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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Menurut hasil analisis penelitian dalam pembahasan tentang faktor-

faktoraayang mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen. Hasil uji variabel 

independen akan dijelaskan pada kesimpulan ini. Sampel penelitianaaini 

menggunakan 135 perusahaanayangaterdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013 - 2017. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi panel. 

Uji F, Uji t, Uji Koefisien Korelasi harus terpenuhi agar model regresi dapat 

digunakan. Hasil dari uji regresi panel yang telah dilakukan dibab sebelumnya 

menunjukkan bahwa regresi panel telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi layak digunakan. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dibab sebelumnya dibantu dengan program Statistical Product and Service Solution 

21 (SPSS) dan Eviews10. 

Hasilapenelitian menggambarkan bahwa variabel profitabilitas memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap kebijakan pembayaran dividen. 

Profitabilitas mengukur kinerja suatu perusahaan berdasarkan keuntungan dan laba 

yang diperoleh. Tanpa adanya keuntungan, perusahaan cenderung tidak 

membagikan dividen. Sebaliknya jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang 

lebih tinggi, pembagian dividen berdasarkan keputusan suatu perusahaan.  

Hasil penelitian menggambarkan bahwa nilai probabilitas pada variabel 

liabilitas, tangibilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan struktur 

kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 
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pembayaran dividen. Hal ini menyebabkan liabilitas, tangibilitas tidak 

mempengaruhi besar kecilnya pembayaran dividen secara signifikan. Pertumbuhan 

dan ukuran perusahaan juga lebih mementingkan menggunakan dananya dalam 

mengekpansi suatu perusahaan dengan menahan aset. Struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap pembayaran dividen karena bentuk dividen yang dibagikan 

tidak akan berubah menjadi lebih rendah atau lebih tinggi.  

Hasil penelitian pada variabel leverage dan dividen volatilitas memiliki 

pengaruh yang signifikan negatif terhadap kebijakan pembayaran dividen. 

Pengaruh signifikan negatif disebabkan oleh perusahaan yang semakin tinggi 

leverage dan dividen volatilitas, maka semakin kecil dividen yang dibayarkan. 

 

5.2  Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa faktor, di antaranya: 

a.  Sampel penelitian hanya mengambil perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI).  

b.  Beberapa perusahaan tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap 

meskipun sudah terdaftar di BEI.  

 

5.3  Rekomendasi  

Beberapa saran yang dapat direkomendasi oleh penulis untuk tahap 

penelitian selanjutnya:  

a. Meneliti sampel tentang perkembangan topik berdasarkan perbandingan 

kebijakan pembayaran dividen yang mengambil sampel di negara lain 

sebagai sampel penelitian. 
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b. Menambah variabel-variabel lain ke dalam penelitian selanjutnya. 

Contohnya variabel yang dapat digunakan adalah kepemilikan individual 

(Jain, 2007), kepemilikan keluarga (Al-nawaiseh, 2013), kepemilikan 

pemerintahan (Jarallah & Ullah, 2011). 
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