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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return on 

Equity (ROE) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 

kebijakan dividen. Secara parsial leverage yang diukur dengan 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan 

dengan arah negatif terhadap kebijakan dividen. Secara parsial investment 

opportunity set yang diukur dengan menggunakan Market to Book Value 

Equity (MBVE) tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap 

kebijakan dividen. 

2. Secara simultan profitabilitas, leverage, dan investment opportunity set 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian maka peneliti mengajukan saran 

sebagai berikut : 
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1. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Sampel yang digunakan untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

tidak hanya perusahaan manufaktur saja, tetapi juga perusahaan non-

manufaktur sehingga penelitian diharapkan dapat memberikan hasil 

yang dapat digeneralisasi pada keseluruhan perusahaan di Indonesia. 

b. Jangka waktu penelitian diperpanjang agar penelitian memberikan 

hasil yang lebih baik. 

c. Variabel leverage dan investment opportunity set dalam penelitian 

ini secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Oleh karena itu, diharapkan melakukan 

penelitian dengan menggunakan variabel lain yang dapat 

memberikan pengaruh signifikan tehadap kebijakan dividen, seperti 

posisi likuiditas perusahaan dan arus kas bebas perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

Pihak manajemen perusahaan diharapkan agar lebih berhati-hati dalam 

mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kebijakan 

dividen karena baik kepentingan manajemen maupun investor 

ditentukan disini. Manajemen harus memperhatikan tingkat 

profitabilitas perusahaan yang mampu mempengaruhi secara signifikan 

kebijakan dividen. Faktor leverage dan investment opportunity set juga 

perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan walaupun tidak 

memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, manajemen juga harus 
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mempertimbangkan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, 

seperti posisi likuiditas perusahaan. 

3. Bagi investor 

Investor selaku pihak praktisi diharapkan mempertimbangkan faktor 

profitabilitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, investor juga 

mempertimbangkan faktor leverage dan investment opportunity set 

walaupun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen.  


