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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, leverage, rasio aktivitas, ukuran perusahaan dan corporate social 

responsibility terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Profitabilitas yang diukur dengan return on equity (ROE) berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio (DPR). 

2. Likuiditas yang diukur dengan current ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio (DPR). 

3. Leverage yang diukur dengan debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio (DPR). 

4. Rasio aktivitas yang diukur dengan total assets turnover (TATO) tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout 

ratio (DPR). 

5. Ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Assets (SIZE) berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio (DPR). 

6. Corporate social responsibility yang diukur dengan corporate social 

responsibility index (CSRI) tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

yang diukur dengan dividend payout ratio (DPR). 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian maka dapat 

disarankan beberapa hal dari penulis sebagai upaya perbaikan maupun 

peningkatan bagi penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel 

sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti sektor jasa, 

perbankan, pertambangan, dll. 

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti kembali pengaruh 

corporate social responsibility terhadap kebijakan dividen dengan adanya 

research gap atau perbedaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu.  

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran 

beberapa rasio untuk variabel-variabel dalam penelitian seperti rasio return on 

assets (ROA), quick ratio (QR), debt to assets ratio (DAR), inventory tunover 

(ITO), rasio pertumbuhan aset dan rasio biaya CSR. 

 

5.3 Implikasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka implikasinya 

adalah sebagai berikut:  

1. Implikasi teoritis 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh bukti empiris 

bahwa tingkat profitabilitas yang diukur dengan return on equity (ROE) dan 
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ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln(Total Aset) terbukti dapat 

digunakan sebagai faktor untuk menentukan kebijakan dividen.  

2. Implikasi praktik 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan dengan 

mempertimbangan faktor-faktor yang berkaitan dengan pembagian dividen 

kepada investor. Terlebih yang berkaitan dengan tingkat profitabilitas (return 

on equity) dan ukuran perusahaan Ln(Total Aset). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


