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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

hal-hal berikut ini: 

1. Profitabilitas (net profit margin) tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Berarti setiap perubahan yang terjadi pada net profit margin tidak 

mempengaruhi dividend payout ratio. Hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi 

NPM yang meningkat disertai dengan peningkatan DPR di tahun 2009 dan NPM 

yang tetap meningkat di tahun 2010 ternyata menurunkan DPR. Hal ini sesuai 

dengan pembahasan NPM terhadap DPR di halaman 121-122. 

2. Profitabilitas (return on assets) berpengaruh positif signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Pengaruh yang diberikan adalah sebesar 72,2%. Berarti setiap 

perubahan yang terjadi pada return on assets mempengaruhi dividend payout 

ratio. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan perolehan laba yang sebanding dengan 

peningkatan penggunaan aset setiap tahunnya disertai dengan peningkatan 

dividend payout ratio dan begitu pula sebaliknya. Sehingga semakin tinggi 

perolehan laba akan berdampak pada semakin besarnya jumlah pendapatan 

dividen yang dapat diterima para pemegang saham. 

3. Likuiditas (current ratio) berpengaruh positif signifikan terhadap dividend 

payout ratio dengan pengaruh sebesar 52,2%. Berarti setiap perubahan yang 
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terjadi pada current ratio akan mempengaruhi dividend payout ratio. Hal ini 

dibuktikan dengan kondisi aset lancar yang dapat menjamin kewajiban lancarnya 

mengalami peningkatan sebanding dengan peningkatan dividend payout ratio 

dan begitu pula sebaliknya. Sehingga ketersediaan aset lancar yang tinggi dapat 

memenuhi kewajiban perusahaan terhadap kreditur maupun investor dan 

keduanya dapat menerima haknya tanpa mementingkan salah satu di antara 

mereka. 

4. Leverage (debt to assets ratio) tidak berpengaruh signifikan dividend payout 

ratio. Berarti setiap perubahan yang terjadi pada debt to assets ratio tidak 

mempengaruhi dividend payout ratio. Hal ini dibuktikan dengan kondisi yang 

terjadi pada tahun 2009 yaitu penurunan DAR disertai dengan penurunan DPR, 

tahun 2010 terjadi peningkatan DAR tetapi DPR tetap menurun serta tahun 2011 

terjadi peningkatan DAR disertai dengan peningkatan DPR. Hal ini sesuai 

dengan pembahasan DAR terhadap DPR di halaman 124-125. 

5. Leverage (debt to equity ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratio. Berarti setiap perubahan yang terjadi pada debt to equity ratio tidak 

mempengaruhi dividend payout ratio. Hal ini dibuktikan dengan kondisi yang 

terjadi pada tahun 2009 yaitu penurunan DER disertai dengan penurunan DPR, 

tahun 2010 terjadi peningkatan DER tetapi DPR tetap menurun serta tahun 2011 

terjadi peningkatan DER disertai dengan peningkatan DPR. Hal ini sesuai dengan 

pembahasan DER terhadap DPR di halaman 126-127. 
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6. Net profit margin (NPM), return on assets (ROA), current ratio (CR), debt to 

assets ratio (DAR), debt to equity ratio (DER) berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap dividend payout ratio (DPR) sebesar 70,1%. Hal ini berarti 

perubahan yang terjadi pada seluruh variabel independen secara bersama-sama 

akan mempengaruhi besarnya dividend payout ratio. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Sampel perusahaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

sektor manufaktur. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum tentu dapat 

digeneralisasi pada sektor perusahaan yang berbeda. 

2. Nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
)  sebesar 70,1% yang berarti bahwa 

70,1% variasi dari dividend payout ratio dijelaskan oleh net profit margin, return 

on assets, current ratio, debt to assets ratio, dan debt to equity ratio. Sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Hal ini berarti masih ada variabel lain 

yang perlu diuji dalam mempengaruhi dividend payout ratio. Mengingat bahwa 

penelitian ini hanya menguji faktor rasio keuangan terhadap dividend payout 

ratio. 
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5.3 Saran 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Bardasarkan hasil penelitian, return on assets dan current ratio berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian diharapkan 

perusahaan mampu memberikan kinerja terbaik di sisi profitabilitas dan likuiditas 

yang berguna dalam meningkatkan ketertarikan investor pada perusahaan. 

2. Bagi para investor atau analis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan acuan dalam pengambilan keputusan 

investasi terkait pembayaran dividen. 

a. Investor harus melihat tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam 

berinvestasi karena semakin tinggi ROA menunjukkan kinerja perusahaan 

yang semakin baik dan semakin tinggi kemampuan dalam membayar dividen. 

b. Investor harus melihat tingkat likuiditas suatu perusahaan karena semakin 

tinggi CR menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan semakin 

tinggi kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya saat jatuh tempo dan 

semakin tinggi kesanggupan perusahaan dalam membayar dividen.   

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah kaidah 

teori ilmu akuntansi dan keuangan khususnya mengenai pengaruh rasio keuangan 

terhadap dividend payout ratio. 
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4. Bagi para peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang tergolong pada sektor 

manufaktur sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi 

pada sektor yang lain. Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk ruang 

lingkup penelitian dapat diperluas ke sektor industri lainnya.  

b. Nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
)  sebesar 70,1% memiliki arti bahwa 

70,1% variasi dari dividend payout ratio dijelaskan oleh net profit margin, 

return on assets, current ratio, debt to assets ratio, dan debt to equity ratio. 

Berarti masih ada variabel lain yang dapat menjelaskan dividend payout ratio 

di luar faktor rasio keuangan. Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk 

menggunakan variabel di luar rasio keuangan, seperti set kesempatan 

investasi, insider ownership, tingkat pertumbuhan, tingkat inflasi, ukuran 

perusahaan atau variabel lainnya. 


