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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari 

tahapan pengumpulan data, olah data, analisis data dan interpretasi hasil analisis 

data mengenai Pengaruh Kebijakan Hutang, Likuiditas, Profitabilitas, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2014-

2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan Hutang dengan proksi Debt to Asset (DAR) berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kebijakan dividen ditolak. 

2. Likuiditas dengan proksi Current Ratio (CR) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen diterima. 

3. Profitabilitas dengan proksi Return on Asset (ROA) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga hipotesis ketiga yang 

menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen diterima. 
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4. Ukuran perusahaan dengan proksi Ln(Size) berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kebijakan dividen, sehingga hipotesis keempat yang 

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen ditolak. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa 

keterbatasan penelitian. Antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Sampel penelitian terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia. dan hanya pada periode pengamatan yaitu 

tahun 2014 hingga 2018. 

2. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya 4 variabel 

yaitu kebijakan hutang, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

Sehingga terdapat kemungkinan bahwa ada faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan.  

 

C. Saran 

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah 

variabel independen lainnya yang mempengaruhi kebijakan dividen. 
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2. Pada penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan 

menambah pada sektor perusahaan yang lain yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian 

agar sampel penelitian lebih luas dan lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


