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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Likuiditas yang diproksikan dengan current ratio dan profitabilitas yang 

diproksikan dengan return on assets memiliki arah pengaruh yang berbeda 

dalam mempengaruhi kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend 

payment ratio. Namun kedua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap 

penentu kebijakan dividen yang bermanfaat bagi perusahaan. 

b. Likuiditas memiliki arah pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, artinya 

bahwa setiap kenaikan nilai likuiditas akan berdampak kepada penurunan 

kebijakan dividen, adapun besarnya pengaruh likuiditas terhadap kebijakan 

dividen adalah sebesar 0,2%, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 

Sedangkan mengenai uji keberartian koefisien regresi variabel likuiditas 

menunjukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

kebijakan dividen. 

c. Profitabilitas memiliki arah pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, 

artinya bahwa setiap terjadi penurunan likuiditas akan berdampak pada 

penurunan kebijakan dividen. Adapun besarya nilai pengaruh profitabilitas 

adalah sebesar 86,9%. Hasil pengujian statistik mengenai keberartian koefisien 

regresi variabel profitabilitas menunjukan bahwa profitabilitas memiliki 

pengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen.  
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B. Saran 

Penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan memiliki keterbatasan, adapun 

keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah satu tahun atau 

satu periode akuntansi 

2. Variabel bebas atau independen yang digunakan hanya dua variabel yaitu 

likuiditas dan profitabilitas, tidak menambahkan variabel bebas lainnya, 

vaiabel moderating ataupun variabel intervening. 

3. Terdapat hasil penelitian yang tidak sejalan dengan teori awal, sehingga 

hipotesis penelitian ditolak yaitu variabel likuiditas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan manufaktur yang memiliki kewajiban dalam pembayaran 

dividen, dapat lebih mempertimbangkan dengan mengacu pada besarnya 

likuiditas dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan, besarnya likuiditas 

belum tentu menunjukan kondisi yang baik dalam penentuan kebijakan dividen 

yang besar, sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan besarnya jumlah kas 

dalam mempengaruhi likuiditas tersebut. 

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian mengenai 

kebijakan dividen sebaiknya menambah faktor-faktor lainnya selain 

profitabilitas dan likuiditas, seperti tingkat pertumbuhan perusahaan ataupun 

financial laverage. Selain itu menambah jumlah tahun yang digunakan sebagai 

objek penelitian akan lebih menunjukan tingkat fluktuasi setiap perusahaan 

yang menjadi objek dalam penelitian.  

3. Karena terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai dengan teori awal, maka 

alangkah lebih baiknya bagi para peneliti selanjutnya ataupun penentu 

kebijakan dividen di perusahaan dapat mencari berbagai macam alternafif teori 

dan referensi mengenai faktor-faktor yang benar-benar mempengaruhi dividen 

dan arah dari pengaruh tersebut.  

 


