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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara  

Profitablitas, Leverage, Likuiditas dan Growth Terhadap Kebijakan 

Dividen. Penelitian menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016. Berikut  

adalah kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini : 

1. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi memilih untuk membagikan dividen yang 

kecil karena laba yang dimiliki perusahan ditahan guna meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan. 

2. Leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016. Hal ini menunjukan perusahaan dengan leverage tinggi 

akan memberikan dividen yang rendah. 

3. Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

jumlah kas dan setara kas dalam perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan dividend payout ratio. Meningkatnya cash ratio dapat 
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juga meningkatkan harapan investor terhadap kemampuan perusahaan 

dalam membagikan dividen. 

4. Growth tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki 

tingkat pertumbuhan aktiva yang baik tidak selalu membagikan 

dividen yang tinggi, akan tetapi perusahaan lebih cenderung untuk 

mengalokasikan dana mereka untuk investasi. 

B. Implikasi 

Penelitian ini dharapkan dapat membantu perusahaan dan investor 

khususnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dalam mempertmbangkan kebijakan dividen. 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, 

khususnya manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

pembagian dividen kepada para pemegang saham. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor yang ingin menanamkan modalnya untuk 

memperoleh dividen pada suatu perusahaan dapat melihat profitabilitas 

yang rendah hal ini dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas yang 

tinggi memilih untuk membagikan dividen yang kecil karena laba yang 

dimiliki perusahan ditahan untuk meningkatkan pertumbuhan 
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perusahaan dan perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi 

memungkinkan kemampuan perusahaan dalam membayarkan 

kewajiban jangka pendeknya sebagai pertimbangan dalam 

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai 

perusahaan yang memberikan keputusan kebijakan dividen, sehingga 

investor dapat lebih berhati-hati dalam melakukan penilaian terhadap 

perusahaan yang dipilih untuk berinvestasi. 

C. Saran 

Penelitian ini memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

lebih mengembangkan penelitian ini. Peneliti berharap penelitian yang 

telah dilakukan ini dapat menginspirasi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan ini. Penelitian 

menyadari penelitan ini memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, 

peneliti menyarankan untuk : 

1. Penelitian selanjutnya dapat mengindentifikasi proksi lain dari 

profitabilitas seperti return on equity (ROE) atau rasio-rasio lainnya, 

dan proksi lain dari growth seperti sales growth untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kebijakan dividen khususnya dividen payout 

ratio (DPR) 

2. Memperluas objek penelitian, bukan hanya perusahaan manufaktur 

saja tetapi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Serta menambahkan periode penelitian, agar hasil yang diperoleh 

peneliti selanjutnya memilik tingkat keakuratan yang tinggi. 
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