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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Didasarkan dari hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan 

dengan metode analisis regresi data panel dan bantuan eviews 12 pada data variabel 

independen dan dependen yang diuraikan di bab IV pembahasan sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan dari beberapa temuan berikut: 

a. Leverage dengan proksi debt to equity ratio (DER) menunjukkkan hasil dengan 

menerangkan bahwa leverage pada perusahaan Sektor Barang Konsumen 

Primer di BEI tahun 2018-2020 berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Temuan ini menandakan bahwa penggunaan hutang selama periode waktu 

tertentu baik itu besar atau kecil akan berdampak pada penentuan perusahaan 

dalam keputusan pembagian dividen, maka hipotesis penelitian terbukti benar. 

b. Profitabilitas dengan proksi return on equity ratio (DER) menunjukkkan hasil 

dengan menerangkan bahwa profitabilitas pada perusahaan Sektor Barang 

Konsumen Primer di BEI tahun 2018-2020 berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Temuan ini menandakan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan 

berdampak pada pembagian dividen pemegang saham, maka hipotesis 

penelitian terbukti benar. 

c. Sales growth menunjukkkan hasil dengan menyatakan bahwa sales growth pada 

perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer di BEI tahun 2018-2020 tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Temuan tersebut menandakan 

perubahan pertumbuhan penjualan tidak berdampak pada pembayaran dividen, 

maka hipotesis penelitian tidak terbukti benar. 

d. Free cash flow menunjukkkan hasil dengan menyatakan bahwa free cash flow 

pada perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer di BEI tahun 2018-2020 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Temuan ini mengindikasikan 

perubahan free cash flow yang dipunyai perusahaan tidak berdampak pada 

pembayaran dividen, maka hipotesis penelitian tidak terbukti benar. 
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V.2 Saran 

Adapun saran yang mampu disampaikan terkait penelitian ini yang terdapat 

hasil uji hipotesis dengan penjelasan yang sudah diuraikan antara lain: 

a. Bagi Pembaca: diharapkan penelitian yang akan dilakukan akan jauh lebih baik 

lagi dengan menggunakan variabel lain yang lebih mampu dianggap 

mempengaruhi kebijakan dividen selain dari variabel yang ada pada penelitian 

ini. Penulis memiliki harapan untuk mampu menulusuri secara lebih jauh 

mengenai hal-hal yang dapat menjadi faktor penentuan pada kebijakan dividen 

di perusahaan. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melaksanakan penelitian 

selanjutnya dengan memperpanjang waktu pengamatan data sampel yang ada 

agar mampu memberikan temuan lebih baik dan menarik dari penelitian ini. 

b. Bagi perusahaan: diharapkan untuk perusahaan sektor barang konsumen primer 

dapat lebih memperhatikan komposisi modal dan utangnya serta mampu 

memanfaatkan asset dan modal yang dimilikinya sehingga akan memperoleh 

laba yang maksimal. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan mampu 

menarik keinginan para calon investor untuk melakukan investasi pada 

perusahaan tersebut. 

c. Bagi Investor: diharapkan investor cermat dalam memperhatikan kinerja 

keuangan perusahaan yang akan menjadi tempat investor menginvestasikan 

modalnya, khususnya pada leverage dan profitabilitas. Temuan 

memperlihatkan leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen yang dapat menandakan adanya sinyal positif maupun sinyal negatif 

yang menunjukkan kepada para investor kinerja baik atau tidak perusahaan 

sektor barang konsumen primer yang akan mencerminkan prospek bisnis 

perusahaan tersebut di masa depan. 

 


