BAB V
KESIMPILAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan ten tang pengaruh likuiditas, leverage,
dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan LQ45 yang terdaftara di
bursa efek Indonesia periode 2015-2019 dengan banyaknya sampel 125 yang
diteliti, diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini
dikarenakan tingginya angka koefisien regresi pada variabel likuiditas
yang bernilai positif 1,137 dengan perolehan nilai signifikan 0,092. Ini
menunjukan hutang yang berada pada perusahaan tersebut tidak
menjamin adanya peningkatan pada kebijakan dividen perusahaan
2. Leverage berpengaruh posifit signifikan terhadap kebijakan dividen.
Hal ini dikarenakan semakin kecilnya angka keofisien regresi pada
variabel leverage yang bernilai positif 1,095 dengan perolehan nilai
signifikan 0,017, maka semakin besar proporsi leverage funsi utang
perusahaan terlaksana dengan baik oleh perusahaan sehingga leverage
dapat meningkatkan kebijakan dividen perusahaan.
3. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan
dividen. Hal ini dikarenaka semakin kecilnya angka keofisien regresi
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pada variabel profitabilitas yang bernilai negatif -0,410 dengan
perolehan nilai signifikan 0,038, maka semakin besar proporsi
profitabilitas funsi perusahaan dalam memperoleh laba dapat
meningkatkan kebijakan dividen perusahaan.
4. Likuiditas, leverage, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahan LQ45 yang
terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2015-2019
5.2 Keterbatasan Masalah
Adapun yang dijadikan keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :
1. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini mencakup perusahaan
LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI).
2. Periode pengamatan terbatas terbatas yaitu tahun 2015 sampai 2019,
sehingga mempengaruhi hasil penelitian.
3. Penelitian ini menguji tentang pengaruh likuiditas, laverage,
profitabilitas terhadap kebijakan dividen.
5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan sebagai
berikut :
1. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi perusahaan
LQ45 dalam pendanaan modal terkait hutang jangka pendek dan sejauh
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mana perusahaan dibiayai oleh hutang dalam pembiayaan perusahaan serta
dapat dilihat seberapa besar perusahaan memperoleh laba.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan proksi lain
dalam penelitian menggunakan variabel likuiditas. perlu dikaji terlebih
dahulu mengenai hutang yang diperoleh perusahaan dalam pendanaan
kebijakan dividen agar variabel tersebut dapat atau layak digunakan. Dan
untuk

variabel profitabilitas sebaiknya mempertimbangakan terlebih

dahulu kinerja laporan keuangan laba rugi perusahaan sebelum perusahaan
tersebut beroperasi agar tidak berdampak negative terhadap kebijakan
dividen yang mengakibatkan menurunnya peminatan para investor dalam
berinvestasi pada perusahaan.

