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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan intepretasi yang telah dibahas dalam Bab 

IV, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Data penelitian terbebas dari penyimpangan asumsi klasik (outlier, 

normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas) 

sehingga dapat digunakan sebagai prediksi atau peramalan. 

2. Hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dapat 

disimpulkan bahwa variabel Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE), Earning per Share (EPS) dan Net Profit Margin 

(NPM) secara bersama-sama berpengaruh terhadap dividen. 

3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-1, penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa Return on Assets (ROA) berpengaruh 

terhadap dividen. Hal ini menunjukkan bahwa Return on Assets 

(ROA) dapat digunakan secara parsial dalam menilai dividen pada 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011. 

4. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-2, penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh 

terhadap dividen. Hal ini menunjukkan bahwa Return on Equity 

(ROE) tidak dapat digunakan secara parsial dalam menilai dividen 
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pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011. 

5. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-3, penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa Earning per Share (EPS) tidak 

berpengaruh terhadap dividen. Hal ini menunjukkan bahwa Earning 

per Share (EPS) tidak dapat digunakan secara parsial dalam menilai 

dividen pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2011. 

6. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-4, penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa Net Profit Margin (NPM) tidak 

berpengaruh terhadap dividen. Hal ini menunjukkan bahwa Net Profit 

Margin (NPM) tidak dapat digunakan secara parsial dalam menilai 

dividen pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2011. 

 

5.2 Saran 

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode waktu penelitian yang 

lebih panjang sehingga dihasilkan kesimpulan yang lebih valid. 

2. Peneliti selanjutnya dapat memasukkan populasi penelitian yang lebih 

luas dan tidak hanya terbatas pada perusahaan pertambangan saja. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi 

dividen seperti Debt to Equity Ratio (DER), Economic Value Added 

(EVA).  
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5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia  periode 2009- 2011 sehingga masih 

banyak emiten yang belum masuk dalam penelitian ini. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu Return on 

Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS) dan 

Net Profit Margin (NPM). Apabila variabel independen ditambah, maka 

diharapkan penelitian akan lebih baik. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan periode waktu yang terbatas, yaitu 

dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, sehingga hasil penelitian 

tidak dapat digunakan untuk melihat kecenderungan dalam jangka 

panjang. 
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