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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai “Pengaruh Leverage, 

Likuiditas, Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Firm Size terhadap 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011 – 2014.”. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

Regresi Linear Berganda dengan program Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) Ver.20.00, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu 

kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis 

kemukakan dalam bab sebelumnya. 

1. Gambaran Leverage, Likuiditas, Good Corporate Governance, 

Profitabilitas, Firm Size dan Kebijakan Deviden. 

- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perkembangan Leverage 

yang diukur dengan Debt to Equity Ratio dari perusahaan sektor 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 

yang dijadikan sample memiliki perkembangan yang fluktuatif 

ditunjukan dengan nilai rata – rata 2011 yaitu 0,75, 2012 sebesar 0,81, 

2013 sebesar 0,79, dan 2014 sebesar 0,90. 

- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perkembangan Likuiditas 

yang diukur dengan Current Ratio dari perusahaan sektor Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 yang dijadikan 

sample memiliki perkembangan yang cenderung menurun ditunjukan 

dengan nilai rata – rata 2011 yaitu 295,75, 2012 sebesar 250,75, 2013 

sebesar 236,02, dan 2014 sebesar 208,77. 

- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perkembangan Good 

Corporate Governance yang diukur dengan Board of Directors dari 

perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014 yang dijadikan sample memiliki perkembangan yang 

cenderung meningkat ditunjukan dengan jumlah dewan direksi rata – rata 
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2011 yaitu 7,05, 2012 sebesar 7,14, 2013 sebesar 7,18, dan 2014 sebesar 

7,36 atau 7-8 orang setiap tahun. Serta Good Corporate Governance 

yang diukur dengan Managerial Ownership dari perusahaan sektor 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 

yang dijadikan sample memiliki perkembangan yang cenderung 

meningkat ditunjukan dengan jumlah perusahaan yang memiliki 

Managerial Ownership dengan rata – rata 2011 yaitu 7 perusahaan, 2012 

sebesar 7 perusahaan, 2013 sebesar 8 perusahaan, dan 2014 sebesar 8 

perusahaan. 

- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perkembangan 

Profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets dari perusahaan 

sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014 yang dijadikan sample memiliki perkembangan yang fluktuatif 

ditunjukan dengan nilai rata – rata 2011 yaitu 18,48, 2012 sebesar 16,72, 

2013 sebesar 18,81, dan 2014 sebesar 14,32. 

- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perkembangan Firm Size 

yang diukur dengan Total Aset dari perusahaan sektor Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 yang dijadikan 

sample memiliki perkembangan yang cenderung meningkat ditunjukan 

dengan nilai rata – rata 2011 yaitu 15,49, 2012 sebesar 15,65, 2013 

sebesar 15,78, dan 2014 sebesar 15,97. 

 

2. Pengaruh Leverage, Likuiditas, Good Corporate Governance, Profitabilitas 

dan Firm Size terhadap Kebijakan Deviden baik secara parsial maupun 

simultan pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 – 2014. 

- Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa Debt to 

Equity Ratio, Current Ratio, Bord of Directors, Managerial Ownership, 

Retur On Assets dan Total Assets berpengaruh signifikan terhadap 

Devidend Payout Ratio. Dan besarnya pengaruh yang diberikan adalah 
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25,2% sedangkan sisanya sebesar 74,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

selain yang diteliti oleh penulis. 

- Berdasarkan hasil pengujian parsial menunjukan bahwa Deb to Equity 

Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Devidend Payout 

Ratio dan besarnya pengaruh yang diberikan adalah 12,0%, Current 

Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Devidend Payout 

Ratio dan besarnya pengaruh yang diberikan adalah 3,5%, Board of 

Directors berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Devidend 

Payout Ratio dan besarnya pengaruh yang diberikan adalah 1,5%, 

Managerial Ownership berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Devidend Payout Ratio dan besarnya pengaruh yang diberikan 

adalah -0,04%, Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Devidend Payout Ratio dan besarnya pengaruh yang diberikan 

adalah 4,8%, dan Total Aset berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap Devidend Payout Ratio dan besarnya pengaruh yang diberikan 

adalah 3,4%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran 

untuk menjadi bahan masukan bagi pihak terkait, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukan adanya pengaruh Debt to 

Equity Ratio, Current Ratio, Board of Director, Managerial Ownership, 

Return On Asset tehadap Devidend Payout Ratio diharapkan untuk 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memperhatikan faktor-faktor tersebut sehingga dapat menunjang tingkat 

pembagian deviden kepada para investor. 
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2. Bagi investor 

Disarankan kepada para investor maupun calon investor yang ingin 

menginvestasikan sahamnya pada perusahaan sebaiknya melihat terlebih 

dahulu kinerja keuangan dengan cara melihat kondisi investasi perusahaan 

yang diukur dengan pertumbuhan total asset perusahaan. Namun hanya 

dengan melihat kinerja keuangan perusahaan saja masih belum cukup 

apalagi terbatas hanya dengan struktur kepemilikan dankeputusan investasi 

untuk dijadikan bahan informasi dalam pengambilan keputusan investasi 

bagi investor, maka sebaiknya investor memperhatikan semua aspek baik 

fundamental dan teknikal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih belum sempurna, karena itu diharapkan bagi para 

peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang hal yang serupa, 

sebaiknya menggunakan subjek penelitian lain agar penelitian ini dapat 

digunakan secara umum dan luas.  Dan menambahkan variabel 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. 

 


