
110 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

leverage, market to book value ratio dan ukuran perusahaan terhadap dividend 

payout ratio pada perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2013, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan profitabilitas yang diproksikan oleh return on equity 

(ROE), likuiditas yang diproksikan oleh cash ratio, leverage yang 

diproksikan oleh debt to equity ratio (DER), market to book value ratio 

(MTB) dan ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh signifikan terhadap 

dividend payout ratio (DPR) pada perusahan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 dengan kontribusi pengaruh yang 

diberikan sebesar 23,9085%, sedangkan sebanyak 76,0915% sisanya 

merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang 

tidak diteliti. 

2. Secara parsial profitabilitas yang diproksikan oleh return on equity (ROE) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR) 

pada perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2010-2013. 

3. Secara parsial likuiditas yang diproksikan oleh cash ratio tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR) pada 
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perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2010-2013. 

4. Secara parsial leverage yang diproksikan oleh debt to equity ratio (DER) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR) 

pada perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2010-2013. 

5. Secara parsial market to book value ratio (MTB) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR) pada perusahan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-

2013. 

6. Secara parsial ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR) pada perusahan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-

2013. 

5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Subjek penelitian terbatas hanya pada perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sehingga dalam penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan penelitian pada sektor perusahaan yang 

berbeda, seperti pada sektor telekomunikasi, pertambangan, keuangan, 

pertanian, food and beverage, properti & real estate, dll. 
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2. Tahun penelitian terbatas hanya selama periode 2010-2013. Diharapkan 

penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan memperpanjang periode 

penelitian, seperti menambahkan periode 2014 agar dapat menghasilkan 

periode yang lebih update. Dengan penggunaan periode yang lebih 

panjang diharapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik dalam 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio. 

3. Variabel penelitian hanya menggunakan enam indikator, yaitu 

profitabilitas, likuiditas, leverage, market to book value ratio, ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen, dan dividend payout ratio 

sebagai variabel dependen. Apabila memungkinkan penelitian selanjutnya 

dapat dikembangkan dengan melakukan mengganti atau menambahkan 

variabel independen yang diduga juga berpengaruh terhadap dividend 

payout ratio, seperti pajak penghasilan, kesempatan investasi, 

pertumbuhan perusahaan, dan inflasi. 

4. Adanya beberapa hasil penelitian yang tidak signifikan, yaitu pada variabel 

likuiditas dan ukuran perusahaan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin melanjutkan penelitian ini pada subjek/survey penelitian yang 

sama untuk merubah indikator perhitungan pada variabel tersebut. 

Likuiditas dapat dirubah indikatornya menjadi current ratio atau quick 

ratio, dan ukuran perusahaan dapat dirubah indikatornya menjadi 

logaritma natural nilai pasar ekuitas perusahaan pada akhir tahun. 

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada : 
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1. Bagi perusahaan 

a. Disarankan bagi pihak manajemen yang tingkat profitabilitasnya tinggi 

adalah mengefisiensikan biaya dan meningkatkan penjualan serta 

berinvestasi pada proyek-proyek yang menguntungkan agar mampu 

meningkatkan profitabilitas dan dividend payout ratio yang dibagikan 

kepada pemegang saham. 

b. Disarankan bagi pihak manajemen yang memiliki tingkat likuiditas 

yang tinggi untuk lebih optimal dalam memanfaatkan kas dan setara kas 

perusahaan agar kebutuhan pemegang saham dalam menerima dividen 

dapat terpenuhi sesuai ekspektasi pemegang saham. 

c. Disarankan bagi pihak manajemen yang memiliki tingkat leverage yang 

tinggi untuk mengurangi utangnya agar perusahaan mampu 

membagikan dividen dengan rasio yang tinggi, sehingga ekspektasi 

pemegang saham dapat terpenuhi. 

d. Disarankan bagi pihak manajemen yang memiliki tingkat market to 

book value ratio yang tinggi untuk mempertahankan atau meningkatkan 

harga pasar saham agar perusahaan dapat meningkatkan dividend 

payout ratio sehingga kepercayaan investor terhadap perusahaan 

meningkat. 

e. Disarankan bagi pihak manajemen yang memiliki ukuran perusahaan 

yang besar untuk bisa lebih memperhatikan kepentingan pemegang 

saham dalam menerima dividen, karena hal tersebut akan meningkatkan 

citra perusahaan di mata investor. 
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2. Bagi Investor 

a. Rekomendasi bagi investor adalah untuk memilih perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, sehingga investor dapat 

memperoleh tingkat pengembalian dalam bentuk dividen yang tinggi. 

Dalam hal ini investor harus menanamkan sahamnya pada perusahaan 

yang tepat. Para investor diharapkan sebelum memilih saham yang akan 

dibeli, terlebih dahulu untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan 

tersebut. 

b. Rekomendasi bagi investor adalah untuk memilih perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga kesempatan untuk 

memperoleh dividen cenderung tinggi. 

c. Rekomendasi bagi investor adalah untuk memilih perusahaan yang 

memiliki tingkat leverage yang rendah, karena adanya utang yang 

tinggi pada perusahaan kecenderungan terhadap pembayaran 

dividennya akan semakin rendah, sehingga dengan memilih perusahaan 

yang memiliki tingkat leverage yang rendah akan mempermudah 

investor untuk memperoleh tingkat pengembalian berupa dividen yang 

tinggi. 

d. Rekomendasi bagi investor adalah untuk memilih perusahaan dengan 

tingkat market to book value ratio yang tinggi, karena perusahaan yang 

memiliki harga pasar saham yang tinggi akan lebih memprioritaskan 

pembayaran dividen kepada investor untuk mempertahankan nama baik 

perusahaan. 
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e. Rekomendasi bagi investor adalah untuk memilih ukuran perusahaan 

yang besar, karena perusahaan yang besar dapat lebih fokus untuk 

membayar dividen daripada perusahaan kecil yang lebih mengutamakan 

pertumbuhan perusahaan untuk memperluas pangsa pasarnya, seperti 

melakukan ekspansi. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

akuntansi keuangan, khususnya pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

leverage, market to book value ratio, dan ukuran perusahaan terhadap 

dividend payout ratio. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas 

lingkup penelitiannya, yaitu : 

a. Melakukan penelitian pada sektor perusahaan yang berbeda dan 

menambah tahun penelitian untuk memperoleh hasil dan kesimpulan 

yang berbeda dan up to date agar menambah wawasan peneliti sendiri 

dan pembaca. 

b. Melakukan penelitian dengan menggunakan indikator atau variabel lain 

agar memperoleh gambaran yang lain mengenai faktor yang 

mempengaruhi dividend payout ratio. 

 


