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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

 Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

analisis regresi data panel dalam mengolah variabel terikat dan variabel bebas. 

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Likuiditas diproyeksikan menggunakan Current Ratio (CR) memperoleh 

hasil tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. 

Dengan demikian  hipotesis tidak terbukti. 

b. Leverage diproyeksikan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

memperoleh hasil tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2019. Dengan demikian  hipotesis tidak terbukti. 

c. Profitabilitas diproyeksikan menggunakan Return on Equity (ROE) 

memperoleh hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2019. Hal tersebut menandakan keuntungan perusahaan yang 

didapatkan selama periode tertentu besar kecilnya dapat berdampak pada 

pemberian dividen. Dengan demikian  hipotesis terbukti.. 

 

V.2. Saran 

 Dalam penelitian ini terdapat hasil pengujian hipotesis disertai dengan 

pembahasan yang sudah dijelaskan. Maka dari itu terdapat beberapa saran yang 

disampaikan oleh penulis, antara lain: 

a. Aspek Teoritis 

Diharapkan penelitian yang jauh lebih baik menggunakan variabel  lainnya 

yang dianggap mempengaruhi kebijakan dividen selain  dari  variabel dalam 
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penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode 

pengamatan serta penggunaan data sampel perusahaan yang lebih besar 

yang mungkin diperkirakan dapat memberikan hasil yang lebih baik. 

b. Aspek Praktis 

1. Untuk Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar 

rekomendasi terkait dengan kebijakan dividen setiap perusahaan, agar 

perusahaan memiliki kinerja yang baik dimata para investor dalam 

pembagian dividen. 

2. Untuk Investor, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan 

oleh para investor ketika membuat keputusan investasi pada perusahaan, 

agar investor mendapatkan keuntungan ketika berinvestasi pada 

perusahaan manufaktur. 
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