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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

Variabel profitabilitas yang diproksikan menggunakan ROE 

berpengaruh negatif signifikan terhadap dividen yang diproksikan 

dengan DPR (Dividend Payout Ratio).  

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

Variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR (Current Ratio) 

tidak memiliki pengaruh terhadap dividen yang diproksikan dengan DPR 

(Dividend Payout Ratio). 

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga 

Variabel pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan PP tidak 

memiliki pengaruh terhadap dividen yang diproksikan dengan DPR 

(Dividend Payout Ratio). 
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4. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat 

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE (Return On 

Equity) memiliki hasil pengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham yang diproksikan dengan Closing Price. 

5. Hasil Pengujian Hipotesis Kelima 

Variabel likuiditas yang diproksikan dengan CR (Current Ratio) 

tidak memiliki pengaruh terhadap dividen yang diproksikan dengan harga 

saham (Closing Price).  

6. Hasil Pengujian Hipotesis Keenam 

Variabel pertumbuhan penjualan yang diproksikan dengan PP tidak 

memiliki pengaruh terhadap dividen yang diproksikan dengan harga 

saham (Closing Price). 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini, maka terdapat saran dari penelitian kepada pihak-

pihak yang berkaitan dengan penelitian ini untuk kedepannya sebagai 

berikut: 

1. Penelti selanjutnya dapat menambah atau mempertimbangkan 

penggunaan variabel lain diluar penelitian ini karena rendahnya nilai 

Adjusted R-squared dalam penelitian ini. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah jumlah 

sampel dan memperpanjang periode penelitian. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa 

keterbatasan penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian ini focus pada sector perusahaan manufaktur saja, sehingga 

hasil tidak dapat digeneralisasi pada perusahaan lainnya yang terdapat 

di Bursa Efek Indonesia. 

2. Tahun pengamatan penelitian ini selama 5 tahun (2013-2017). 

3. Masih ada variabel lain yang belum digunakan dan memiliki pengaruh 

terhadap dividend dan harga saham yang terjadi pada perusahaan 

manufaktur. 

  


