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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulakan hal-hal 

berikut ini: 

1. Institutional Ownership (INTS) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini berarti setiap kenaikan 

INTS berpengaruh terhadap kenaikan DPR. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Surdayanti (2010), Haryono (2005), Bathala, et. al 

(1994), dan Jensen (1986). 

2. Return on Asset (ROA) berpengaruh positif, namun tidak signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini berarti kemampuan 

perusahaan atas pengembalian aset yang tinggi menjadikan alat ukur 

bahwa perusahaan dapat memberikan DPR kepada investor. Akan tetapi, 

pembagian dividen perusahaan tergantung bagaimana perusahaan 

mempertimbangkan nilai ROA terhadap DPR. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Deitiana (2009), Yudhanto dan Aisyah (2012), Anil 

dan Kapoor (2008), Gustian dan Bidayati (2009), dan Badu (2013). 

3. Return on Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini berarti menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri. 

Apabila semakin tinggi ROE menunjukan bahwa semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berpengaruh 



82 

 

 

terhadap kenaikan DPR. Dalam penelitian ini, perusahaan yang tergabung 

dalam LQ45 mempertimbangkan nilai ROE sehingga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap DPR perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Nasehah dan Tri Widyarti (2011), Yudhanto dan Aisjah (2012), 

Latiefasari (2011), dan Suharli (2007). 

4. Market-to-Book Value (MTBV) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR). Hal ini berarti semakin tinggi 

MTBV perusahaan menunjukan bahwa semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk mendanai keperluan perusahaan untuk berinvestasi yang 

berpengaruh terhadap penurunan DPR. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Rehman dan Takumi (2012), Amarjit et. al (2010), Amidu dan 

Abor (2006), dan D'Souza dan Saxena (1999).  

5. INTS, ROA, ROE, dan MTBV secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap DPR.  

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk pihak perusahaan, investor, 

Manajemen FE UNJ, dan peneliti selanjutnya adalah: 

1. Bagi Investor 

Para investor di pasar modal diharapkan dapat menggunakan variabel 

Institutional Ownership (INTS), Return on Equity (ROE), dan Market-to-

Book Value (MTBV) sebagai salah satu indikator pertimbangan dalam 

melakukan investasi di pasar modal terutama untuk perusahaan yang 

tergabung dalam perusahaan LQ45.  
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2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan LQ45 diharapkan dapat memutuskan kebijakan dividen lebih 

baik karena kebijakan dividen yang buruk dapat menghilangkan peluang 

investasi perusahaan akibat dari membayar dividen. Sebaliknya,  kebijakan 

deviden yang baik dapat menghasilkan peluang investasi yang tinggi yang 

menjadikan kenaikan dividen.  

3. Bagi Jurusan Manajemen FE UNJ 

Dalam masa perkuliahan, Pihak jurusan Manajemen FE UNJ disarankan 

untuk menambahkan matakuliah ekonometrika, seperti Introductory 

Econometrics for Finance dan Introductory Econometrics A Modern 

Approach untuk mempertajam analisis regresi data panel dan analisis 

lainnya. Serta, memberikan pelatihan Eviews dan SPSS lebih mendalam 

agar dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola data. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Apabila akan melaksanakan penelitian lebih lanjut menggunakan variabel 

yang sama dan tema yang sejenis, peneliti menyarankan agar tidak hanya 

menggunakan sampel perusahaan yang tergabung dalam LQ45, tetapi 

menambahkan sampel yang spesifik, seperti perusahaan manufaktur dan 

lainnya. 


