
BAB V

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan  hasil  dari  analisis  data  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan

sebagai berikut : 

1. Pernyataan  dari  hipotesis  yang  menyebutkan  bahwa profitabilitas  berpengaruh

terhadap kebijakan  dividen  pada  perusahaan  consumer  good di  BEI  periode

2016-2018  terdukung dan berhasil dibuktikan. Berdasarkan hasil dari penelitian

ini menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen

yaitu semakin besar kemampuan perusahan menghasilkan laba maka semakin

besar dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham. 

2. Pernyataan dari  hipotesis  yang menyebutkan bahwa solvabilitas   berpengaruh

terhadap kebijakan  dividen  pada  perusahaan  consumer  good di  BEI  periode

2016-2018 tidak  terdukung dan tidak berhasil dibuktikan. Berdasarkan hasil dari

penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  solvabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap

kebijakan  dividen  yaitu  semakin  besar  dividen  yang  dibayarkan  tidak  akan

mempengaruhi  hutang yang dimiliki perusahaan  kepada pemegang saham. 

3. Pernyataan  dari  hipotesis  yang  menyebutkan  bahwa  likuiditas   berpengaruh

terhadap kebijakan  dividen  pada  perusahaan  consumer  good di  BEI  periode

2016-2018 tidak  terdukung dan tidak berhasil dibuktikan. Berdasarkan hasil dari

penelitian ini menjelaskan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kebijakan

dividen  yaitu  besaran  dividen  yang  dibayarkan  tidak  memiliki  pengaruh  atas

likuiditas  suatu  perusahaan.  Likuiditas  perusahaan  yang  baik  belum  tentu

pembayaran dividen yang besar pula.  

B. Saran 

Berdasarkan  simpulan  diatas  terdapat  beberapa  saran  dan  pertimbangan

didalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan



Dari  penelitian  ini,  diharapkan dapat  bermanfaat  bagi  perusahaan terutama

pada manajemen perusahaan yang menjadi suatu bahan pertimbangan untuk

pengambilan  keputusan   pembagian  dividen  kepada  para  investornya.

Manajemen  perusahaan  harus  mempertimbangkan  profitabilitas  perusahaan

karena  dalam hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa profitabilitas  memiliki

pengaruh yang  positif  dan  signifikan  dengan  kebijakan  dividen.  Tingkat

profitabilitas yang semakin besar maka dividen yang dibayarkan akan semakin

besar  pula  sehingga  dapat  menarik  investor  yang  lain  untuk  berinvestasi.

Perusahaan yang memiliki rasio keuangan yang baik harus memperbaiki nilai

profitabilitas,  solvabilitas  dan  likuiditasnya  sehingga  pembagian  dividen

semakin baik. 

2. Bagi Akademisi

Dari  penelitian  ini,  diharapkan dapat  menjadi  sumber  referensi  bagi  peneliti

selanjutnya. Dengan menjadi bahan pertimbangan faktor-faktor yang penting

dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, solvabilitas dan likuiditas. Diharapkan

dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang berbeda yang

diperkirakan dapat memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen. 

3. Bagi Investor

Dari  penelitian  ini,  diharapkan  investor  dapat  mempertimbangkan  matang-

matang dalam menanamkan investasinya pada suatu perusahaan jika dividen

adalah  suatu  tujuan  berinvestasi  maka  investor  harus  melihat  profitabilitas

(Return on Asset) perusahaan tersebut yang berdasarkan hasil penelitian dari

variabel  yang  memiliki pengaruh positif  dan  signifikan  dengan  kebijakan

dividen adalah variabel profitabilitas.


