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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Studi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel risk, growth, 

liquidity, profitability, dan size terhadap dividend payout ratio pada perusahaan 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka kesimpulan dari penelitian ini 

dari hasil kajian bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risk memiliki hubungan yang 

signifikan negatif terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Manneh dan 

Naser, 2015; Aqel, 2016; Maldajian dan Khoury, 2014; Mehta, 2012. 

Akan tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Komrattanapanya dan Suntrauk, 2013; Komrattanapanya 

dan Suntrauk, 2013; Ardestani et al., 2013; Khan dan Ahmad, 2017. 

Semakin tingginya risk pada perusahaan maka akan memaksa perusahaan 

untuk mencari dana eksternal pada pasar modal sehingga akan melakukan 

pembayaran dividen yang tinggi. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth memiliki hubungan negatif 

yang signifikan terhadap pembayaran dividen. Semakin tinggi 

pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi juga pengeluaran dana yang 

dibutuhkan dari total aset perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Gill et al., 2010; John dan 

Muthusamy, 2010; Khan dan Ashraf, 2014; Alzomaia dan Al-khadhiri, 
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2013; Maldajian dan Khoury, 2014; Hutagalung et al., 2013; Baah et al., 

2014; Waswa et al., 2014; Komrattanapanya dan Suntrauk, 2013; 

King’wara, 2015; Sanjari dan Zarei, 2014.  

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liquidity memiliki hubungan yang 

signifikan negatif terhadap pembayaran dividen. ketika likuiditas pada 

perusahaan tinggi, maka perusahaan akan menahan labanya untuk 

melakukan ekspansi, sehingga akan mengurangi pembayaran dividen 

kepada pemegang saham. Hasil ini konsisten dengan John dan 

Muthusamy, 2010; Khan dan Ahmad, 2017; Mehta, 2012. Namun hasil 

penelitian yang dilakukan oleh dengan Mui dan Mustapha, 2016; Saeed et 

al., 2014; Ahmed dan Murtaza, 2015; Kaźmierska-Jóźwiak, 2015; Baah et 

al., 2014; Waswa et al., 2014 Sanjari dan Zarei, 2014; Fahim et al., 2015; 

Malik et al., 2013; Aqel, 2016; Kajola et al., 2015; Maldajian dan Khoury, 

2014; Hutagalung et al., 2013; Komrattanapanya dan Suntrauk, 2013 

justru menemukan hasil penelitian yang berbeda. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitability memiliki hubungan 

negatif yang signifikan terhadap dividend payout ratio karena perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih memilih untuk melakukan 

investasi kembali dalam perusahaan untuk meningkatkan perusahaan, 

sehingga pembayaran dividen kepada pemegang saham menjadi 

berkurang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Islam et al., 2012; Mui dan Mustapha, 2016; Gill et al., 2010; 

Kaźmierska-Jóźwiak, 2015; Yensu dan Adusei, 2016; Ardestani et al., 
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2013; Sanjari dan Zarei, 2014; Mehta, 2012. Akan tetapi hasil penelitian 

ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malik et al., 2013; 

Saeed et al., 2014; Manneh dan Naser, 2015; Ehsan et al., 2013; Ahmed 

dan Murtaza, 2015; Hutagalung et al., 2013; Waswa et al., 2014; Wambé 

dan Tsapi, 2013; Khan dan Ahmad, 2017; Rehman dan Takumi, 2012; 

Aqel, 2016 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara likuiditas 

dengan pembayaran dividen karena dividen diambil dari keuntungan 

bersih perusahaan, maka keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan 

mempengaruhi besarnya dividend payout ratio. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa size memiliki hubungan yang 

signifikan negatif terhadap dividend payout ratio. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saeed et al., 2014; Baah 

et al., 2014; King’wara, 2015; Mehta, 2012. karena perusahaan besar lebih 

ingin berinvestasikan untuk peningkatan perusahaan sehingga membayar 

dividen lebih kecil. Akan tetapi hasil penelitian ini berlawanan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mui dan Mustapha, 2016; Aqel, 2016; Mui 

dan Mustapha, 2016; Issa, 2015; Kajola et al., 2015; Fahim et al., 2015; 

Baah et al., 2014; Malik et al., 2013; Yensu dan Adusei, 2016; 

Kaźmierska-Jóźwiak, 2015; Manneh dan Naser, 2015; Rafique, 2012; 

Khan dan Ahmad, 2017 karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki 

akses yang lebih mudah ke pasar modal dan lebih mungkin untuk 

membayar dividen lebih banyak. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, di antaranya: 

1. Penelitian hanya mengambil sampel data sekunder pada perusahaan jasa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masih banyak perusahaan yang 

terdaftar di BEI tidak menerbitkan data laporan tahunan secara lengkap 

berturut-turut lima tahun dari tahun 2012–2016, sehingga jumlah sampel 

pada penelitian ini menjadi berkurang. 

2. Variabel-variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti 

leverage, capital structure, investment, cash flow dan yang lain. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Menggunakan sampel data yang bervariasi untuk mengetahui perbedaan 

dan kesamaan antara perusahaan yang berada di dalam negeri maupun luar 

negeri dan menggunakan perusahaan pada sektor yang berbeda seperti 

dalam sektor manufaktur atau sektor lainnya. 

2. Menambahkan variabel-variabel independen lainnya yang mungkin dapat 

mempengaruhi pembayaran dividen, seperti leverage, capital structure, 

investment, cash flow dan yang lain. 

3. Diharapkan dapat sebagai referensi bagi investor sebelum membuat 

keputusan untuk menginvestasikan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan 
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hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi risiko pada perusahaan maka 

akan lebih tinggi dalam pembayaran dividen pada perusahaan. Dan apabila 

semakin tinggi pertumbuhan, likuiditas, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan maka akan membuat pembayaran dividen semakin rendah. 
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