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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari likuiditas 

dengan indikator current ratio, leverage dengan indikator debt to equity ratio, dan 

Profitabilitas dengan indikator return on investment, secara simultan maupun 

secara parsial terhadap penentuan kebijakan dividen pada perusahaan real estate 

dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh hasil bahwa:  

1. Variabel Likuiditas (Current Ratio) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nik Amah (2011) bahwa hasil penelitian secara 

parsial variabel, likuiditas, berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

perusahaan. 

2. Variabel Leverage (Debt to Equity Ratio) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arilaha (2009) dalam hasil penelitiannya yang 

menunjukkan bahwa leverage dengan indikator Debt to Equity Ratio tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen yang diukur 

dengan Dividend Payout Ratio.  

3. Variabel Profitabilitas (Return On Investment) memberikan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan Parica, dkk (2013) yang menemukan bahwa 
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profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

perusahaan.  

4. Secara bersama-sama variabel Likuiditas, Profitabilitas, Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

sebagai berikut:  

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel yang lebih luas, 

seperti pangsa pasar (market share), dana pihak ketiga (DPK), non performing 

financing (NPF) dan sebagainya, mengingat variabel dependen hanya terfokus 

pada faktor-faktor keuangan saja.  

2. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel masih terbatas pada perusahaan 

Real estate dan property sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menggunakan sampel penelitian yang berbeda, seperti perusahaan 

manufaktur, saham dan sebagainya dalam waktu pengamatan yang lebih lama 

(1-5 tahun) sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan.  

3. Karena ada kemungkinan perusahaan yang sudah lama dengan yang baru 

didirikan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya dividen yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham. 

 

 

 


