memberikan bukti empiris adanya pengaruh signifikan antara hutang 

dan deviden. Besar kecilnya hutang perusahaan tidak akan mempengaruhi 

kebijakan deviden karena deviden merupakan salah satu alasan investor 

dalam berinvestasi. Jika besarnya hutang perusahaan menyebabkan 

penghilangan atau pemberian deviden yang tidak stabil maka akan berdampak 

pada tidak menariknya perusahaan tersebut di mata investor. Oleh karena itu, 

besar kecilnya hutang perusahaan tidak akan berdampak apapun terhadap 

kebijakan deviden perusahaan. Ini juga menunjukan bahwa hutang tidak 

memengaruhi perusahaan dalam keadaan apapun termasuk krisis global untuk 

membagikan dividennya.  

3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ROA dan DER secara 

simultan untuk tahun 2007 dan 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap 

DPR. Ini berarti ada atau tidak adanya sebuah peristiwa dalam hal ini krisis 

global ROA dan DER secara bersamaan tidak memengaruhi pembagian 

dividen.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Peneliti hanya menggunakan 2 variabel yang dirasa dapat memengaruhi 

pembagian dividen yaitu ROA dan DER, sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa variabel lain diluar penelitian ini memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pembagian dividen (DPR). 
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2. Karena waktu penelitian yang terbatas, peneliti hanya menggunakan data 

penelitian dengan periode pengamatan satu tahun sebelum terjadi krisis global 

dan satu tahun sesudah terjadi krisis global, sehingga sampel yang diperoleh 

juga terbatas. 

 

5.3 Saran  

           Berdasarkan keterbatasan yang telah disebutkan diatas, maka dalam 

penelitian selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah atau 

mengganti jumlah variabel lain yang akan diteliti untuk menguji pengaruh 

pembagian dividen terutama ketika perusahaan mengalami suatu peristiwa yang tidak 

biasa dan memperpanjang waktu pengamatan.  

 

 

 

 

 

 

 


