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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh investment opportunity set, 

return on asset dan firm size terhadap dividend payout ratio pada perusahaan 

manufaktur subsektor tekstil dan garmen dapat ditarik kesimpulan sebagai   

berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Investment 

Opportunity Set tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Devidend 

Payout Ratio perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Perusahaan yang 

memiliki kesempatan investasi yang tinggi  tidak mempengaruhi besarnya 

dalam pembagian deviden kas. Perusahaan yang sudah beroperasi lama 

akan terfokus dalam upaya menghasilkan keuntungan dan membagikannya 

kepada para pemegang saham, dan sudah memiliki cadangan laba untuk 

diinvestasikan kembali dalam jangka panjang tanpa mengurangi proporsi 

pembagian deviden bagi pemegang saham. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Return On Asset 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Devidend Payout Ratio 

perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Perusahaan yang memiliki tingkat 
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3. pengembalian aset yang tinggi akan mempengaruhi penurunan atau 

pengurangan pembagian deviden yang akan dibayarkan. Perusahaan yang 

memiliki laba tinggi namun lebih memilih menginvestasikan dananya pada 

aktiva tetap. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pembayaran deviden 

kas pada investor. 

4. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Firm Size tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Devidend Payout Ratio 

perusahaan manufaktur subsektor tekstil dan garmen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan  tinggi, belum tentu bisa menjamin dapat membagikan laba 

kepada pemilik saham dalam bentuk deviden tunai, perusahaan bisa lebih 

memilih laba ditahan (retained earning) karena dengan laba ditahan, salah 

satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan 

perusahaan.  

1.2. Saran 

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini, 

yaitu : 

1. Bagi investor 

Hasil penellitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan dalam berinvestasi. Namun, sebaiknya investor 

juga melihat dari faktor-faktor yang lain  yang berpengaruh terhadap 

rasio pembagian deviden, karena banyak penelitian yang sama namun 
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hasilnya berbeda-beda dikarenakan beberapa faktor, baik itu faktor 

internal maupun eksternal perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu  

diketahui dan menjadi masukan bagi penelitian lebih lanjut yang 

diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini. Berikut beberapa  

keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel independen dalam penelitian hanya terbatas pada IOS, 

ROA dan Firm size. Padahal kita tahu  banyak faktor lain yang 

dapat mempengaruhi seperti DER, Cash Ratio, ROE, NPM, 

Asset Growth, EPS dan lain-lain. 

b. Penelitian ini terbatas pada data sampel perusahaan dari 

perusahaan manufaktur subsektor tekstill dan garmen, karena  

dari perusahaan tersebut terdapat dua mata uang (dollar USD 

dan Rupiah) dalam laporan keuangan. Sehingga peneliti hanya 

mengambil salah satu mata uang dari laporan keuangan. 

c. Metode penelitian lebih disempurnakan lagi untuk  penelitian 

yang lebih lanjut karena dalam penelitian ini masih kurang 

sempurnna dalam metode penelitiannya. 

 


