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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil uji secara parsial (Uji t) menunjukkan bahwa : 

a.  Variabel Debt to Asset Ratio  (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR). Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai variabel 

Debt to Asset Ratio  yang memiliki nilai thitung sebesar 0,350  yang artinya 

thitung ≤ ttabel (0,350 ≤  2,03693) dengan taraf signifikan 0,729 ≥ 0,05. 

b. Variabel Return on Asset(X2) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen (DPR). Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai variabel Return on 

Assetyang memiliki nilai thitung sebesar 4,753 yang artinya thitung > ttabel 

(4,753 ≤ 2,03693) dengan taraf siignifikan 0,000 ≥ 0,05. 

c.  Variabel Price to Earning Ratio (X3) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Hasil uji ini dibuktikan dengan nilai 

variabel Price to Earning Ratio yang memiliki nilai thitung sebesar 0,165 

yang artinya thitung < ttabel (0,165 > 2,03693) dengan taraf signifikan 0,871 

< 0,05. 

2. Hasil uji parsial (Uji F) menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Debt 

to Asset Ratio , Return on Asset, dan Price to Earning Ratio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kebijakan dividen 

(DPR) sebesar 51,3% pada perusahaan sektor Properti dan real estate  di 

BEI periode 2011-2013. Hasil uji ini dibuktikan dengan hasil Fhitung  

memiliki nilai yang lebih besar dari Ftabel (7,737 > 2,63)  dengan nilai 

probabilitas (sig) 0,001. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka saran yang 

dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian lebih lanjut sebaiknya menambah proksi Kesempatan 

Investasi/Investment Opportunity Set (IOS) seperti Market to Book Value of 

Equity Ratio (MBVE) untuk memperkuat kemampuan prediksi model.  

2. Hendaknya pada penelitian yang akan datang mengembangkan variabel-

varaibel lain yang mempengaruhi kebijkan dividen karena berdasarkan hasil 

analisa dalam penelitian ini, nilai R2 yang kecil (0,513). 

 


