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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

V.1 Kesimpulan 

Dengan dibuatnya penelitan ini dengan judul “Analisis Struktur Modal, 

Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan IDX80 Periode 

2016-2020” menunjukkan adanya keterkaitan atau pengaruh yang diberikan pada 

variabel dependen yang dijelaskan dengan struktur modal, profitabilitas dan likuiditas 

terhadap variabel dependen yang dijelaskan dengan kebijakan dividen. Perusahaan 

IDX 80 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

Dari hasil penelitian serta uji yang dilakukan dengan menggunaka analisis 

regresi dana panel yang sudah dibahas dalam BAB IV, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

a. Hasil dari pengujian Struktur Modal yang diproksikan dengan Debt to Equity 

Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan 

IDX80 periode 2016-2020. Dengan hasil yang sudah diperoleh, maka dapat 

dikatakan hipotesis tidak dapat dibuktikan. 

b. Hasil dari pengujian Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset 

(ROA) memiliki pengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan IDX80 

periode 2016-2020. Dengan hasil yang sudah diperoleh maka dapat dikatakan 

bahwa hipotesis dapat dibuktikan 

c. Hasil dari pegujian Likuiditas yang diproksikan dengan Current Asset (CR) 

memiliki pengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan IDX80 periode 

2016-2020. Dengan hasil yang sudah diperoleh maka dapat dikatakan bahwa 

hipotesis dapat dibuktikan. 
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V.2 Saran 

Berdasarkan pada hasil dari penelitian yang dilakukan dengan kesimpulan dan 

keterbatasan yang ditemukan, maka diberikan beberapa saran yang disampaikan 

penulis, yaitu : 

a. Aspek Teoritis 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat mencari variabel lain dengan lebih 

mendalam untuk dijadikan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen dalam sebuah perusahaan selain dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Selain itu bagi peneliti berikutnya diharapkan mampu 

menggunakan periode waktu yang lebih luas untuk melakukan pengamatan 

agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dan mendalam dalam 

menggambarkan kebijakan dividen 

b. Aspek Praktis 

1) Bagi Investor 

Bagi para investor diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi dengan tepat pada perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan 

dividen.  

2) Bagi Perusahaan 

Sementara bagi manajer perusahaan diharapkan dengan adanya penelitian 

ini mampi mendukung dan memberikan peningkatan dalam membuat 

kebijakan mengenai pembagian dividen. Hal ini dikarenakan aspek ini 

menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi. Selain 

itu perlu memperhatikan kinerja keuangan yang ada agar dapat menjadi 

nilai yang positif bagi perusahaan. 

 

 

   

  


