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BAB V 

KESIMPULAN,  SARAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Rasio profitabilitas, likuiditas dan leverage secara bersama-sama (simultan) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap dividen payout ratio (DPR) 

2.  Rasio profitabilitas, likuiditas dan leverage secara sendiri-sendiri (parsial) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio (DPR)  

3.  Hasil regresi berganda yang dilakukan pada dua persamaan  yang ditunjukkan 

pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak satupun variabel bebas 

baik secara bersama-sama (simultan) dan secara sendiri-sendiri (parsial) 

berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio (DPR). 

4. Dari pengujian dengan menggunakan asumsi klasik, yaitu melalui uji 

Multikolinearitas menunjukkan faktor-faktor variabel bebas memiliki nilai 

kurang dari 10, dimana terjadinya multikolearitas ditandai dengan nilai VIF 

kurang dari 10 ( Hair et al, 1995). Dalam penelitian ini berarti model regresi tidak 

terdapat multikolinearitas antar faktor-faktor dalam variable bebas.  

5. Dari hasil pengolahan data dalam penelitian dapat dinyatakan data bebas dari 

autokorelasi yang ditandai oleh nilai Durbin-Watson kecil dari 5. Hal ini dapat 

dilihat dari perhitungan persamaan I yaitu regresi Net Profit Margin (NPM), 

Current Ratio dan Debt Equity Ratio yang mewakili rasio leverage terhadap 

Dividen Payout Ratio (DPR) diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,863 

(Lampiran 3). Maka regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi. Begitu juga pada 

persamaan 2. dimana regresi Return on Assets (ROA), Rasio kas dan Leverage 

yang diwakili oleh Debt Equity Ratio serta Dividen Payout Ratio (DPR) juga 
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menunjukkan tidak terjadi autokorelasi karena besarnya Durbin-Watson adalah 

1,797 lebih kecil dari 5. (Lampiran 7) 

 Tidak adanya terjadi otokorelasi sesama variable yang dipakai dalam 

penelitian ini memberikan implikasi bahwa variabel yang dipakai baik dan dapat 

dipertanggung jawabkan.  

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena waktu yang singkat untuk 

melakukan  

5.2.  SARAN 

1. Bagi calon investor didalam menilai sebuah investasi yang baik haruslah 

melakukan penilaian-penilaian lain selain melihat rasio keuangan perusahaan, 

agar investasi yang dilakukan nantinya dapat mendatangkan keuntungan yang 

lebih baik, terutama bagi calon investor yang mengharapkan rasio pembayaran 

dividen. 

2.  Bagi calon peneliti lainnya mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bukti pendukung untuk mengkaji faktor-faktor lain yang lebih memberikan hasil 

lebih baik untuk melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi dividen payout ratio  

3.  Bagi penulis sendiri apa yang telah didapatkan dari penelitian ini mudah-mudahan 

bisa mendorong semangat untuk terus melakukan analisis selanjutnya dengan 

harapan nantinya bisa dipraktekkan pada situasi yang sebenarnya.  

4. Bagi program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 

diharapkan tesis penulis ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi generasi 

dan angkatan berikutnya. 

5.3. IMPLIKASI   

 Hasil penelitian ini tidak selalu sama dengan penelitian sebelumnya, namun 

hasil yang diperdapat dalam penelitian ini dapat menambah keyakinan kita bahwa: 
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1.  Analisis laporan keuangan perusahaan adalah penting bagi investor sebagai dasar 

pengambilan keputusan bisnisnya, tetapi hal itu tidaklah satu-satu pertimbangan 

yang dipergunakan, sebab dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa analisis 

laporan keuangan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran 

dividen. 

2.  Penelitian dengan melihat pengaruh rasio keuangan terhadap pembayaran dividen 

ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan pengamatan yang lebih 

panjang, sehingga memiliki kekuatan data yang lebih baik untuk dibandingkan. 

5.4. KETERBATASAN 

 Penelitian ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih terdapat 

keterbatasan-keterbatasan antara lain menyangkut: 

1.  Dalam penentuan variabel dalam penelitian ini  hampir sepenuhnya sama dengan 

yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, tanpa banyak kesempatan 

untuk menelaah lebih seksama. 

2.  Karena keterbatasan dana dan waktu data rasio keuangan yang dipergunakan 

disini adalah diperoleh melalui internet yang dilaporkan dalam  webside BEJ. 

Tanpa melihat langsung kelapangan dimana perusahaan itu beroperasi. 

3.  Penulis tidak meneliti rasio-rasio keuangan perusahaan selain manufaktur, karena 

keterbatasan penulis dari segi waktu dan dana. Hendaknya peneliti selanjutnya 

lebih memperluas cakupan populasinya pada industri selain manufaktur. 

Karena keterbatasan-keterbatasan itu menyebabkan hasil penelitian ini perlu 

pengkajian yang lebih seksama dimasa mendatang, dengan melihat factor-faktor 

diluar keterbatasan sekarang. 


