
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan return on investment  dan net profit 

margin terhadap terhadap dividend payout ratio pada perusahaan industri otomotif 

yang listing di Bursa Efek Indonesia,  maka pada bagian akhir dari penelitian ini 

penulis menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

Return on investment secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dividend payout ratio pada emiten sektor industri otomotif yang listing di 

Bursa Efek Indonesia.  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk 

investor dalam pemebagian dividend yang dilakukan oleh masing-masing 

perusahaan, bahwa pembagian dividend didasarkan oleh beberapa hal yang 

dimana sebaiknya para investor melihat beberapa faktor yang salah satu 

faktornya adalah tingkat pengembalian atas asset (return on investment) 

menentukan pembagian laba dalam bentuk dividend yang dapat digunakan 

oleh pemegang saham baik ditanamkan kembali di dalam perusahaan 

maupun di tempat lain yang berpengaruh terhadap pembagian dividend 

dalam pengembangan. Pembagian dividend yang dilakukan oleh perusahaan 

atau apabila nila ROI dan NPM naik maka dividend yang dibagikan kepada 

para pemegang saham akan meningkat. Sehingga para investor tidak 

mengalami kerugian yang besar dalam menginvestasikan modalnya. 

2. Bagi perusahaan, dalam meningkatkan pendapatan atau laba yang akan 

diperoleh sebaiknya perusahaan melakukan investasi baru yang dapat 



memikat para konsumen. Dengan begitu maka sebaiknya perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja dan kemampuan dalam meningkatkan penjualan 

sehingga investor juga dapa menaruh kepercayaan terhadap perusahaan. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain hanya 

menggunakan dua rasio keuangan yaitu ROI dan NPM, hanya mengembil 

sampel 7 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling dengan periode 

pengamatan yang pendek yaitu 5tahun, sehingga berakibat pada hasil 

penelitian yang tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi pada 

seluruh perusahaan. Maka sebaiknya peneliti lain menggunakan atau 

menambah rasio keuangan lainnya untuk menambah keakuratan analisis, 

memperpanjang peroide pengamatan, serta menambah jumlah sampel 

perusahaan yang dapat mempengaruhi. 
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