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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan pada bab 4 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel debt to equity ratio berpengaruh secara signifikan 

terhadap dividend payout ratio jika Semakin besar rasio ini menunjukkan 

semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin rendah akan 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajibannya. Apabila perusahaan menentukan bahwa pelunasan 

utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan harus 

menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut, 

yang ini berarti hanya sebagian kecil saja pendapatan yang dapat 

dibayarkan sebagai dividen.   

2. Secara parsial variabel return on asset  berpengaruh secara signifikan 

terhadap dividend payout ratio karena semakin tinggi return on asset maka 

semakin tinggi juga pembayaran dividennya. Artinya, perusahaan akan 

mengalokasikan keuntungan pada laba ditahan, dengan cara ini sumber 

dana internal meningkat sehingga perusahaan dapat menunda penggunaan 

utang atau emisi saham baru dan untuk kepentingan ekspansi dimasa 

mendatang. Sebaliknya jika return on asset rendah maka semakin tinggi 

ini dikarenakan untuk menjaga reputasi dimata investor yang mengalami 

penurunan profit perusahaan dan agar investor tetap percaya menaruh 
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investasinya pada perusahaan.Dengan mempertahankan dividen, pihak 

investor memperkirakan profitabilitas yang tinggi walaupun pada 

kenyataannya belum tentu memiliki profitabilitas yang tinggi.dibayarkan 

dividen yang tinggi.Perilaku pembayaran dividen ini juga didukung oleh 

preferensi yang menyukai dividen besar 

3. Secara simultan debt to equity ratio dan return on asset berpengaruh 

secara signifikan terhadap dividend payout ratio dimana thitung > ttabel  

dengan koefisiensi dterminasi yang menunjukan pengaruh sebesar 99,8%. 

Diperoleh juga korelasi sebesar 99,9% yang berada pada tingkatan sangat 

kuat dengan persamaan regresinya sebagai berikut : 

Y = 0,908-0,301X1 -0,684X2 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pengujian mengenai penelitian, pembahasan dan 

kesimpulan yang telah disajikan dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba 

untuk memberikan saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Agar perusahaan mampu mebagikan devidend kepada para pemegang 

saham, maka perusahaan harus membagikan devidend nya sesuai 

dengan kebijakan awal ketika para pemegang saham menanamkan 

sahamnya diperusahaan yang bersangkutan. Pembagian ini harus 

sesuai dengan proposi awal sesuai dengan kesepakatan.  

2. Agar perusahaan mampu membagikan dividend kepada para 

pemegang saham maka perusahaan sebaiknya memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi, hal ini dikarenakan mampu menarik minat 

investor untuk menanamkan modalnya dengan harapan mendapatkan 
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keuntungan yang tinggi pula. Serta perusahaan yang semakin tinggi 

tingkat profitabilitas maka memperoleh arus kas tinggi dalam 

perusahaan dan tentunya perusahaan akan membayar dividend yang 

tinggi juga. 


