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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan 

Pengaruh tata kelola perusahaan dan manajemen laba terhadap kebijakan 

dividen merupakan topik yang diteliti. Dari hasil penelitian, dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kebijakan dividen. Banyak atau sedikitnya dewan komisaris tidak

mempengaruhi jumlah pendistribusian dividen. Penelitian ini konsisten

dengan hasil Triwulan dan Wahidahwati (2012), Buchdadi et al. (2019),

Pucheta-Martínez dan Bel-Oms (2016), dan Tahir et al. (2014).

2. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap

kebijakan dividen. Jumlah dividen yang akan didistribusi kepada

pemegang saham tidak akan terpengaruh oleh independen dewan

komisaris dikarenakan kualitas independen dewan komisaris di

Indonesia masih kurang apalagi di Indonesia kebanyakan melantik

independen dewan komisaris bukan berdasarkan profesionalisme tetapi

sebagai penghormatan, maka independensi dewan komisaris dapat

dikatakan masih kurang. Hasil ini sama dengan penelitian Ratessa dan

Saragih (2014), Zaitul et al. (2018), Elmagrhi et al. (2017), Soliman

(2013), Tahir et al. (2014), Zoltan (2015), Shah et al. (2016), Zoltan

(2015), Awwad dan Hamdan (2018), dan Jahanzeb et al. (2016).

3. Kebijakan dividen tidak terpengaruh secara signifikan oleh kepemilikan

manajerial. Direktur/manajer perusahaan sekaligus juga dapat dikatakan

pemilik perusahaan atas kepemilikan saham perusahaan tersebut, tidak

memicu jumlah dividen yang dibagikan. Hal ini dapat dikarenakan

jumlah saham yang dimiliki direktur atau manajer tergolong masih kecil

maka mereka masih tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk

mempengaruhi dan memutuskan dividen yang didistribusi. Hasil tersebut

sesuai dengan hasil penelitian Soliman (2013), Hatta (2002), Omokhudu
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dan Toluwa (2018), Aliyu et al. (2016), Ratessa dan Saragih (2014), 

Ratessa dan Saragih (2014), Larasati (2011). 

4. Kebijakan dividen terpengaruh secara signifikan positif oleh 

kepemilikan individual. Pemegang saham bukan hanya memperhatikan 

capital gain tetapi mereka peduli akan jumlah dividen yang diterima. 

Penelitian ini sama dengan hasil Ehsan et al. (2013),  Reyna (2017), dan 

Tahir et al. (2014). 

5. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan 

untuk  mempengaruhi kebijakan dividen. Hasil ini sama dengan 

penelitian Farinha (2002), Abor dan Fiador, (2013),  Al-Amarneh dan 

Yaseen (2014), Aliyu et al. (2016), Reyna (2017), Soliman (2013), 

Haider et al. (2012), Ibrahim dan Shuaibu (2016), Jatmiko dan 

Kusumastuti (2017), Tahir et al. (2014), Martínez dan Bel-Oms (2015), 

Mili et al. (2017), dan Alli et al. (1993). 

6. Kebijakan dividen tidak terpengaruh secara signifikan oleh manajemen 

laba. Aksi manajemen laba untuk meninggikan atau merendahkan laba 

perusahaan tidak berpengaruh dengan keputusan dividen yang dibagikan. 

Penelitian ini cocok dengan penelitian Haider et al. (2012), Saleem dan 

Alifiah (2017), Shah et al. (2010), Chansarn dan Chansarn (2016), 

Ibrahim et al. (2015), Monsuru dan Adetunji (2014) dan Khanna dan 

Khanna (2015), Ibrahim et al. (2015). 

7. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Semakin lama perusahaan berdiri, tidak menjamin perusahaan 

akan mendapatkan profit secara terus menerus dan semakin lama 

perusahaan berdiri semakin mengungkapkan informasi sosialnya. Hasil 

ini sesuai dengan hasil Pratiwi et al. (2015), Mahardhika dan 

Roosmawarni (2016), Zaitul et al. (2018). 

8. Kebijakan dividen tidak terpengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin 

besar atau kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi jumlah dividen 

yang didistribusi. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian penelitian 

Putri (2017), Ida dan Gede (2014) Shah et al. (2010), Bradley et al. 
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(1998), Filsaraei dan Zarei (2017), Saleem dan Alifiah (2017), Zaitul et 

al. (2018), Sihombing (2015), Khanna dan Khanna (2015), Haider et al. 

(2012), Jahanzeb et al. (2016), Chirombo (2017). 

9. Kebijakan dividen tidak terpengaruh secara signifikan oleh pengkungkit 

keuangan. Semakin tinggi atau rendahnya tingkat hutang tidak 

mempengaruhi dividen yang dibagikan. Penelitian ini sama dengan hasil 

Ginting (2018), Arilaha (2009), Bradley et al. (1998), Zaitul et al. 

(2018), Chansarn dan Chansarn (2016), Omokhudu dan Toluwa (2018), 

Rafique (2012), Saleem dan Alifiah (2017), Uittenbogaard (2016), 

Mehta (2012), Waswa (2006), Monsuru et al. (2014). 

10. Kebijakan dividen terpengaruhi secara signifikan oleh profitabilitas. 

Semakin tinggi persentase profitabilitas, entitas cenderung 

mendistribusikan dividen yang tinggi juga. Hal ini mengingat semakin 

tinggi kemampuan perusahaan dapat menciptakan keuntungan, dan 

keutungannya akan diberikan kepada pemegang saham berupa dividen 

dengan tujuan menarik perhatian pemegang saham untuk mendukung 

perusahaan tersebut.Hasil tersebut sama dengan penelitian Zaitul et al. 

(2018), Imran (2011), Abor dan Fiador (2013), Filsaraei dan Zarei 

(2017), Uittenbogaard (2016), Ahmad dan Wardani (2014), Amidu dan 

Abor (2006), Jahanzeb et al. (2016), Dhuhri dan Diantimala (2018), 

Kajola et al. (2015), Lee (2009), Jensen et al. (1992), dan Abor dan 

Fiador (2013). 

 

5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan berupa: 

1. Keterbatasan atas sampel data dalam penelitian yang dikarenakan banyak 

perusahaan yang tidak memenuhi kriteria seperti tidak membayar dividen 

selama tahun penelitian. 

2. Variabel-variabel dalam penelitian ini masih terbatas. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat disampaikanbagi penelitian selanjutnya,yakni: 
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1. Dapat memperbanyak sampel penelitian dalam meneliti kebijakan 

dividen dengan memperpanjang tahun observasi. 

2. Dapat meningkatkan jumlah variabel dengan menambahkan variabel lain 

selain variabel dalam model penelitian ini, dimana yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen. 
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