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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai 

pengaruh variabel ROA (X1), EPS (X2), dan CR (X3) terhadap variabel DPR (Y), 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara Simultan, variabel ROA (X1), EPS (X2), dan CR (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel DPR (Y), dengan demikian hipotesis Ha1 terbukti. 

Hasil penelitian ini menunjukan variabel-variabel yang diteliti dapat 

menjelaskan pengaruh terhadap kebijakan dividen dengan nilai R Square 

dalam penelitian ini sebesar 0,399 atau sebesar 39,9% dan sisanya sebesar 

60,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. 

2. Secara parsial, ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya variabel ROA (X1) yang berpengaruh secara signifikan terhadap DPR 

(Y) sedangkan variabel EPS (X2) dan CR (X3) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel DPR (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan pula hal-hal yang 

perlu diperhatikan, baik oleh pihak manajemen perusahaan dalam pengelolaan 

perusahaan, maupun oleh para investor dalam menentukan strategi investasi 

dilihat dari sisi kebijakan dividend payout ratio adalah ROA. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk lebih 

meningkatkan kinerja keuangannya dalam menghasilkan laba karena investor 

cenderung menyukai perusahaan yang kinerja keuangannya sehat serta yang 

dapat menghasilkan laba yang stabil dan cenderung meningkat, untuk 

mencegah hilangnya kepercayaan dari para investor maupun dari publik. 

Sehingga manajemen harus lebih bijak dalam mengontrol stabilitas keuangan 

dan penjualan agar lebih efektif dan efisien.  
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2. Bagi investor maupun calon investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi dalam pengambilan keputusan yang tepat sehubungan 

dengan investasinya pada instrumen pasar modal yang mengharapkan return 

dari dividen. Maka sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen baik faktor internal perusahaan maupun 

faktor eksternal perusahaan, karena hal ini secara tidak langsung akan 

mempengaruhi keuntungan yang diperoleh dalam melakukan investasi. 

 


