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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keadaan kinerja keuangan perusahaan yang berupa acid test ratio, debt to 

total asset ratio, total asset turnover, return on investment dan kenaikan 

aktiva.  

a. Keadaan rata-rata acid test ratio pada tahun 2001-2005 untuk 

perusahaan Manufaktur yang menjadi unit analisis penelitian, acid test 

ratio tertinggi diperoleh Intan Wijaya Internasional Tbk, yaitu sebesar 

5.104 dan nilai acid test ratio terendah diperoleh Gudang Garam Tbk 

sebesar 0.363. Tingginya nilai acid test ratio menandakan bahwa 

perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya selain itu 

juga menunjukkan keyakinan investor terhadap kemampuan perusahaan 

membayar dividen yang dijanjikan. Sedangkan rendahnya nilai acid test 

ratio menandakan bahwa perusahaan memiliki risiko yang tinggi terhadap 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.  

b. Keadaan rata-rata debt to total asset ratio pada tahun 2001-2005 untuk 

perusahaan Manufaktur yang menjadi unit analisis penelitian, debt to total 

asset ratio tertinggi diperoleh Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu 

sebesar 70.1% dan nilai debt to total asset ratio terendah diperoleh Intan 

Wijaya Internasional Tbk sebesar 13.7%. Adanya kenaikan nilai debt to 

total asset ratio dari suatu perusahaan pada setiap tahunnya bisa 
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disebabkan oleh faktor intern perusahaan yaitu kurangnya pemaksimalan 

dari kinerja perusahaan dalam mengoperasikan usahanya sehingga 

perusahaan tidak mampu mengoperasikan usahanya dan perusahaan 

tidak mampu membiayai usahanya dengan modal sendiri. Hal ini kurang 

disukai investor, karena debt to total asset ratio yang tinggi memiliki risiko 

yang cukup besar dan kesempatan untuk mendapatkan return bagi 

pemegang saham sangat kecil. Sebaliknya penurunan nilai debt to total 

asset ratio suatu perusahaan pada setiap tahunnya bisa disebabkan oleh 

faktor intern perusahaan yaitu adanya pemaksimalan dari kinerja 

perusahaan dalam mengoperasikan usahanya sehingga perusahaan 

mampu membiayai usahanya dengan modal sendiri. 

c. Keadaan rata-rata total asset turnover pada tahun 2001-2005 untuk 

perusahaan Manufaktur yang menjadi unit analisis penelitian, total asset 

turnover tertinggi diperoleh Fast Food Indonesia Tbk, yaitu sebesar 2.857 

dan nilai total asset turnover terendah diperoleh Lion Metal Works Tbk 

sebesar 0.742. Tingginya nilai total asset turnover menunjukkan 

kemampuan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan 

penjualan bekerja efektif. Sebaliknya nilai total asset turnover rendah 

menunjukkan adanya aktiva yang menganggur di dalam perusahaan 

sehingga tidak efektif untuk menciptakan penjualan. 

d. Keadaan rata-rata return on investment pada tahun 2001-2005 untuk 

perusahaan Manufaktur yang menjadi unit analisis penelitian, return on 

investment tertinggi diperoleh Unilever Indonesia Tbk, yaitu sebesar 36% 

dan nilai return on investment terendah diperoleh Lautan Luas Tbk 

sebesar 2.8%. Tingginya nilai return on investment menunjukkan kinerja 
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perusahaan yang semakin baik karena tingkat kembalian investasi 

(return) semakin besar. Sebaliknya nilai return on investment yang rendah 

menunjukkan kinerja perusahaan yang buruk karena tingkat kembalian 

investasi (return) semakin kecil. 

e. Keadaan rata-rata kenaikan aktiva pada tahun 2001-2005 untuk 

perusahaan Manufaktur yang menjadi unit analisis penelitian, kenaikan 

aktiva tertinggi diperoleh Pan Brothers Tex Tbk, yaitu sebesar 44.9% dan 

nilai kenaikan aktiva terendah diperoleh Andhi Chandra Automotive 

Products  Tbk sebesar 2.4%. Tingginya nilai kenaikan aktiva 

menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi untuk 

mengembangkan perusahaan.  

2. Keadaan kebijakan dividend payout ratio tahun 2001-2005 untuk perusahaan 

Manufaktur yang menjadi subjek penelitian. dividend payout ratio atio 

tertinggi diperoleh Kimia Farma Tbk yaitu sebesar 75.870 dan terendah 

diperoleh Delta Djakarta Tbk sebesar 15.5%. Tingginya nilai dividend payout 

ratio menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk membayar dividen 

dengan tinggi dibandingkan untuk memperluas usaha perusahaan, 

Sedangkan rendahnya nilai dividend payout ratio menunjukkan bahwa 

perusahaan lebih memilih untuk memperluas usaha perusahaan 

dibandingkan dengan membayar dividen yang tinggi. 

3. Pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap kebijakan dividen 

a. Secara Parsial 

1) Acid test ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividend payout ratio karena - ttabel  -2.145 < thitung -0.924 < 

ttabel 2.145 
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2) Debt to total asset ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan dividend payout ratio karena - ttabel -2.145 < thitung -

0.935 < ttabel 2.110 

3) Total asset turnover tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividend payout ratio karena - ttabel  -2.145< thitung 0.598 < ttabel 

2.145 

4) Total return on investment tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan dividend payout ratio karena - ttabel -2.145 < thitung -

1.315 < ttabel 2.145 

5) Kenaikan aktiva tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividend payout ratio karena - ttabel -2.145 < thitung  -0.631 < 

ttabel 2.145 

b. Secara Simultan 

Acid test ratio, debt to total asset ratio, total asset turnover, return on 

investment dan kenaikan aktiva tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan dividend payout ratio karena F hitung 0.539 < F tabel (14,5) 

2.96, tetapi kelima variablel tersebut memiliki keeratan hubungan dengan 

kriteria sedang terhadap kebijakan dividend payout ratio. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi kebijakan dividend payout ratio 

hanya dari lima aspek saja yaitu acid test ratio, debt to total assets ratio, total 

asset turnover, return on investment dan kenaikan aktiva.  
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2. Unit analisis penelitian terbatas pada perusahaan Manufaktur yang 

membagikan dividen sehingga memiliki jumlah sampel yang kurang banyak 

(kurang dari 30) yang salah satunya menyebabkan hasil penelitian tidak 

signifikan. 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan keterbatasan-keterbatasan yang ada adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut sebelumnya, maka 

implikasi penelitian ini bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian 

dengan topik yang sama, antara lain, penelitian selanjutnya sebaiknya 

menggunakan unit analisis penelitian yang lebih banyak dari semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sehingga generalisasi 

penelitian untuk semua sektor di BEJ dapat lebih ditingkatkan. Pemilihan 

faktor-faktor selain acid test ratio, debt to total assets ratio, total asset 

turnover, return on investment dan kenaikan aktiva, seperti rasio-rasio 

keuangan lain yang dianggap relevan dan juga memperhatikan faktor-faktor 

non keuangan yang mungkin berpengaruh terhadap kebijakan dividend 

payout ratio. 

2. Bagi perusahaan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan pembagian dividen. Dengan melihat hasil penelitian 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja keuangan 

perusahaan terhadap kebijakan dividend payout ratio, maka perusahaan 

harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan 

pembayaran dividen. Artinya kalau selama ini perusahaan membagikan 
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dividen hanya dilihat dari kinerja keuangannya saja tanpa pertimbangan yang 

lain tentu saja bisa berpengaruh buruk terhadap going concern perusahaan.  

3. Bagi investor, dengan melihat hasil penelitian bahwa kinerja keuangan 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen, 

maka investor ketika ingin menginvestasikan sahamnya pada perusahaan 

sebaiknya tidak hanya melihat dari sisi kinerja keuangannya saja tetapi dari 

faktor-faktor lain. Meskipun tidak dapat dipungkiri dari hasil penelitian bahwa 

kinerja keuangan perusahaan memiliki hubungan (koefisien korelasi) dengan 

tingkat yang sedang. Tetapi untuk investor lebih baik memilih perusahaan 

dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Karena dari hasil penelitian walaupun 

variable total asset turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratio tetapi memiliki koefisien korelasi yang positif . 

 

 


