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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini memberikan pendapat bahwa kebijakan dividen usaha milik 

negara di indonesia. Dimana menyajikan hasil yang mengatakan semakin tinggi 

profit, arus kas, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, kepemilikan negara dan 

ukuran perusahaan jika kebijakan dividen akan semakin meningkat. Kebijakan 

dividen sepenuhnya akan di berikan pemilik kepada pemegang saham, dimana 

jika laba yang diperoleh tinggi maka dividen yang diberikan juga tinggi (Gil et al., 

2010). Pemegang saham terbesar mengadopsi pembayaran dividen yang besar 

untuk mempertahankan mekanisme perusahaan dan meningkatkan preputasi 

perusahaan, dan dengan adanya pemegang saham terbesar untuk membagikan 

dividen (Ramli, 2010). 

 Penelitian tersebut menunjukkan tinggi struktur modal maka kebijakan 

dividen akan semakin rendah. Hal itu menunjukkan kemungkinan struktur modal 

tidak mampu menjadi alat yang efektif dalam pemantauan perusahaan sehigga 

kesempatan untuk membuat keputusan pembagian dividen menjadi turun (Iqbal, 

2013). Oleh karena itu, perusahaan disarankan agar memperhatikan struktur 

modal, arus kas, profitabilitas, kepemilikan negara, dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan dividen dalam pemegang saham terbesar dan pemegang saham 

yang dapat mempengaruhi dalam sekala besar atau kecil. 

 Penelitian ini juga menunjukkan adanya kebijakan dalam memberikan 

dividen pada pemegang saham, dimana hal ini juga berpengaruh pada 

profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan akan 

membagikan dividen dalam skala besar. Profitabilitas juga memiliki pengaruh 

terhadap arus kas perusahaan, dimana semakin besar arus kas perusahaan maka 

semakin tinggi intensitas perusahaan dalam upaya melakukan pembayaran hutang. 
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5.2 Keterbatasan 

1. Penelitian hanya berdasarkan pengambilan sampel yang telah tercatat di 

BEI. 

2. Keterbatasan data penelitian karena periode penelitian dibatasi dengan 

periode 5 tahun, dan belum dapat diketahui pengaruh variable secara 

jangka panjang. 

5.3 Rekomendasi 

1. Menjelaskan pembahasan penelitian yang memiliki pengaruh terhadap 

kebijakan dividen usaha milik negara di Indonesia. 

2. Memperpanjang waktu penelitian, dan mampu mengetahui adanya 

penyebab antara variable independen jangka panjang. 

3. Melakukan tambahan variable yang berpengaruh kepada kebijakan 

dividen. 
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