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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan 

model pendekatan fixed effect model dan randon effect model dapat 

disimpulkan bahwa fixed effect model dianggap sebagai model yang terbaik 

untuk menganalisis pengaruh return on asset, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2015. 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal 

sebagai berikut : 

1. Return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. Semakin besar ROA maka semakin kecil 

DPR. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya 

belum tentu akan menggunakan laba tersebut untuk dibagikan sebagai 

dividen, terutama perusahaan yang merencanakan untuk berinvestasi 

pada aset di masa depan.  

2. Quick ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. Semakin besar QR maka semakin kecil 
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DPR, meskipun perusahaan telah memiliki kemampuan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendek, namun hal itu tidak menjadi alasan untuk 

membagikan dividen dalam porsi besar. 

3. Ukuran Perusahan (Lntotalaset) berpengaruh negatif namun tidak 

signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015, hal tersebut 

menandakan bahwa semakin besar perusahaan tidak menjadi jaminan 

bahwa dividen yang dibayarkan kepada para pemegang akan besar juga.  

B. Implikasi  

Hasil penelitian ini tidak selalu sama dengan penelitian sebelumnya, 

namun hasil yang diperdapat dalam penelitian ini dapat menambah keyakinan 

kita bahwa:  

1. Bagi investor dan calon investor pada perusahaan manufaktur penelitian 

ini dapat menjadi acuan untuk menentukan keputusan investasi dengan 

melihat rasio profitabilitas (return on assets) dan likuiditas (quick ratio). 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan adalah  dalam meningkatkan 

nilai perusahaan perlu memperhatikan rasio keuangan perusahaan yaitu 

pada rasio profitabilitas (return on assets) dan likuiditas (quick ratio) guna 

untuk menarik para investor. 

C. Saran  

Menyadari masih banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam 

penulisan ini maka, penulis mencoba untuk memberikan saran yang 
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diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaaat dan bersifat 

membangun bagi pihak terkait, yaitu sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan batas waktu yang lebih 

lama. Periode yang digunakan peneliti hanya tiga tahun yaitu dari 

tahun 2013-2015 maka tidak banyak data perusahaan  yang diolah 

oleh penulis 

2. Untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lainnya selain 

variabel yang sudah digunakan dalam penelitian ini dan diduga 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen yang diukur dengan 

DPR dan dapat menggunakan periode waktu yang lebih lama.
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