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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan 

direksi, dewan independen, frekuensi rapat dewan, keragaman gender dewan, 

ukuran komite audit, profitabilitas, likuiditas, tangibility, tingkat pertumbuhan, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dividend volatility dan risiko 

bisnis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen 

profitabilitas, likuiditas, tingkat pertumbuhan, dividend volatility dan risiko bisnis 

berpengaruh signifikan terhadap Dividend Pay-out Ratio. Sedangkan variabel 

independen ukuran dewan direksi, dewan independen, frekuensi rapat dewan, 

keragaman gender dewan, ukuran komite audit, tangibility, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend 

Pay-out Ratio. 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dihadapi peneliti, antara lain: 

1. Kebanyakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang tidak mempublikasikan data laporan tahunan secara lengkap yaitu 

berturut-turut selama 5 (lima) tahun dari tahun 2013-2017 sehingga 

banyak data yang ingin diteliti tidak dapat dilakukan.  

2. Perusahaan yang diteliti sebelumnya hanya bergerak dibidang non-

finansial atau perusahaan manufaktur saja, sedangkan untuk penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan yang bergerak dibidang non-finansial 
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maupun finansial yang terdaftar di BEI. Sehingga adanya keterbatasan 

yang dialami dalam penelitian ini 

3. Terdapat perusahaan yang mengungkapkan kebijakan pembayaran 

dividen perusahaan dengan media website dan laporan berkelanjutan, 

namun sumber data pengungkapan kebijakan pembayaran dividen 

perusahaan pada penelitian ini terbatas pada laporan tahunan perusahaan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas sampel penelitian baik dengan cara menambah tahun 

penelitian maupun menambahkan perbandingan dengan dua atau lebih 

negara. 

2. Memperpanjang jangka waktu penelitian agar hasil uji dapat 

menunjukkan model yang tepat dengan data observasinya. 

3. Melakukan penelitian dengan mempertimbangkan indeks dan media 

pengungkapan kebijakan pembayaran dividen perusahaan lainnya, seperti 

website dan laporan berkelanjutan sehingga tidak hanya berfokus pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI saja. 
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