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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

                 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara parsial, variabel Rasio Kas (Cash Ratio) tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout 

Ratio). 

b. Secara parsial, variabel Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Debt To Equity 

Ratio) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Rasio 

Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio). 

c. Secara parsial, variabel Rasio Pengembalian Investasi (Return On Investment) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Rasio Pembayaran Dividen 

(Dividend Payout Ratio). 

d. Secara simultan, variabel Rasio Kas (Cash Ratio), Rasio Hutang Terhadap 

Ekuitas (Debt To Equity Ratio), Rasio Pengembalian Investasi (Return On 

Investment) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio). 

5.2. Saran 

Berdasarkan rumusan simpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang 

dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

a. Saran Teoritikal

1) Penelitian berikutnya diharapkkan dapat menggunakan atau menambahkan 

variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini antara lain : firm 

size, net profit margin, institusional ownership dan faktor eksternal 

perusahaan, karena berdasarkan hasil uji koefisien determinasi terhadap 

variabel-variabel yang ada pada penelitian ini yaitu Variabel Rasio Kas, 

Rasio Hutang terhadap Ekuitas dan Tingkat Pengembalian Investasi

memiliki angka adjusted R square sebesar 0,218. Hal ini berarti 21.8 % 

variasi atau perubahan dalam Pembayaran Dividen dapat dijelaskan oleh 

variasi Rasio Kas, Rasio Hutang terhadap Ekuitas dan Tingkat 
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Pengembalian Investasi sedangkan sisanya (78.27%) dijelaskan oleh 

variabel lainnya.

2) Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian yang berasal dari

perusahaan manufaktur, sehingga belum tentu dapat digeneralisasi pada 

jenis industri lainnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu 

penelitian. Disarankan pada penelitian selanjutnya ruang lingkup penelitian 

dapat diperluas ke jenis-jenis industri lainnya.

b. Implikasi

1) Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Rasio Pengembalian Investasi 

(Return On Investment) berpengaruh signifikan terhadap Rasio Pembayaran 

Dividen (Dividend Payout Ratio) pada perusahaan manufaktur. Dengan 

demikian variabel Rasio Pengembalian Investasi (Return On Investment) 

dapat dijadikan sebagai salah satu alat ukur untuk memprediksi 

pengaruhnya terhadap variabel rasio pembayaran dividen pada perusahaan 

manufaktur. 

2) Dalam pembayaran dividen, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal 

perusahaan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan seperti 

keadaan pasar modal dan fluktuasi harga saham. Faktor-faktor eksternal 

perusahaan harus menjadi pertimbangan dalam pembayaran dividen karena 

akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh para investor.
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