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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan interpretasi di atas, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Secara simultan dinyatakan bahwa terdapat pengaruh  profitabilitas (ROE), 

leverage (DER) dan  asset growth (AG) terhadap kebijakan dividen (DPR). 

2. Secara parsial dinyatakan bahwa terdapat adanya pengaruh antara variabel 

profitabilitas (ROE) dan leverage (DER) terhadap kebijakan dividen (DPR). 

Sedangkan tidak terdapat pengaruh antara variabel asset growth (AG) 

terhadap kebijakan dividen (DPR). 

3. Berdasarkan uji koefisien determinasi dinyatakan bahwa 31,7% variasi DPR 

dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen (ROE, DER dan 

ASSET GROWTH), sedangkan sisanya 100% - 31,7% = 68,3% disebabkan 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki keterbatasan diantaranya: 

1. Sampel penelitian hanya mengambil perusahaan manufaktur sektor konsumsi 

sehingga jumlah sampel dirasa kurang dalam sebuah penelitian. 

2. peneliti hanya menggunakan tiga tahun pengamatan yaitu pada tahun 2015 

sampai 2017 saja karena adanya kendala pada saat proses pencarian data 
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disebabkan kurang lengkapnya laporan perusahaan dan nama-nama item 

jurnal pada setiap perusahaan yang diteliti. 

3. Variabel independen hanya memakai tiga variabel saja yaitu profitabilitas, 

leverage, dan  asset growth dikarenakan keterbatasan waktu pengerjaan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka terdapat beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya hendaklah memperbanyak sampel penelitian misalkan 

semua perusahaaan manufaktur dengan empat atau lima tahun pengamatan 

dan menambah variabel independen misalnya likuiditas, kepemilikan 

manajerial dan solvabilitas atau mungkin menambah variabel dependen 

missal nilai perusahaan dan harga saham. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah sampel perusahaan dengan 

menggunakan semua perusahaan manufaktur agar lebih dapat menjelaskan 

pengaruh dan keakuratan hasil penelitian. 

3. Bagi manajemen perusahaan hendaknya mempertimbangkan variabel 

independen yang terbukti berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada 

penelitian ini karena dividen tersebut merupakan salah satu acuan investor 

untuk menganalisa investasi di dalam perusahaan. 

4. Bagi investor hendaknya memperhatikan aspek profitabilitas, leverage, dan 

asset growth yang menjadi tolak ukur kemampuan perusahaan dalam 

membagikan dividen. 


