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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

 

5.1 Kesimpulan Penelitian  

 Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada model 1 diketahui bahwa variabel yang signifikan berpengaruh 

terhadap DPR adalah CR, TATO, ITO, ROE, PER dan PBV.  

Sedangkan DAR dan DER, serta size dan harga saham tidak 

berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

2. Pada model 2 diketahui bahwa variabel yang signifikan berpengaruh 

terhadap DPR adalah CR, TATO, ITO, ROE, PER dan PBV.  

Sedangkan DAR dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. 

3. Pada model 3a (Size Besar) diketahui bahwa variabel yang signifikan 

berpengaruh terhadap DPR adalah CR, TATO, ITO, ROE,  dan PBV.  

Sedangkan DAR, DER dan PER tidak berpengaruh signifikan terhadap 

DPR. 

4. Pada model 3b (Size kecil)  diketahui bahwa variabel yang signifikan 

berpengaruh terhadap DPR  adalah QR, TATO, ITO, ROA, PER,  dan 

PBV.  Sedangkan DAR, DER dan ROE tidak berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. 

5. Pada model 4a (Harga saham tinggi) diketahui bahwa variabel yang 

signifikan berpengaruh terhadap DPR adalah CR dan PER.  Sedangkan 
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TATO, ITO, DAR, DER dan ROE, PBV tidak berpengaruh signifikan 

terhadap DPR. 

6. Pada model 4b (Harga saham rendah) diketahui bahwa variabel yang 

signifikan berpengaruh terhadap DPR pada adalah QR, TATO, ITO, 

DER.  Sedangkan DAR, ROA dan ROE, PER, PBV tidak berpengaruh 

signifikan terhadap DPR. 

5.2. Implikasi Hasil Penelitian  

Penelitian ini memiliki implikasi bahwa variabel yang berpengaruh 

terhadap DPR pada berbagai kondisi berbeda-beda, tetapi yang konsisten 

berpengaruh adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, maka kedua rasio tersebut 

lebih penting dibandingkan dengan rasio pasar dan rasio profitabiltias di mata 

konsumen dalam mempengaruhi DPR. 

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain adalah hanya 

memfokuskan pada rasio keuangan dalam mempengaruhi DPR sehingga 

pada penelitian serupa dimasa mendatang dapat disarankan untuk 

menambahkan variabel lain yang mempengaruhi DPR. 

2. Rentang waktu yang digunakan pendek, sehingga sampel yang digunakan 

sangat terbatas, jika rentang waktu penelitian lebih diperpanjang maka 

hasilnya akan semakin baik. 

 




