
 
 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 
5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen pada perusahaan finansial dan non-finansial yang 

terdaftar di BEI dari tahun 2013-2017. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah managerial shareholder (Man_Own), institutional shareholder (Inst_Own), 

block shareholder (Block_Own), foreign shareholder (Foreign_Own), 

profitability, (ROA), liquidity (Liq), leverage (Lev), tangibility (Tang),  growth 

opportunity (Growth _Op), firm’s size (Firmz), dividend volatility (Div_vol), dan 

growth sebagai kontrol terhadap payout policy dengan pengukuran dividend 

payout ratio. Berikut dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Payout policy dipengaruhi secara simultan oleh managerial shareholder, 

institutional shareholder, block shareholder, foreign shareholder, 

profitability, liquidity, leverage, tangibility, growth opportunity, dividend 

volatility, firm’s size, dan growth baik pada perusahaan finansial maupun 

perusahaan non-finansial. 

2. Managerial shareholder secara positif dan tidak signifikan mempengaruhi 

payout policy pada perusahaan finansial. Hal ini mengidentifikasi 

managerial shareholder tidak mempengaruhi peningkatan atas jumlah 

dividen yang dibayarkan.      
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3. Managerial shareholder secara signifikan positif mempengaruhi payout 

policy pada perusahaan non-finansial. Hal ini mengidentifikasi semakin 

tinggi persentase managerial shareholder maka jumlah dividen yang 

dibayarkan akan meningkat. 

4. Institutional shareholder berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

payout policy pada perusahaan finansial. Hal ini mengidentifikasi 

institutional shareholder tidak mempengaruhi peningkatan atas jumlah 

dividen yang dibagikan.  

5. Institutional shareholder secara signifikan negatif mempengaruhi payout 

policy pada perusahaan non-finansial. Hal ini mengidentifikasi 

institutional shareholder membatasi dan menurunkan jumlah dividen yang 

dibagikan. 

6. Block shareholder secara negatif dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap payout policy pada perusahaan finansial maupun non-finansial. 

Hal ini mengidentifikasi bahwa peningkatan persentase block shareholder 

tidak mempengaruhi rendahnya jumlah dividen yang dibagikan. 

7. Foreign shareholder berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

payout policy pada perusahaan finansial. Hal ini mengidentifikasi foreign 

shareholder tidak mempengaruhi penurunan atas jumlah dividen yang 

dibagikan. 

8. Foreign shareholder berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

payout policy pada perusahaan non-finansial. Hal ini mengidentifikasi 
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foreign shareholder tidak mempengaruhi peningkatan atas jumlah dividen 

yang dibagikan. 

9. Profitability berpengaruh signifikan negatif terhadap payout policy pada 

perusahaan finansial. Hal ini mengidentifikasi bahwa profitabilitas 

menurunkan jumlah dividen yang dibayarkan. 

10. Profitability berpengaruh signifikan positif terhadap payout policy pada 

perusahaan non-finansial. Hal ini mengidentifikasi bahwa profitabilitas 

meningkatkan jumlah dividen yang dibayarkan. 

11. Liquidity secara positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap payout 

policy pada perusahaan finansial. Hal ini mengidentifikasi bahwa likuidas 

tidak mempengaruhi tingginya jumlah dividen yang dibagikan. 

12. Liquidity berpegaruh signifikan negatif terhadap payout policy pada 

perusahaan non-finansial. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin likuid 

perusahaan maka jumlah dividen yang dibagikan akan menurun. 

13. Leverage secara positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap payout 

policy pada perusahaan finansial. Hal ni mengidentifikasi bahwa tingginya 

persentase leverage tidak mempengaruhi tingginya jumlah dividen yang 

dibagikan. 

14. Leverage secara negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap payout 

policy pada perusahaan non-finansial. Hal ni mengidentifikasi bahwa 

tingginya persentase leverage tidak mempengaruhi rendahnya jumlah 

dividen yang dibagikan. 
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15. Tangibility berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap payout policy 

pada perusahaan finansial maupun non-finansial. Hal ini mengidentifikasi 

bahwa tinginya persentase aset tetap perusahaan tidak mempengaruhi 

peningkatan atas jumlah dividen yang dibayarkan. 

16. Growth opportunity berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

payout policy pada perusahaan finansial. Hal ini mengidentifikasi 

meningkatkan jumlah pendapatan perusahaan dan growth opportunity 

tidak mempengaruhi tingginya jumlah dividen yang dibagikan. 

17. Growth opportunity berpengaruh negatif  dan tidak signifikan terhadap 

payout policy pada perusahaan non-finansial. Hal ini mengidentifikasi 

meningkatkan jumlah pendapatan perusahaan dan growth opportunity 

tidak mempengaruhi rendahnya jumlah dividen yang dibagikan. 

18. Dividend volatility berpengaruh signifikan positif terhadap payout policy 

pada perusahaan finansial maupun non-finansial. Hal ini mengidentifikasi 

bahwa peningkatan pada pertumbuhan dividend payout ratio akan 

meningkatkan jumlah dividen yang dibagikan. 

19. Firm’s size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap payout 

policy pada perusahaan finansial. Hal ini mengidentifikasi bahwa ukuran 

perusahaan tidak mempengaruhi rendahnya jumlah dividen yang 

dibagikan. 

20. Firm’s size berpengaruh signifikan positif terhadap payout policy pada 

perusahaan non-finansial. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin besar 
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ukuran perusahaan maka jumlah dividen yang dibagikan juga akan 

semakin besar. 

21. Growth berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap payout policy 

pada perusahaan finansial maupun non-finansial. Hal ini mengidentifikasi 

bahwa growth tidak mempengaruhi penurunan atas jumlah dividen yang 

dibayarkan. 

 
 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Waktu pengujian yang menuntut perusahaan membagikan dividen selama 

enam tahun berturut-turut meminimalisasi jumlah sampel penelitian. 

2. Perusahaan yang terdaftar di BEI banyak yang tidak menerbitkan data 

laporan tahunan secara lengkap dari 2011-2017. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menguji dengan membedakan 

masing-masing sektor perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menguji faktor-faktor lainnya yang 

belum diuji pada penelitian ini seperti corporate social responsibility.  
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