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BAB V 

 PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Net 

Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout Ratio 

(DPR) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. maka penulis dapat mengambil 

beberapa kesimpulan: 

1. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) 

secara parsial dengan hasil analisis dari penguji hipotesis dengan diperoleh 

thitung sebesar 2,486 karena thitung dan ttabel yaitu 2,486 > 2,365 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak. Artinya secara parsial Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

2. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) secara 

parsial dengan hasil analisis dari pengujian hipotesis dengan di peroleh thitung 

sebesar 4,945 karena thitung dan ttabel yaitu 4,945 > 2,365 maka Ha diterima dan 

H0 ditolak. Artinya secara parsial Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. 

3. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) secara simultan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) dengan hasil uji hipotesis atau uji 

signifikansi anova diperoleh nilai Fhitung sebesar 18,147 dengan mengambil 

tingkat signifikan a = 5% atau 0,05 maka nilai Fhitung dan Ftabel, 18,147 > 5,14 



139 

 

 

maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya secara simultan Net Profit Margin 

(NPM) dan Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai tambahan literatur bagi kepentingan manajemen terkait 

pengaruh Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) terhadap Dividend 

Payout Ratio (DPR) dan masukan untuk peneliti selanjutnya: 

1. Bagi Pihak Perusahaan  

Berdasarkan hasil penelitian ini Net Profit Margin (NPM) Current Ratio 

(CR) dan Dividend Payout Ratio (DPR) mengalami perkembangan yang sangat 

fluktuatif, sebaiknya perusahaan harus mengendalikan biaya atau beban-beban 

dalam perusahaan sehingga akan meningkatkan Net Profit Margin (NPM) dan 

perusahaan mampu membayar Current Ratio (CR) sehingga Dividend Payout 

Ratio (DPR) perusahaan tersebut meningkat dengan itu akan menambah 

kepercayaan investor dalam menanamkan modal. 

2. Bagi Investor atau Calon Investor 

Bagi pihak investor atau calon investor sebaiknya untuk melakukan 

analisis terlebih dahulu terhadap Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio 

(CR) terhadap Dividend Payout Ratio (DPR) sebelum menanamkan modalnya 

pada perusahaan dan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja 
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keuangan. Sehingga hasil analisis dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan yang tepat dalam berinvestasi. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait 

pengelolaan Net Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) yang 

mempengaruhi tingkat Dividend Payout Ratio (DPR). Berdasarkan hasil dan 

analisis yang dilakukan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, 

sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk peneliti 

selanjutnya guna untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Dalam 

penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan mampu mengembangkan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi tingkat Net Profit Margin (NPM) dengan 

menggunakan variabel yang berbeda maupun menambahkan variabel-variabel 

yang terkait. 

 

 

 

 


