
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan dan Saran

Setelah diadakan analisis data yang telah dikemukakan dalam data sebelumnya, 

maka dapat ditarik simpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan 

sekaligus dalam mencapai tujuan penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, menunjukkan bahwa uji F 

menunjukkan bahwa kelima variabel bebas tersebut (liquidity ratio, rasio 

pertumbuhan, DPSmin1, rasio aktivitas, dan ukuran perusahaan) mampu 

menjelaskan DPS sebesar 0,857 atau 85,7% sedangkan sisanya 14,3% 

kemungkinan dijelaskan adanya faktor-faktor lain diluar model seperti ROI, DTA, 

DER, Pertumbuhan asset dan lain – lain. Sedangkan uji t menunjukkan hanya 

variabel rasio pertumbuhan dan DPSmin1 yang secara statistis berpengaruh 

signifikan positif terhadap dividen per share. Dapat diinterpretasikan bahwa rasio 

pertumbuhan yang diwakilkan dengan earning per share dapat dijadikan 

informasi oleh para investor dalam mengambil keputusan investasinya dan 

DPSmin1 berpengaruh terhadap dividen per share sekarang karena keengganan 

menurunkan besarnya dividen ini disebabkan oleh karena biasanya investor 

menganggap bahwa penurunan dividen per share sebagai tanda bahwa perusahaan 

sedang mengalami kesulitan finansial. Selain itu, didasarkan pada hasil koefesien 



beta yang terdapat di tabel hasil uji regresi linear berganda  variabel earning per 

share adalah variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap dividen per 

share yaitu sebesar 0,591. Sedangkan variabel lainnya liquidity ratio, rasio 

aktivitas dan ukuran perusahaan secara statistis tidak berpengaruh signifikan 

positif terhadap dividen per share. 

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya agar periode penelitian dilakukan dalam periode waktu 

yang panjang, menambah variabel independen dan jumlah perusahaan yang 

mempengaruhi dividen per share agar dapat menjelaskan lebih terperinci variabel 

– variabel yang mempunyai pengaruh terhdap dividen per share dan 

memperhatikan pengaruh eksternal perusahaan terhadap dividen per share.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi dividen per share dalam penelitian ini 

hanya 5 variabel, yaitu liquidity ratio, rasio pertumbuhan, DPSmin1, rasio 

aktivitas dan ukuran perusahaan, sedangkan masih banyak faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi dividen per share seperti ROI, DTA, DER dan 

lain - lain
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2. Penelitian ini hanya meneliti faktor internal perusahaan saja, padahal tidak 

menutup kemungkinan faktor eksternal perusahaan dapat mempengaruhi 

hasil penelitian
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