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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On 

Asset, dan Net Profit Margin baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 

kebijakan dividen kas. Objek penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012. Hasil uji 

kualitas data menunjukkan bahwa variabel yang diuji terdistribusi secara normal. 

Hasil uji asumsi klasik terdiri atas uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. Hasil menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas, 

tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif, serta tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ha1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Cash Ratio tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen kas. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji statistic t dengan nilai thitung sebesar -0,378 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,706 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian oleh Kriscahyadi (2010) yang menunjukkan bahwa Cash Ratio 

secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Dividend 

Payout Ratio. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Marlina dan Danica (2009) posisi kas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap dividend payout ratio. 

2. Ha2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio memiliki 

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hal ini 
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dibuktikan dengan hasil uji statistic t dengan nilai nilai thitung sebesar -0,784 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,435 atau lebih besar dari 0,05. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Kriscahyadi (2010) yang 

menunjukkan bahwa Cash Ratio secara parsial berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marlina dan Danica (2009) 

posisi kas terhadap kebijakan dividen yang menunjukkan pengaruh signifikan 

posisi kas terhadap kebijakan dividen tunai. 

3. Ha3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On Asset  memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji statistic t dengan nilai nilai thitung sebesar 5,663 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Shandy (2013) yang 

menunjukkan bahwa ROA secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deitiana (2009) yang menunjukkan 

bahwa rasio ROA memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen tunai. 

4. Ha4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin memiliki 

pengaruh positif tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji statistic t dengan nilai nilai thitung sebesar 0,558 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,578 atau lebih besar dari 0,05. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hutami (2010) yang 

menunjukkan bahwa Net Profit Margin secara parsial berpengaruh positif dan 
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tidak signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandy (2013) yang 

menunjukkan bahwa profit margin tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kebijakan dividen. 

 

5.2 Keterbatasan 

Hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai adjusted R square 

yang besarnya hanya 34,7% atau relatif kecil, sehingga variabel Cash Ratio, Debt 

to Equity Ratio, Return On Asset, dan Net Profit Margin belum dapat menjelaskan 

dengan baik variabel kebijakan dividen tunai. Sisanya sebesar 67,7% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan keterbatasan yang ada, saran yang 

ditujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan dengan 

penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen tunai, yaitu 

menambah variabel yang memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan 

Dividend Payout Ratio, seperti free cash flow, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan aset turnover. 
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