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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh biaya current ratio, debt to equity 

ratio, return on invesment, total asset turnover terhadap devidend payout ratio 

pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan Regresi Linear Berganda dengan 

program Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.19.00. Berdasarkan 

hasil pengujian menggunakan metode Regresi Linear Berganda dalam penelitian 

ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dan secara simultan 

menunjukan bahwa current ratio, debt to equity ratio, return on 

invesment, total asset turnover berpengaruh secara signifikan terhadap 

devidend payout ratio. 

2. Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa besarnya pengaruh 

current ratio dalam memberikan konstribusi pengaruh terhadap devidend 

payout ratio sebesar 21,7%. Besarnya pengaruh debt to equity ratio dalam 

memberikan konstribusi pengaruh terhadap devidend payout ratio sebesar 

16,2%. Besarnya pengaruh return on invesment dalam memberikan 

konstribusi pengaruh terhadap devidend payout ratio sebesar 18,2%. 
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Besarnya pengaruh total asset turnover dalam memberikan konstribusi 

pengaruh terhadap devidend payout ratio sebesar 18,9%. 

5.2  Saran 

1. Untuk Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukan adanya pengaruh 

current ratio, debt to equity ratio, return on invesment, total asset turnover 

terhadap devidend payout ratio, diharapkan untuk perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini atau perusahaan diluar sampel 

penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan faktor-faktor tersebut 

sehingga dapat menunjang tingkat pembagian dividen kepada para 

investor.  

 

2. Untuk Investor 

Untuk calon investor disarankan sebelum menanamkan modalnya di suatu 

perusahaan dapat menganalisis kinerja perusahaan tersebut melalui 

informasi dari rasio keuangan, karena informasi rasio keuangan 

merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan. 
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3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Agar hasil penilitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk 

peniliti berikutnya disarankan dapat menggunakan subjek penelitian 

lainnya, menambah faktor lain yang sekiranya berpengaruh terhadap 

devidend payout ratio, serta untuk periode penelitian diharapkan 

menggunakan tahun terbaru, agar dapat memberikan gambaran terkini 

mengenai kondisi suatu perusahaan. 

 


