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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil pengujian hipotesis memberikan kesimpulan 

hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji simultan (uji statistik F) variabel Cash Position (CP), Debt 

to Equity Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel Dividen Payout Ratio. 

2. Berdasarkan hasil uji parsial (uji statistik t) variabel Cash Position (CP) dan 

Return On Asset(ROA) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Dividen Payout Ratio(DPR). Sedangkan variabel Debt to Equity Ratio 

(DER)tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DividenPayout 

Ratio(DPR).  

Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,271. Hal ini 

berarti 27,1% variasi dari Dividen Payout Ratio dijelaskan oleh ketiga variabel bebas 

sedangkan sisanya 72,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah: 

1. Sampel perusahaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sampeldari 

perusahaan manufaktur. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum tentu 

bisadigeneralisasi pada jenis-jenis perusahaan yang berbeda lainnya. 

2. Dilihat dari nilai koefisien determinasi  0,271 yang berarti varian variabel bebas 

Cash Position, Debt to Equity Ratio, dan Return On Assetmempengaruhi
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variabel terikat Dividend Payout Ratio sebesar 27,1% sedangkan sisanya 72,9%  

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luarmodel penelitian. Hal ini berarti 

masih ada variabel lain yang perludiidentifikasi untuk mengetahui faktor-faktor 

yang memengaruhi Dividen Payout Ratio. 

5.3Saran 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1.  Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian yang berasal dariperusahaan 

manufaktur sehingga belum tentu dapat digeneralisasi pada jenis industri lainnya. 

Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu penelitian. Disarankan pada 

penelitian selanjutnya ruang lingkup penelitian dapatdiperluas ke jenis-jenis 

industri lainnya. 

2. Dari hasil penelitian ditemukan faktor-faktor yang diteliti hanya memberikan 

pengaruh yang kecil terhadap Dividen Payout Ratio yaitu hanya sebesar 27,1%. 

Oleh karena itu diharapkan untuk penelitian yang akan datang sebaiknya 

mempertimbangkan juga faktor lain diluar faktor yang diteliti sebagai masukan 

dalam pengambilan keputuan investasi maupun penetapan kebijakan dividen. 
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