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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh Laba bersih dan Debt to Equity Ratio terhadap 

Dividend Payout Ratio pada PT. Adaro Energy Tbk Periode 2010-2017. Berdasarkan 

hasil analisis data, maka diperoleh simpulan bahwa : 

1. Variabel Laba bersih cenderung menurun pada tahun 2010 dikarenakan 

pembiayaan beban tidak diimbangi dengan pendapatan. Lalu Debt to Equity 

Ratio mengalami perkembangan yang fluktuatif yang cenderung meningkat pada 

triwulan tahun 2013 dikategorikan kurang sehat karna cenderung melebihi 

tingkat DER diatas standar rata-rata industri sektor pertambangan yang telah 

ditetapkan setiap tahunnya, sedangkan Dividen mengalami penurunan dilihat dari 

nilai DPR tahun 2017 yang kurang dari Standar Industri Sektor Pertambangan 

yang ditetapkan. Penurunan ini disebabkan karna perusahaan mementingkan 

beban oprasional perusahaan dibandingkan memberikan  laba sebagai dividen.   

2. Hasil analisis data yang didapat pada uji t nilai Laba Bersih  dengan Dividend 

Payout Ratio menunjukkan nilai thitung yang diperoleh lebih besar dibandingkan 

dengan nilai ttabel. Maka nilai laba bersih pengaruh terhadap Dividend Payout 

Ratio. 
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3. Hasil analisis data yang didapat pada uji t nilai Debt to Equity Ratio  dengan 

Dividend Payout Ratio menunjukkan nilai thitung yang diperoleh lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai ttabel. Maka nilai Debt to Equity Ratio tidak pengaruh 

terhadap Dividend Payout Ratio. 

4. Pengaruh Laba bersih dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Dividen pada 

PT. Adaro Energy Tbk 2010-2017.dari hasil uji secara simultan (Uji F) yang 

dilakukan, terdapat hasil yang yang signifikan antara laba bersih dan Debt to 

Equity Ratio terhadap dividen. Dan hasil koefisien korelasi menunjukan 

hubungan yang sedang antara 3 variabel tersebut.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai judul 

penelitian yang diambil.. 

2. Bagi perusahaan 

Sebaiknya meningkatkan perhatian terhadap pembagian dividen perusahannya. 

Perhatian tersebut dari upaya menjaga kesejahteraan perusahaan dan kepercayaan 

investor kedepannya 

3. Bagi Pihak Lain 
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Bagi calon investor yang ingin berinvestasi pada saham, sebaiknya 

mempertimbangkan laba bersih dan Debt to Equity Ratio yang ada sebagai alat 

ukur peninjauan keputusan berinvestasi serta dapat dijadikan sebagai peninjauan 

bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan pembagian dividen 

 


