
  
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan  

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal 

seperti yang disebutkan di bawah ini : 

1. Perkembangan Tingkat Profitabilitas yang diukur dengan Return On 

Investment (ROI) pada Perusahaan LQ 45 di BEI Periode 2007-2010, dari 

tahun ke tahun mengalami penurunan berfluktuatif. Perkembangan 

Tingkat Profitabilitas yang diukur dengan Net Profit Margin (NPM) pada 

Perusahaan LQ 45 di BEI Periode 2007-2010 dari tahun ke tahun 

berfluktuatif. Semakin tinggi rasio net profit margin maka semakin baik, 

ini berarti perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat 

penjualan tertentu 

Hasil penelitian secara simultan, diperoleh suatu persamaan regresi Y = 

32,928 + 0,825X1 - 0,113X2. Besarnya koefisien korelasi sebesar 0,659, 

artinya variabel Return On Investment (X1), dan Net Profit Margin (X2) 

memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan Dividend Payout Ratio (Y). 

variabel Return On Investment (X1), dan Net Profit Margin (X2) 

mempunyai pengaruh terhadap Dividend Payout Ratio (Y) sebesar 43,4% 

dan sisanya sebesar 56,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Berdasarkan uji F statistik didapatkan kesimpulan bahwa Return On 

Investment (X1), dan Net Profit Margin (X2) berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap Dividend Payout Ratio (Y) pada Perusahaan LQ 45  di 

BEI periode 2007 - 2010. 

2. Penelitian secara parsial, berdasarkan uji t dengan menggunakan taraf 

nyata 5%, diperoleh simpulan bahwa : 

a. Persamaan regresi linier sederhana untuk Return On Investment adalah 

Y = 31.258 + 0,815 X1. Besarnya koefisien korelasi Return On 

Investment sebesar 0,657. artinya, variabel Return On Investment (X1) 

memiliki keeratan hubungan yang kuat dengan Dividend Payout Ratio  



  
(Y). Return On Investment berpengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio  sebesar 43,2%. Hasil uji t dapat disimpulkan bahwa nilai thitung 

(3,593) > ttabel (2,110) artinya, Ho ditolak. Dengan demikian variabel 

Return On Investment (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel Dividend Payout Ratio. 

b. Persamaan regresi linier sederhana untuk Net Profit Margin  adalah Y 

= 43.159 + 0,164 X2. Besarnya koefisien korelasi Net Profit Margin  

sebesar 0.067. artinya, variabel Net Profit Margin  (X2) memiliki 

keeratan hubungan yang sangat lemah dengan Dividend Payout Ratio  

(Y). Net Profit Margin  berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio  

sebesar 0,5% . hasil uji t dapat disimpulkan bahwa nilai thitung (0,278) < 

ttabel (2,110) artinya, Ho diterima. Dengan demikian variabel Net Profit 

Margin  (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

Dividend Payout Ratio   

5.2 Saran  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi perubahan Dividend Payout Ratio 

hanya menggunakan dua indikator saja dari rasio profitabilitas yaitu Return 

On Investment dan Net Profit Margin. 

2. Unit penelitiannya terbatas hanya pada perusahaan yang masuk dalam LQ 45 

selama periode 2007-2010 saja. 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil dari penelitian sebaiknya perusahaan perlu 

mempertimbangkan hal-hal seperti : 

a. Perusahaan sebaiknya mempertahankan kebijakan dalam hal penetapan 

besarnya Dividend Payout Ratio pada kisaran 40% sampai dengan 50% 



  
setiap periodenya. Karena hal ini mengindikasikan bahwa keuntungan 

perusahaan yang stabil dan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan 

yang baik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peniliti selanjutnya untuk memperluas lingkup 

penelitiannya, yaitu : 

a. Melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan yang mungkin berbeda dan yang dapat menambah 

wawasan peneliti sendiri bahkan bagi pembaca juga. 

b. Melakukan penelitian dengan menggunakan variabel profitabilitas, dengan 

menggunakan indikator yang lain selain Return On Investment dan Net 

Profit Margin agar memperoleh gambaran mengenai hal-hal lain yang 

dapat mempengaruhi Dividend Payout Ratio.                         


