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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh likuiditas dan profitabilitas 

terhadap dividend payout ratio pada pada perusahaan manufaktur periode 2008-

2012 yang terdaftar di BEI. Analisis dilakukan dengan menggunakan program 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.20.00. Dari hasil pengujian 

hipotesa yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal berikut ini: 

1. Berdasarkan rata-rata perkembangan likuiditas dan profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur periode 2008 – 2012 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia bahwa rata-rata pertahunnya perkembangan likuiditas dan 

profitabilitas sudah dapat dikatakan baik karena rata-rata pertahunnya 

memiliki nilai diatas indikator yang sudah ditetapkan oleh sektor industri.  

2. Berdasarkan rata-rata perkembangan dividend payout ratio pada 

perusahaan manufaktur periode 2008 – 2012 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia bahwa rata-rata pertahunnya perkembangan dividend payout 

ratio sudah dapat dikatakan baik karena rata-rata pertahunnya memiliki 

nilai diatas indicator yang sudah ditetapkan oleh sektor industry.  

3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Likuiditas 

(current ratio) berpengaruh positif signifikan terhadap dividend payout 

ratio sedangkan Profitabilitas (net profit margin) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout ratio. Berdasarkan hasil pengujian 

secara simultan menunjukkan bahwa likuiditas (current ratio) dan 
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profitabilitas (net profit margin) berpengaruh signifikan terhadap dividend 

payout ratio. 

5.2  Saran 

1. Bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian, current ratio berpengaruh signifikan 

terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian diharapkan perusahaan 

mampu memberikan kinerja terbaik disis likuiditas yang berguna dalam 

meningkatkan keterkaitan investor pada perusahaan. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan acuan dalam pengambilan 

keputusan investasi terkait pembayaran dividen, diantaranya investor harus 

melihat tingkat likuiditas suatu perusahaan karena semakin tinggi current 

ratio 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 pihak lain 

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

peneliti berikutnya disarankan dapat menggunakan subjek penelitian 

lainnya, menambah faktor-faktor lain yang sekiranya berpengaruh 

terhadap dividend payout ratio, misalnya leverage, ukuran perusahaan, 

dan free cash flow. 

 


