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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Return On Assets  (ROA), Debt 

to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), dan Firm Size Terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) Pada Perusahaan Perbankan Go Public yang Terdaftar Di 

BEI Periode 2008-2012. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

ini yaitu: 

1. Return On Assets atau ROA memiliki pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap kebijakan dividen yang diukur menggunakan DPR. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba maka semakin kecil dividen yang dibagikan oleh perusahaan perbankan 

go public di BEI.  

2. Debt to Equity Ratio atau DER memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap DPR perusahaan perbankan go public di BEI. Semakin besar DER 

perusahaan maka akan meningkatkan DPR. 

3. Current Ratio yang merupakan tingkat likuiditas memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap DPR perusahaan perbankan go public di BEI. 

4. Ukuran perusahaan yang diukur oleh firm size memiliki pengaruh negatif 

namun tidak signifikan terhadap DPR perusahaan perbankan go public di BEI. 

5. Hasil pengujian dari variabel Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio 

(DER), Current Ratio (CR), dan Firm Size secara bersama-sama mempunyai 
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pengaruh yang signifikan terhadap DPR perusahaan perbankan go public di 

BEI. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti diantaranya adalah: 

1. Bagi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI diharapkan sebelum 

melakukan kebijakan membagikan dividen harus memperhatikan dahulu 

faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembagian dividen 

sehingga dalam pelaksanaanya nanti akan saling menguntungkan antara 

pihak perusahaan dan investor. Serta meningkatkan kinerja keuangan 

dalam meningkatkan laba karena investor cenderung menyukai kinerja 

keuangan yang sehat untuk mencegah hilangnya kepercayaan investor 

dan publik, sehingga manajemen harus lebih bijak mengontrol stabilitas 

keuangan agar bias berjalan dengan baik. 

2. Bagi investor dan calon investor diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat 

sehubungan investasinya pada instrument pasar modal yang 

mengharapkan keuntungan dari pembagian dividen daripada capital 

gains. Sebaiknya mempertimbangkan ROA, DER, dan CR perusahaan 

karena semakin tinggi variabel tersebut akan mempengaruhi kenaikan 

tingkat DPR perusahaan. 

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel 

independen dari sisi internal perusahaan antara lain Cash Ratio, Return 

On Equity, Net Profit Margin, Earning Per Share, Growth, dan  lainnya 
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yang mempengaruhi DPR yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  

Selain itu juga dapat menambahkan jumlah sampel penelitian atau dapat 

membandingkan sektor-sektor lain perusahaan yang terdaftar di BEI 

dalam hal kinerja perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan 

dividen, serta menambahkan sampel dan memperluas objek penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


