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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

              Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil dari uji t, masing-masing pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Profitabilitas (ROE) memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 2,239 > 1,99601. 

Selain itu nilai signifikasi 0,029 < 0,05 maka maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, hal ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap dividen tunai.  

b. Harga saham (Close Price) memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 3,344 > 

1,99601. Selain itu nilai signifikasi 0,01 < 0,05 maka maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, hal ini menunjukkan harga saham berpengaruh 

signifikan terhadap dividen tunai.  

2. Hasil uji F menunjukkan variabel profitabilitas dan harga saham secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap dividen 

tunai. Hal ini terlihat dari nilai Fhitung  > Ftabel yaitu dengan tingkat 

signifikan. Berdasarkan hasil pengujian didapat 10,960 > 3,14. Hasil 

tersebut menggambarkan bahwa profitabilitas dan harga saham yang 

besar, maka akan menimbulkan tingginya dividen tunai. 
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3. Hasil regresi menunjukkan koefisien determinasi (Adjusted R square) 

sebesar 0,227. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh profitabilitas dan harga saham terhadap dividen tunai sebesar 

22,7%. Atau variasi profitabilitas dan harga saham mampu menjelaskan 

sebesar 22,7% variasi dividen tunai. Sedangkan sisanya sebesar 77,3% 

dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel lainnya. 

 

5.2. Keterbatasan  

        Peneliti mengakui bahwa penelitan ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Pemilihan sampel dilakukan hanya pada perusahaan manufaktur, sehingga 

hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, artinya tidak dapat diterapkan 

pada perusahaan selain manufaktur. 

2. Jumlah sampel yang menjadi objek penelitian sedikit, maka hasilnya 

kurang maksimal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar secara 

keseluruhan. 

3. Penelitian ini hanya menunjukkan pengaruh profitabilitas dan harga saham 

terhadap dividen tunai sebesar 22,7%. Angka tersebut sangat kecil sehingga 

variabel yang dipakai dalam penelitian ini belum dapat mencerminkan 

faktor fundamental lainnya. 
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5.3. Saran  

        Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengajukan 

saran, antara lain: 

1. Bagi Emiten 

Diharapkan bagi emiten selaku pihak yang menerbitkan saham untuk 

memberikan  informasi yang lengkap dan akurat untuk mempermudah para 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi Investor 

Diharapkan bagi investor agar mencari informasi yang sebanyak mungkin 

sebelum mengambil keputusan dalam melakukan investasi. Hal ini 

berkaitan dengan prediksi jumlah dividen tunai yang nantinya akan 

diperoleh sebagai hasil investasi yang telah dilakukan. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel 

lainnya yang di anggap mempengaruhi jumlah dividen tunai (DPR). 

Beberapa variabel tersebut antara lain adalah Earning Per Share, Current 

Ratio, Debt to Total Assets dan lain-lain. Karena variabel-variabel tersebut 

sangat mungkin mempengaruhi perusahaan dalam membagikan dividen 

tunai. 

 
 




