
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Corporate Life 

Cycle, Free Cash Flow to Equity, Rentabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kebijakan Dividen (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Corporate Life Cycle, Free Cash Flow to Equity, Rentabilitas, dan 

Ukuran Perusahaan, dengan Kebijakan Dividen sebagai variabel dependennya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2012 – 2015.  

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive 

sampling,dimana jumlah pengamatan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

124 (31 sampel x 4 tahun). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan 

uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji determinasi, uji F, dan uji T) dengan 

menggunakan SPSS 20. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR). 

 

2. Corporate life cycle (RETE), Free cash flow to equity (FCFE), dan Ukuran 

Perusahaan (LnSize) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

(DPR). 
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5.2. Keterbatasan Penelitian  

 

1. Keterbatasan Penelitian Populasi penelitian ini hanya terbatas pada 

Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. 

2. Meskipun penelitian ini sudah berusaha untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik Pembagian Dividen secara keseluruhan dan terbatas 

sumber data didalam penerbitan dividen ditahun sebelumnya secara lengkap. 

 

5.3. Saran  

 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menunjukkan perkembangan kinerja 

perusahaan melalui laporan keuangan dengan akurat sehingga para pemegang 

saham dapat memperoleh informasi yang tepat, hal ini juga berguna untuk 

meningkatkan kepercayaan para pemegang saham terhadap perusahaan. 

 

2. Bagi investor yang ingin membeli saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia dengan kebijakan dividen (Dividend Payout Ratio) sebagai faktor 

utama sebaiknya memperhatikan corporate life cycle yang diproksikan dengan 

RETE. 

 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat menambahkan variabel 

independen seperti pengungkapan biar arah penelitian selanjutnya lebih 

mateng dan lebih terarah. Serta dapat memperpanjang periode pengamatan 

sehingga jumlah sampel penelitian juga lebih banyak, sehingga dapat 

meningkatkan distribusi data yang lebih baik 


