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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil yang sudah diuraikan pada bab IV, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian variabel Arus Kas yang diukur dengan Arus Kas 

Operasi, menunjukan hasil bahwa Arus Kas (Arus Kas Operasi) memiliki 

pengaruh terhadap Kebijakan Dividen perusahaan yang terindeks dalam 

Jakarta Islamic Index (JII). Dengan demikian hipotesis penelitian ini 

terbukti. 

b. “Hasil pengujian variabel Profitabilitas yang diukur dengan Return On 

Asset (ROA), menunjukan hasil bahwa Profitabilitas (ROA) memiliki 

pengaruh terhadap Kebijakan Dividen perusahaan yang terindeks dalam 

Jakarta Islamic Index (JII). Dengan demikian hipotesis penelitian ini 

terbukti. ” 

c. “Hasil pengujian variabel Leverage yang diukur dengan Debt To Equity 

(DER), menunjukan hasil bahwa Leverage (DER) tidak memiliki 

pengaruh terhadap Kebijakan Dividen perusahaan yang terindeks dalam 

Jakarta Islamic Index (JII). Dengan demikian hipotesis penelitian tidak 

terbukti. ” 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

“Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan sehingga 

mungkin dapat mengganggu terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah: ” 

a. “Dalam penelitian ini, masih ada beberapa perusahaan yang tidak 

membagikan dividen secara berturut – turut di dalam periode penelitian” 

b. Dalam penelitian ini, masih ada perusahaan yang memiliki laba negatif 

atau tidak memperoleh laba selama periode penelitian 
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5.3. Saran 

Berdasarkan hasil dan analisa yang dilakukan serta manfaat dari penelitian 

maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel lain 

yang diduga berpengaruh terhadap kebijakan dividen selain arus kas, 

profitabilitas, dan leverage. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan 

agar menambah sektor penelitian yang akan dijadikan untuk sampel, 

tidak hanya pada sektor yang terindeks pada Jakata Islamic Index (JII). 

b. Secara Praktis 

Bagi para investor dan calon investor diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan acuan ketika ingin berinvestasi atau membeli saham suatu 

perusahaan. Selanjutnya, bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat 

berguna sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pembagian 

dividen. 
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