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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Simpulan 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel 

independen yang dijelaskan oleh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap 

variabel dependen yang dijelaskan oleh kebijakan dividen. Pemilihan sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan menggunakan ketentuan pengambilan 

jumlah sampelnya yang didasari oleh rumus slovin. 

Analisis dan pembahasan pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang dapat 

penulis tarik yakni sebagai berikut: 

1. “Hasil pengujian likuditas yang diukur dengan current ratio menunjukkan 

hasil yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2016-2018. Sehingga, 

dapat simpulkan bahwa hipotesis penelitian ini tidak terbukti.” 

2. “Hasil pengujian leverage yang diukur dengan debt to equity ratio 

menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2016-2018. 

Dengan kata lain, dapat simpulkan bahwa hipotesis penelitian ini terbukti.” 

3. “Hasil pengujian profitabilitas yang diukur dengan return on equity 

menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode penelitian 

tahun 2016-2018. Sehingga, dapat simpulkan bahwa hipotesis penelitian ini 

tidak terbukti.” 
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5.2 Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini telah diupayakan pelaksanaannya menggunakan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan, sebagai berikut: 

1. Penilitian ini hanya menggunakan faktor yang memiliki hubungan dengan 

kebijakan dividen dan mungkin juga dapat mempengaruhi kebijakan 

dividen seperti likuiditas, leverage dan profitabilitas. Penilitian ini 

mengabaikan faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi 

kebijakan dividen seperti pertumbuhan perusahaan, kesempatan investasi 

dan arus kas. 

2. Adanya keterbatasan waktu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Sehingga, data yang digunakan dalam penelitian tidak memiliki jenjang 

waktu yang panjang. 

3. Adanya kesulitan dalam mengumpulkan data kebijakan dividen 

dikarenakan masih terdapat perusahaan yang belum membagikan dividen 

setiap tahunnya. 

 

5.3 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dengan menelaah hasil dan analisa 

penelitian sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Pada penelitian yang berikutnya penulis berharap untuk dapat menelusuri 

lebih dalam mengenai faktor lain yang sekiranya dapat mempengaruhi 

kebijakan dividen. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu 

menambah periode penelitian menjadi lebih luas lagi, serta ruang lingkup 

yang tidak hanya berkutat pada industri manufkatur saja, tetapi bisa 

merambah pada bidang industri lainnya. 

2. Secara praktis 

Bagi pihak pengelola perusahaan diharapkan mampu memperhatikan 

keputusannya dalam kebijakan dividen. Karena kebijakan dividen turut 

menjadi perhatian investor untuk melakukan investasi di sebuah 

perusahaan. Namun, dalam upaya peningkatan dividen perusahaan juga 

perlu memperhatikan kondisi kinerja keuangannya agar komponen-
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komponen keuangan yang menjadi penopang perusahaan berada pada titik 

yang aman. Karena, pada saat nanti hal ini akan menjadi nilai yang positif 

bagi perusahaan itu sendiri. 
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