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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan penelitian melalui analisis regresi data panel, 

maka penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut : 

a) Profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA) mendapatkan hasil 

bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode tahun 2015 – 2017. 

b) Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR) mendapatkan hasil bahwa 

Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode tahun 2015 – 2017.  

c) Leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) mendapatkan hasil 

bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2015 – 2017. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya ialah : 

a) Ada beberapa perusahaan yang tidak lengkap menerbitkan laporan 

keuangannya secara berturut-turut pada setiap tahun selama periode penelitian 

berlangsung. 

b) Keterbatasan sampel untuk memenuhi kriteria, sehingga tidak semua dapat 

dijadikan sempel dan tidak dapat menggambarkan hasil penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang lainnya. 
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c) Penelitian hanya menggunakan data laporan keuangan tahunan dengan periode 

pengamatan selama 3 tahun saja yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017. 

Dengan menggunakan periode yang lebih lama dimungkinkan adanya hasil 

yang berbeda. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan dengan hasil pengujian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, 

maka saran pada penelitian ini ialah sebagai berikut : 

 

a) Bagi investor 

Dengan mengetahui variabel – variabel apa saja yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen, maka diharapkan bagi para investor dapat mengetahui aspek – 

aspek apa saja yang perlu diperhatikan pada saat akan melakukan investasi pada 

suatu perusahaan dan juga sebelum membeli saham lebih baik investor mencari tau, 

menganalisis kondisi keuangan, faktor – faktor eksternal perusahaan tersebut, 

sehingga nantinya hasil yang akan didapat bisa sesuai dengan yang diharapkan para 

investor. 

 

b) Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah dan menggunakan 

variabel – variabel lain yang mungkin saja bisa berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Periode pengamatan dan jumlah sample sebaiknya ditambah lebih banyak 

lagi supaya dapat memperoleh hasil yang lebih lengkap dan lebih maksimal. 
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