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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini menyatakan model persamaan analisis jalur sebagai 

berikut :Y = -0,012X1- 0,179X2 + 0,985ɛ.Besar koefisien current ratio 

adalah -0,012 artinya setiap kenaikan 1 nilai current ratio maka akan 

diikuti dengan penurunan nilai dividend payout ratio sebesar -0,012. 

Besar koefisien debt to equity ratio adalah -0,179 artinya setiap kenaikan 

1 nilai debt to equity ratio maka akan diikuti dengan penurunan nilai 

dividend payout ratio sebesar -0,179. 

2. Pengaruh langsung current ratio terhadap dividend payout ratio sebesar 

0,01 %. Artinya seberapa besar current ratio yang dimiliki perusahaan 

maka akan berpengaruh terhadap dividend payout ratio perusahaan. 

Pengaruh langsung debt to equity ratioterhadap dividend payout ratio 

sebesar 3,2 %. Artinya seberapa besardebt to equity ratio yang dimiliki 

perusahaan maka akan berpengaruh terhadap dividend payout ratio 

perusahaan. Sedangkan pengaruh tidak langsung melalui current 

ratiodan debt to equity ratioterhadap dividend payout ratiosebesar 0,3 %. 

3. Diperoleh nilai R2sebesar 0,029 yang berarti variabel current ratiodan 

debt to equity ratiomenjelaskan pengaruh terhadap variabel dividend 
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payout ratio sebesar 2,9% sedangkan sisanya 97,1% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. 

4. Setelah dilakukan pengujian hipotesis secara parsial, masing-masing 

variabel current ratiodan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap 

dividend payout ratio. 

5. Setelah dilakukan pengujian hipotesis secara simultan, variabel current 

ratiodan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap dividend payout 

ratio. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan pada penulis sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambahkan variabel-

variabel lain yang mempengaruhi pemberian dividen pada perusahaan, 

memperpanjang periode pengamatan dan memperbanyak sampel 

penelitian. 

2. Bagi perusahaan, perusahaan dapat menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi current ratio, debt to equity ratio dan dividend payout 

ratio. 

3. Bagi investor, investor dapat menganalisis perusahaan dalam 

melaksanakan investasi. Sebaiknya investor juga lebih memfokuskan 

pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dividend payout ratio di luar 

variabel penelitian ini. 


