
BAB V 

PENUTUP 
5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan, variabel pertumbuhan EPS, dividen periode lalu, 

likuiditas (cash ratio), rasio hutang (debt to equity ratio) dan return on 

equity berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pembayaran dividen 

kas (dividend payout ratio). 

2. Secara parsial, variabel dividen periode lalu dan likuiditas (cash ratio) 

berpengaruh secara signifikan terhadap dividend payout ratio, sedangkan 

variabel pertumbuhan EPS, rasio hutang (debt to equity ratio), dan return 

on equity. Variabel dividen periode lalu dan likuiditas (cash ratio) 

berpengaruh signifikan positif. 

3. Variabel likuiditas (cash ratio) mempunyai pengaruh dominan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisiennya (b) paling besar, yaitu sebesar 

4,404. 

4. Pengaruh pertumbuhan EPS, dividen periode lalu, likuiditas (cash ratio), 

rasio hutang (debt to equity ratio) dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) 

terhadap pembayaran dividen (dividend payout ratio) adalah sebesar 

88,5% sedangkan sisanya, yaitu 11,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar 

persamaan. Korelasi variabel pertumbuhan EPS, dividen periode lalu, 

likuiditas (cash ratio), rasio hutang (debt to equity ratio) dan return on 

equity bahwa  berpengaruh terhadap dividend payout ratio adalah cukup 

kuat. 

5.2 KETERBATASAN 

Dalam menggunakan hasil penelitian ini, perlu diingat bahwa penelitian 

ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, dengan periode pengamatan penelitian 8 tahun dan 



sampelnya hanya perusahaan non finansial yang membayar dividen 

berturut-turut selama 4 tahun. 

2.  Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya fokus pada variabel 

keuangan yang bersifat internal, sehingga tidak memasukkan variabel 

eksternal dan variabel lain yang bersifat non-keuangan. 

 

5.3 SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan, dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan dividen yang 

digunakan agar dapat menambah nilai perusahaan, dan memberikan signal 

prospek perusahaan yang tepat bagi investor. 

2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan mengenai preferensinya terhadap dividen dari investasi yang 

dilakukan, sehingga investor dapat berhati-hati dalam melakukan penilaian 

terhadap investasi yang dipilihnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya, disamping perlunya 

memperluas periode pengamatan dan variabel yang digunakan, agar tidak 

terbatas pada variabel keuangan saja. Peneliti selanjutnya dapat 

menambahkan variabel keuangan yang lain, seperti nonkeuangan, 

misalnya menggunakan variabel kepemilikan, ukuran perusahaan, jenis 

industri dan variabel yang bersifat eksternal, misalnya risiko pasar, pajak, 

dan peraturan pemerintah. 

 


