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     BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat pengembalian aset, 

potensi pertumbuhan, perputaran total aktiva, laba bersih, dan arus kas operasi 

sebagai variabel independen dan Dividend Payout Ratio sebagai variabel 

dependen. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka didapat kesimpulan antara lain: 

Posisi kas ditemukan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

DPR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam membagikan dividen tidak 

tergantung pada kuatnya posisi kas didalam perusahaan.  

Rasio hutang terhadap ekuitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

DPR. Hal ini menunjukkan, semakin besar rasio hutang terhadap ekuitas maka 

dividen yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil, semakin kecil rasio hutang 

terhadap ekuitas maka dividen yang dibayarkan akan menjadi lebih besar. 

Tingkat pengembalian aset memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

DPR. Hal ini menunjukkan, semakin besar tingkat pengembalian aset, dividen 

yang diberikan akan menjadi semakin besar. Semakin tinggi keuntungan yang 

diperoleh maka dividen yang dibayarkan akan menjadi semakin tinggi. 

Potensi pertumbuhan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

DPR. Hal ini menunjukkan, pertumbuhan aktiva perusahaan meningkat, jumlah 

rasio pembayaran dividen akan menurun. Artinya perusahaan yang mempunyai 

pertumbuhan perusahaan yang besar akan memilih menginvestasikan laba yang 
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didapat untuk memperoleh keuntungan dan kinerja yang lebih baik dari 

keseluruhan pertumbuhan aset. 

 Perputaran total aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam membagikan dividen tidak tergantung 

pada kuatnya perputaran total aktiva didalam perusahaan.  

Laba bersih memiliki pengaruh signifikan positif terhadap DPR. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba bersih yang didapat akan menetapkan besarnya dividen 

yang akan dibayarkan. Dividen akan dibayarkan apabila perusahaan memperoleh 

pendapatan. 

 Arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DPR. Hal ini 

menunjukkan bahwa  dividen yang dibayarkan perusahaan pada pemegang saham 

tidak dipengaruhi oleh arus kas yang didapatkan perusahaan dari aktivitas operasi 

nya. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 

a. Masih kurangnya jurnal pendukung yang didapatkan mengenai pengaruh 

posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat pengembalian aset, 

potensi pertumbuhan, perputaran total aktiva, laba bersih, dan arus kas 

operasi terhadap DPR. 

b. Nilai koefisien determinasi yang masih tergolong rendah pada pengujian 

pengaruh pengaruh posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, tingkat 

pengembalian aset, potensi pertumbuhan, perputaran total aktiva, laba 

bersih, dan arus kas operasi terhadap DPR. 
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c. Penelitian ini hanya menganalisis tentang Dividend Payout Ratio, 

sementara pembagian keuntungan juga bisa dibagikan dengan capital 

gain. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang bisa diberikan peneliti pada penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya antara lain: 

1. Mengumpulkan lebih banyak lagi jurnal pendukung agar bisa dijadikan 

dasar pemikiran yang lebih baik dan juga bisa digunakan sebagai 

perbandingan pada hasil penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih baik. 

2. Menambahkan variabel lain yang diduga mempunyai hubungan terhadap 

DPR. 

3. Menambah analisis pengaruh posisi kas, rasio hutang terhadap ekuitas, 

tingkat pengembalian aset, potensi pertumbuhan, perputaran total aktiva, 

laba bersih, dan arus kas operasi terhadap Capital Gain tidak hanya 

Dividend Payout Ratio pada penelitian selanjutnya. 
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