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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besarnyapengaruh 

Free Cash Flow, Return On Equity, Cash Position, Debt to Equity Ratio dan 

Size terhadap Dividen Payout Ratio pada perusahaan LQ45 di BEI periode 

2014-2016. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis 

yang telah diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian parsial menyatakan bahwa free cash flow(FCF) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio (DPR) Free cash 

flow memiliki rata-rata 50% namun dengan kondisi tersebut belum 

mampu mendorong perusahaan untuk membayarkan dividen 

perusahaan lebih mementingkan untuk menambah investasi perusahaan 

seperti pembelian asset tetap dan membeli saham milik sendiri. 

2. Hasil pengujian parsial menyatakan bahwa return on equity (ROE) 

berpengaruh positif terhadap dividen payout ratio (DPR) karena 

profitabilitas merupakan kemampuan menciptakan laba dan jika laba 

tinggi otomatis perusahaan juga akan membagikan dividen dengan 

jumlah yang tinggi. 

3. Hasil pengujian parsial menyatakan bahwa cash position (CP) tidak 

berpengaruh terhadap dividen payout ratio karena banyak dana atau 

kas yang besar menberikan sinyal bahwa banyak kas yang mengendap 

dan tidak di kelola dengan baik. 
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4. Hasil pengujian parsial menyatakan bahwa debt to equity ratio (DER) 

tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio karena Semakin tinggi 

penggunaan hutang perusahaan untuk peningkatan operasi perusahaan, 

tidak berpengaruh terhadap meningkatnya dividen yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham. 

5. Hasil pengujian parsial menyatakan bahwa Size berpengaruh positif 

terhadap dividen payout ratio, karena perusahaan yang besar akan 

cenderung membagikan dividen yang tinggi untuk menjaga reputasi di 

kalangan investor. 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di ambil maka 

saran-saran yang dapat diajukan adalah :  

1. Terbatasnya lingkup penelitian yang hanya pada perusahaan LQ45, 

untuk peneliti selanjutnya sebaiknya pada perusahaan selain 

perusahaan LQ45. 

2. Penambahan periode penelitian dalam jangka yang lebih panjang. 

3. Penambahan variabel, karena dalam poenelitian ini hanya meneliti 5 

variabel saja. 


