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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Return On Assets terhadap Dividend Payout Ratio. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa 

Return On Assets tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya t hitung < 

t tabel yakni 0,260 < 2,037, maka Ho diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel Return On Assets tidak berpengaruh 

terhadap variabel Dividend Payout Ratio. 

 

2. Pengaruh Return On Equity terhadap Dividend Payout Ratio 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data 

bahwa Return On Equity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Dividend Payout Ratio. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya t hitung > 

t tabel yakni 2,518 > 2,037, dan memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,017 <  0,05,  maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel Return On Equity berpengaruh terhadap variabel Dividend 

Payout Ratio.  
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3. Pengaruh Return On Assets dan Return On Equity terhadap Dividend 

Payout Ratio. 

Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, Return On 

Assets dan Return On Equity secara simultan atau bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai F hitung > F tabel yakni 26,053 > 3,295 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05,maka Ho ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel Return On Assets dan variabel Return On Equity 

secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Dividend Payout Ratio. Sedangkan apabila dilihat dari hasil 

koefisien determinasi (R2) diperoleh angka sebesar 0,620, artinya Return On 

Assets dan Return On Equity berpengaruh sebesar 62,0%, kemudian sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti 

likuiditas, capital gain, pajak, kemampuan untuk meminjam dana, akses ke 

pasar modal dan peraturan yang berlaku. 

 

 

B. Saran 

1. Penelitian ini jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan variabel bebas 

yang dipakai peneliti hanya mencakup ROA dan ROE, maka untuk 

penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan analisis yang lebih luas 

lagi dengan menambah variabel bebasnya. Penelitian ini menggunakan 
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periode pengamatan antara tahun 2009-2015 sehingga pada penelitian 

mendatang bisa menambah sampel atau kurun waktu penelitian. 

2. Menurut hasil analisa data, diketahui bahwa secara simultan ROA dan 

ROE memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini sebagai bukti bahwa 

rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan rasio ROA dan ROE 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

Oleh karena itu, perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan 

profitabilitas, agar kinerja perusahaan semakin membaik dan dapat 

memberikan pengembalian dividen yang tinggi. 

 


