
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disajikan pada Bab IV, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Return On Investment berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dimana hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,043, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,043 < 0,05). 

2. Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio 

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dimana hasil uji t diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,010, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,010 < 0,05). 

3. Return On Investment dan Debt to Equity Ratio secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk dimana hasil uji t 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,027, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

(0,027 < 0,05). 

B. Saran 

      Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan 

a. Sebaiknya PT.Telekomunikasi Indonesia perlu melakukan promosi yang menarik 

dalam hal memperkenalkan produk-produknya kepada publik, dilihat semakin 

ketatnya persaingan dalam bidang komunikasi terutama produk seluler dan provider 

yang semakin beraneka ragam. 

b. Sebaiknya tingkat utang yang tinggi tidak baik untuk sebuah perusahaan. Hal yang 

harus dihindari adalah kenaikkan suku bunga atas utang itu, karena perusahaan 

secara tidak langsung harus membayar bunga yang lebih tinggi. 



 

 

c. Bagi perusahaan sebaiknya pembayaran dividen tunai harus stabil tiap tahunnya dan 

mempertahankan saham yang mereka miliki pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk.  

2. Bagi investor berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan 

pada investor dalam melakukan kegiatan investasi saham dengan melihat kinerja 

perusahaan melalui rasio-rasio keuangan. Sehingga investor dapat mengambil 

keputusan berdasarkan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang meminimalkan 

resiko. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperluas variabel independen yang akan 

digunakan dalam mengestimasi DPR. Karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap DPR. Selain itu 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah objek penelitian dan 

memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian dapat mendukung kesimpulan 

yang lebih akurat.  

  



 

 

 


