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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2008-2012 adalah sebagai berikut: 

- Tingkat Debt to Equity Ratio (DER) pada tahun 2008 ke 2009 

mengalami penurunan dan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 tingkat 

Debt to Equity ratio (DER) meningkat.  

- Tingkat Dividend Payout Ratio (DPR) pada tahun 2008 hingga tahun 

2011 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 tingkat Dividend 

Payout Ratio (DPR) menurun,  

- Tarif pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami penurunan. 

2. Perkembangan Weighted Average Cost of Capital (WACC) perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2008-2012 mengalami 

fluktuasi. Dengan tingkat Weighted Average Cost of Capital (WACC) paling 

tinggi adalah Astra Agro Lestari pada tahun 2008 dan tingkat Weighted 

repository.unisba.ac.id



 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

116 
 

Average Cost of Capital (WACC) paling rendah adalah Unilever Indonesia 

pada tahun 2010. 

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR) dan tarif 

pajak terhadap Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

Besarnya pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout 

Ratio (DPR), dan tarif pajak sebesar 27,1% terhadap Weighted Average 

Cost of Capital (WACC), sedangkan 72,9% dipengaruhi variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara parsial, Debt to Equity 

Ratio (DER) dan tarif pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Weighted Average Cost of Capital (WACC), namun Dividend 

Payout Ratio (DPR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Weighted Average Cost of Capital (WACC). Secara simultan, Debt to 

Equity Ratio (DER), Dividend Payout Ratio (DPR), dan tarif pajak 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Weighted Average Cost 

of Capital (WACC). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan masalah yang sudah diteliti oleh penulis, maka saran yang 

diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak manajemen perusahaan. 

Berdasarkan penelitian, disarankan kepada perusahaan agar melakukan 

analisis Weighted Average Cost of Capital (WACC) untuk mengetahui 
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seberapa efektif keputusan investasi dan pendanaan, juga untuk dapat 

membandingkan diterima atau ditolaknya suatu investasi. 

2. Bagi pihak investor 

Bedasarkan penelitian, disarankan kepada investor untuk lebih berhati-

hati dalam melakukan investasi dengan mempertimbangkan rate of return dari 

dividend payout yang dibayarkan perusahaan dan dengan mempertimbangkan 

tingkat risiko yang mungkin terjadi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Disarankan untuk meneliti variabel lain yang memiliki pengaruh yang 

lebih besar terhadap Weighted Average Cost of Capital (WACC) dan sangat 

diharapkan untuk tidak menduplikat hasil penelitian ini. 
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