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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan, dan ukuran 

perusahaan terhadap variabel dependen yaitu DPR, penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan yang terdaftar pada BEI. Berdasarkan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DPR, hasil ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirujah dan 

Ludsana (2007), Elmi et al. (2009), dan Rafique (2012). Akan tetapi, hasil 

dari penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh yang 

Zakir (2016), Akthiar et al. (2015), Kuzucu (2015), Devanadhen dan 

Karthik (2015), Kartal (2015), Christopher dan Rim (2014), Ahmad et al. 

(2014), Arshad et al. (2013), Akhadiyah (2015) menyatakan bahwa 

Profitabilitas mempunyai hubungan yang signifikan negatif terhadap DPR. 

Adapun juga hasil penelitian yang dilakukan Sunday et al. (2015), Munir 

(2016), Saghir dan Hasan (2015), Lamia et al. (2015), Siti et al. (2015), 

Abubakar dan Nasiru (2015), Nishant dan Ramesh (2015), Farah dan 

Pradana (2014), Rufus dan Soyoye (2008), Eliasu et al. (2014), Al-Kuwari 

(2009), Tahir dan Mushtag (2016), Saeed (2014), Badu (2013), Thu 

(2013), Nawaiseh (2013), Malkawi (2007), Asad dan Yousaf (2013), 

Utami dan Robin (2013), Amar (2010), Chasanah (2008), Najjar dan 

Hussainey (2008), Amidu dan Abor (2008), Amidu (2007), Azzam (2007) 
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oleh yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki hubungan signifikan 

positif terhadap DPR. 

2. Likuiditas tidak memiliki hasil signifikan terhadap DPR, hasil dari 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Musa et al. (2015), 

Devanadhen dan Karthik (2015), Munir (2016), Rafique (2012). Hasil ini 

tidak konsisten dengan penelitian oleh Zakir (2016), Saghir dan Hasan 

(2015), Lamia et al. (2015), Abubakar dan Nasiru (2015), Rufus dan 

Soyoye (2008), Christopher dan Rim (2014), Elmi et al. (2009), Saeed 

(2014), Badu (2013), Ahmed dan Javid (2015), Najjar dan Hussainey 

(2008), Bohren dan Josehsen (2012) yang menyimpulkan bahwa adanya 

hubungan signifikan positif antara likuiditas dan DPR. Hasil ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunday et al. 

(2015), Munir (2016), Nirujah dan Ludsana (2007), Tahir dan Mushtag 

(2016). Adapun juga hasil penelitian oleh Devanadhen dan Karthik (2015), 

Kartal (2015) yang menyimpulkan bahwa adanya hubungan signifikan 

negatif antara likuiditas dan DPR. 

3. Leverage memiliki hasil yang signifikan negatif terhadap DPR, hasil dari 

penelitian ini sejalan degan hasil penelitian oleh Ranti (2013), Zakir 

(2016), Eliasu et al. (2014), Kuzucu (2015), Lamia et al. (2015), Abubakar 

dan Nasiru (2015), Nishant dan Ramesh (2015), Christopher dan Rim 

(2014), Al-Kuwari (2009), Tahir dan Mushtag (2016), Badu (2013), Thu 

(2013) Gharaibeh et al. (2015), Nawaiseh (2013), Malkawi (2007), Utami 

dan Robin (2013), Amar (2010), Kouki dan Guizani (2009), Ahmed dan 

Javid (2015), Akhadiyah (2015), Amidu (2007), Bradford et al. (2013). 
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Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nirujah dan Ludsana (2007), Saghir dan Hasan (2015), Elmi et al. (2009) 

Arshad et al. (2013), Benito (2007), Bohren dan Josehsen (2012) yang 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan positif antara 

leverage dan DPR. Adapun juga hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Musa et al. (2015), Devanadhen dan Karthik (2015), dan Rafique (2013) 

yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

leverage dan DPR. 

4. Ukuran perusahaan tidak memiliki hasil signifikan terhadap DPR, hasil 

dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Devanadhen dan 

Karthik (2015), Ranti (2013), Yusof  dan Ismail  (2016), Sunday et al. 

(2015), Munir (2016), Kuzucu (2015), Saghir dan Hasan (2015), Lamia et 

al. (2015), Abubakar dan Nasiru (2015), Musa et al. (2015), Christopher 

dan Rim (2014), Rufus dan Soyoye (2008), Tahir dan Mushtag (2016), 

Thu (2013), Rafique (2012), Gharaibeh et al. (2015), Malkawi (2007), 

Asad dan Yousaf (2013), Utami dan Robin (2013), Amar (2010), 

Chasanah (2008), Najjar dan Hussainey (2008), Azzam (2007), Bradford 

et al. (2013). Hasil ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Devanadhen dan Karthik (2015), Asad dan Yousaf (2014), 

Zameer et al. (2013), Saeed et al. (2014) yang menyimpulkan bahwa 

adanya hubungan yang signifikan positif antara ukuran perusahaan dan 

DPR. Adapun juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Lily et al. (2009), 

Saeed (2014), Arshad et al. (2013), Kouki dan Guizani (2009), Ahmed dan 

Javid (2015), Akhadiyah (2015), Bohren dan Josehsen (2012) yang 
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menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang signifikan ngatif antara 

ukuran perusahaan dan DPR. 

5. Pertumbuhan Perusahaan memiliki hubungan signifikan negatif dengan 

DPR, hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kuzucu 

(2015), Kartal (2015), Elmi et al. (2009), Badu (2013), Thu (2013), 

Gharaibeh et al. (2015), Arshad et al. (2013), Najjar dan Hussainey 

(2008), Amidu dan Abor (2008), Bohren dan Josehsen (2012). Hasil ini 

tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Zakir 

(2016), Al-Kuwari (2009), Nawaiseh (2013), Utami dan Robin (2013), 

Chasanah (2008), Kouki dan Guizani (2009), Akhadiyah (2015), Amidu 

(2007), Bradford et al. (2013) yang menyimpulkan adanya hubungan yang 

signifikan negatif antara risiko dan DPR. Adapaun juga penelitian yang 

dilakukan oleh AL-Kuwari (2010) yang menyimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara risiko dengan DPR. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut sangat terbatas, 

dengan mengunakan sampel perusahaan Indonesia yaitu perusahaan non-

finansial yang terdaftar di BEI. 

2. Data-data pendukung yang didapatkan masih kurang maupun yang 

tersedia 
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3. Penelitian menggunakan sampel perusahaan di BEI periode 5 tahun yaitu 

2012 sampai dengan 2016 sehingga terdapat keterbatasan pada jumlah 

sampel perusahaan yang dapat diteliti. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen dalam meneliti 

pengaruhnya terhadap rasio pembagian dividen, yaitu profitabilitas, 

likuiditas, leverage, ukuran dan pertumbuhan perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada peneliti 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan saran kepada BEI untuk memberikan edukasi kepada 

perusahaan bahwa pentingnya analisis fundamental yang dapat menarik 

investor yang lebih banyak sehingga pasar modal Indonesia bisa menjadi 

semakin bagus. 

2. Penulis berharap peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak 

sampel penelitian, populasi penelitian dapat diperluas dan tidak hanya 

pada BEI, melainkan beberapa negara yang memiliki latar belakang 

kebudayaan yang sama maupun berbeda untuk menciptakan keragaman 

penelitian. 

3. Penulis merekomendasi penelitian ini dengan hasil, terdapat 2 variabel 

independen signifikan negatif yaitu leverage dan pertumbuhan perusahaan 

yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan dividen di Indonesia. 
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