
V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh profitabiltas dan solvabilitas

terhadap kebijakan dividen tunai pada perusahaan sektor industri makanan

yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011- 2013, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan profitabilitas (Return On Equity)

terhadap kebijakan dividen tunai (Dividen Payout Ratio) pada perusahaan

sektor industri makanan pada tahun 2011- 2013. Nilai Return On Equity

yang besar menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam penggunaan

modal untuk dijadikan sebagai asset dalam kegiatan operasional untuk

memperoleh laba. Sehingga nilai Return On Equity yang tinggi akan

berpengaruh pada Dividen Payout Ratio dari perusahaan.

2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan solvabilitas (Debt to equity

Ratio) terhadap kebijakan dividen tunai (Dividen Payout Ratio) pada

perusahaan sektor industri makanan pada tahun 2011- 2013. Hasil ini

sesuai dengan teori yang ada bahwa Debt to equity Ratio berpengaruh

negatif terhadap Dividen Payout Ratio, nilai Debt to equity Ratio yang
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tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak

luar. Hal ini tentu saja meningkatkan resiko perusahaan karena beban

utang kepada kreditur yang tinggi.

3. Terdapat pengaruh secara simultan atau bersamaan dan signifikan Return

On Equity, dan Debt to Equity Ratio terhadap Dividen Payout Ratio. Nilai

adjusted R2 sebesar 0,50220 atau 50,22%. hal ini berarti bahwa perubahan

dividen payout ratio 50,22% dipengaruhi oleh Return On Equity, dan Debt

to Equity Ratio, sedangkan 49,78% dipengaruhi oleh variabel lain diluar

variabel penelitian.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta beberapa kesimpulan pada

penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Investor yang  ingin menanamkan saham pada suatu perusahaan,

maka hendaknya investor tersebut  melihat/ memperhatikan tingkat laba

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Agar kelak seorang investor ketika

berinvestasi mendapatkan pembagian dividen yang optimal, karena

semakin besar laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka

kemungkinan perusahaan tersebut akan membagikan dividennya. Selain

memperhatikan tingkat laba (profitabilitas), investor juga harus

memperhatikan bagaimana keadaan hutang yang ditanggung perusahaan.
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Karena jika hutang yang ada pada perusahaan tersebut terlalu tinggi maka

pembagian dividen pun akan rendah bahkan bisa jadi perusahaan tidak

akan membagikan dividen. Karena perusahaan yang baik akan

menghasilkan laba yang besar dan meminimalkan kondisi hutang yang ada

pada perusahaan tersebut.

2. Bagi perusahaan, informasi yang diperoleh dari penelitian ini sebaiknya

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan

dalam rangka meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui kinerja

perusahaan agar mampu menarik minat investor untuk menanamkan

saham diperusahaan tersebut, dan hendaknya perusahaan bisa

memanfaatkan dan mengelolah utang dengan baik, misalnya dengan

memanfaatkan hutang tersebut untuk memperlancar kegiatan operasi

sehingga bisa meningkatkan laba pada perusahaan dan perusahaan tersebut

bisa membagikan dividen.

3. Bagi akademisi dan peneliti, untuk menambah jumlah data dengan

memperpanjang periode penelitian serta menggunakan sampel dari jenis

perusahaan lain sebagai tambahan referensi khususnya dibidang pasar

modal dan investasi dan menambah variabel makro yang belum diteliti

dalam penelitian ini.
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4. Bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK),

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai bagian integral

Universitas Lampung, merumuskan visi untuk mendukung dan

mempercepat pencapaian visi Universitas Lampung. Mengingat dinamika

perkembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di

Indonesia, maka FKIP Unila menetapkan visi untuk jangka waktu sepuluh

tahun, yaitu tahun 2011 s.d. 2021. Visi FKIP Unila sampai tahun 2021

yaitu “ menjadi LPTK Inspiratif, Progresif yang Profesional dan

Bermartabat”. Perumusan visi ini juga dilandasi oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia

yang menetapkan kompetensi lulusan LPTK meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan

kompetensi sosial. Keempat kompetensi lulusan LPTK tersebut

merupakan satu kesatuan yang utuh. Kualitas lulusan LPTK akan terukur

dari penguasaan keempat kompetensi secara komprehensif dan integral.

Kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik merupakan core dari

sosok guru yang profesional. Kompetensi kepribadian merupakan pondasi

dari kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Sinerjisitas ketiga

kompetensi tersebut akan memperkuat kompetensi sosial lulusan LPTK.

Pada tataran implementasi, kompetensi profesional dan kompetensi

pedagogik selain dibekali melalui seperangkat kurikulum LPTK, juga

diperkuat melalui pengalaman nyata di sekolah dalam kegiatan Program

Pengalaman Lapangan (PPL). Kemudian, untuk mewujudkan keutuhan

kompetensi LPTK, maka mahasisawa FKIP juga harus memiliki
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pengalaman nyata di lapangan di luar sekolah, terutama guna memperkuat

kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kedua kompetensi ini

akan lebih efektif jika diwadahi dalam suatu program lapangan secara

sistematis dan tetap dalam koridor keilmuan kependidikan.

Kaitannya dengan penguatan kompetensi lulusan LPTK di atas, kegiatan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dapat menjadi sarana yang sangat

efektif jika diintegrasikan dengan penguatan kompetensi secara utuh.

Secara akademik, pengintegrasian KKN Tematik dengan PPL akan

menjadi model yang sangat baik untuk penguatan kompetensi lulusan

LPTK.

Namun pada penelitian ini penulis memberikan saran kepada LPTK FKIP

Universitas Lampung khususnya program studi Pendidikan Ekonomi

untuk melaksanakan suatu program yang dapat mendukung dan

memperkuat kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional lulusan

LPTK, dengan cara melaksanakan suatu program yaitu Praktek Kerja

Lapangan (PKL) selain dari program Kuliah Kerja Lapangan (KKL),

terhadap beberapa mata kuliah tertentu yang memerlukan pendalaman

materi. Contohnya pada mata kuliah manajemen investasi, mata kuliah

perbankan, mata kuliah perpajakan atau mata kuliah lainnya.

Jika masalah ini tidak diantisipasi, maka tenaga guru yang mengajar

dipastikan kurang profesionalitas, karena kurang memiliki kedalaman dan

memahami materi yang diajarkan. Kondisi lebih lanjut yang perlu

diantisipasi adalah lulusan yang kurang kompetitif karena diajar oleh guru

yang belum profesional.
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5. Bagi Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah (SMA/SMK sederajat),

dapat menjadikan pasar modal sebagai mata pelajaran tersendiri di tingkat

SMA atau sederajat, yang tidak include dengan mata pelajaran ekonomi.

Tujuannya untuk lebih mengembangkan wawasan tentang pasar modal di

kalangan remaja. Bagi tenaga pengajar, melalui materi pasar modal

diharapkan memiliki pengalaman langsung dalam transaksi yang ada di

pasar modal, sehingga dalam hal penyampaian materi guru akan lebih

mudah menjelaskan pengetahuan tentang pasar modal kepada peserta

didik, baik secara teoritis dan praktis.

6. Bagi calon guru, khususnya mahasiswa program studi Pendidikan

Ekonomi FKIP Unila, harus menguasai ke empat jenis kompetensi guru,

yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi

kepribadian, dan kompetensi sosial. Terutama pada tataran implementasi

kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik, seorang calon guru

harus mempunyai bekal tersebut, agar kelak pada proses belajar mengajar

dalam kelas calon guru sudah menguasai pengelolaan bahan ajar dan

menguasai pendalaman materi pada mata pelajaran tertentu. Sehingga

siswapun akan dengan mudah menerima materi pelajaran yang

disampaikan oleh gurunya. Dalam rangka memperkuat kemampuan ke-

empat kompetensi tersebut, calon guru harus mengikuti dan melaksanakan

suatu program yaitu Praktek Kerja Lapangan (PKL) terhadap beberapa

mata kuliah yang ada di program studi Pendidikan Ekonomi, contohnya

pada mata kuliah manajemen investasi, mata kuliah perbankan, mata
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kuliah perpajakan atau mata kuliah lainnya. Serta melaksanakan beberapa

program lainnya juga, seperti Praktik Profesi Kependidikan (PPK), Kuliah

Kerja Nyata (KKN), dan Kuliah kerja lapangan (KKL).


