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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji tentang analisis faktor- faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penelitian ini 

menyimpulkan bahwa : 

1. Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap terhadap kebijakan dividen. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi, yang 

disyaratkan yaitu 0,036 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Current Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

2. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari tingkat signifikansi, yang 

disyaratkan yaitu 0,056 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakn Debt to Equity Ratio 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

3. Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap terhadap kebijakan 

dividen. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi, yang 

disyaratkan yaitu 0,035 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan Return On Equity 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

4. Hasil pengujian secara simultan atau uji F menunjukkan bahwa Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio dan Return On Equity berpengaruh secara 

simultan terhadap Kebijakan Dividen. Berdasarkan hasil analisis di atas, 

diketahui bahwa analisis regresi menghasilkan Adjusted R
2
 sebesar 0,514. 

Hal ini berarti bahwa Kebijakan Dividen dapat dijelaskan oleh variabel  

Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Retunr On Equity perusahaan 

sebesar 51,4 %. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa signifikansi F 

hitung sebesar 0,012 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 

yang diharapkan yaitu 0,05 yang berarti Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio dan Retunr On Equity secara simultan berpengaruh terhadap 

Kebijakan Dividen. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan adalah : 

1. Bagi calon investor 

Investor harus menganalisis kinerja dan prospek perusahaan tersebut 

terlebih dahulu, sebelum melakukan investasi saham, yaitu dengan 

mempertimbangkan besarnya Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan 

Return On Equity yang akan mempengaruhi kebijakan dividen. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Memperluas penelitian dengan menambah sampel penelitian dari 

seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dengan 

periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang 

diperoleh akan lebih dapat digeneralisasi. Dan juga akan lebih 

menggambarkan kondisi sesungguhnya selama jangka waktu panjang. 

b. Menambah variabel- variabel lain yang diduga mempengaruhi 

kebijakan dividen misalnya Growth, Price Earning Ratio dan arus kas 

bebas atau variabel lainnya. 



 
 

 
 

 


