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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Dengan disusunnya penelitian ini dengan judul “Determinan Kebijakan 

Dividen pada Perusahaan Indeks Kompas 100” ini menunjukkan hubungan yang 

berkaitan pada variabel independen yang dijelaskan oleh likuiditas, leverage, dan 

profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu kebijakan dividen. Yang dijadikan 

sampel pada riset ini yaitu perseroan yang konsisten selama 5 tahun masuk ke dalam 

indeks kompas 100 dari tahun 2015 sampai 2019. 

Berikut merupakan kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil riset 

serta uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi data panel di pembahasan 

Bab IV sebelumnya. 

a. Hasil olahan yang diuji pada variabel Likuiditas yang diukur memanfaatkan 

current ratio (CR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan hasil 

bahwa likuiditas perusahaan tidak mempunyai pengaruh kebijakan dividen 

pada perseroan indeks kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2019. Ditarik kesimpulan hipotesis penelitian ini menerima H0. 

Hal ini terjadi karena kas perusahaan dimanfaatkan untuk berbagai macam 

tidak hanya pembagian dividen saja namun bisa saja digunakan untuk 

membeli aset atau investasi menambah pemasukan perusahaan. 

b. Hasil uji dari variabel Leverage yang diukur menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER) menunjukkan hasil bahwa leverage perusahaan tidak 

mempengaruhi kebijakan dividen perseroan Indeks kompas 100 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Ditarik kesimpulan 

hipotesis penelitian ini menerima H0. Hal ini bisa terjadi karena perseroan 

akan lebih mengutamakan pembayaran kewajiban yang segera jatuh tempo 

atau pembayaran lain, sehingga dana untuk pembagian dividen dapat 

berkurang. 

c. Hasil dari uji variabel profitabilitas yang dihitung dengan Return on Equity 

(ROE) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas 

mempunyai pengaruh negatif signifikan pada kebijakan dividen yang 
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dihasilkan perseroan indeks kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2019. Disimpulkan hipotesis penelitian ini menerima 

Ha. Laba bersih yang dihasilkan perseroan tidak selalu menjadi bagian untuk 

dibagikan kepada pemegang saham, namun bisa dialokasikan sebagai laba 

ditahan supaya dapat diputar kembali menjadi dana untuk pembelian aset 

ataupun untuk membayar kewajiban sehingga dana untuk pembagian dividen 

berkurang. 

  

V.2 Saran 

Berikut saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil uji hipotesis, 

keterbatasan, dan kesimpulan yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya yaitu 

antara lain: 

a. Secara teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya, penulis harap untuk dapat lebih meneliti lebih 

dalam tentang hal-hal lain yang bisa dijadikan faktor yang mempunyai 

pengaruh kebijakan dividen suatu perseroan. Selain itu, bagi penelitian 

berikutnya diharapkan bisa menggunakan periode waktu yang lebih panjang 

atau lebih singkat sehingga diharapkan penelitian setelah ini bisa 

menghasilkan riset yang lebih baik dan lebih rinci dalam memperkirakan 

kebijakan dividen perusahaan. Ruang lingkup juga dapat ditambah lagi pada 

bidang yang lain tidak hanya indeks kompas 100. 

b. Secara praktisi 

Bagi investor, diharapkan bisa menjadikan pertimbangan yang baik sebelum 

pengambilan keputusan investasi yang tepat pada perseroan yang berkaitan 

dengan kebijakan dividen. Bagi manajer, hasil dari penulisan riset ini 

diharapkan dapat mendukung dalam meningkatkan kebijakan dividen karena 

aspek ini dipertimbangkan investor dalam berinvestasi. Selain itu, perusahaan 

juga perlu memberi perhatian pada kinerja keuangan perusahaan sebagai 

upaya untuk memberi peningkatan dividen agar menjadi nilai yang baik bagi 

perusahaan tersebut. 

 

  


