
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel firm size  berpengaruh positif tetapi dan signifikan terhadap 

dividend payout. Penelitian ini didukung oleh penelitian Ahmad dan 

Wardani (2014), Sanjari dan Zareei (2014), Alphonse dan Trans (2014), 

Hossain et al. (2013), Boanyah et al. (2013), Thu et al. (2013), Shubiri 

(2011), Najjar dan Hussayney (2009). Namun hasil penelitian ini 

berbanding terbalik dengan penelitian Saeed et al. (2014), Musiega et al. 

(2013), Ehsan et al. (2013), Mirza dan Afza (2010).  

2. Variabel corporate tax mempunyai pengaruh positif terhadap dividend 

payout ratio tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian  Rehman dan Takumi (2012), dan Gill et al. 

(2011). Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian 

Khan dan Ashraf (2014).  

3. Variabel growth sales mempunyai pengaruh negatif terhadap dividend 

payout ratio namun tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian ini 

didukung dengan penelitian Sanjari dan Zareei (2014), Khan dan Ashraf 

(2014), Boanyah et al. (2013), Hossain et al. (2013), Thu et al. (2013), 

Gill et al. (2011), John dan Muthusamy (2010), Najjar dan Hussainey 

(2009). Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian 

Gayatri Kurnia Utami, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pembayaran Dividen Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia, 2015 
UIB Repository(c)2015



Obembe et al. (2014). Hasil penelitian ini menyatakan growth in sales 

tidak berpengaruh secara signifikan dengan dividend payout ratio serupa 

dengan penelitian Malik et al. (2013) 

4. Variabel cash flow mempunyai pengaruh negatif terhadap dividend  payout 

ratio dan berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini didukung 

dengan penelitian Obembe et al.(2014), Saeed et al. (2014), Khan dan 

Ashraf (2014). Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil 

penelitian Alphonse dan Tran (2014), Thu et al. (2013), John dan 

Muthusamy (2010) yang menyatakan cash flow  berhubungan positif 

dengan DPR.  

5. Rasio financial leverage mempunyai pengaruh negatif  terhadap dividend 

payout ratio namun tidak berpengaruh signifikan.. Penelitian ini serupa 

dengan penelitian Ahmad dan Wardani (2014), Obembe et al. (2014), 

Alphonse dan Tran (2014), Rafiei dan Far (2014), Lau (2013), Ehsan et al. 

(2013), Shubiri (2011), John dan Muthusamy (2010). Namun penelitian ini 

berbanding terbalik dengan penelitian Sanjari dan Zareei (2014), Parsian 

dan Koloukhi (2014), Thu et al (2013), Thanatawee (2010). Hasil 

penelitian ini menyatakan financial leverage tidak berpengaruh secara 

signifikan didukung dengan penelitian Ayuni (2013) dan Mirza dan Afza 

(2010). 

6. Rasio market to book value mempunyai pengaruh positif terhadap 

dividend payout ratio  namun tidak berpengaruh signifikan.  Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Rehman dan Takumi (2012), dan Gill et al. 
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(2010). Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian 

Alphonse  dan Tran (2014), dan penelitian John dan Muthusamy (2010). 

7. Rasio profitability mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap dividend payout ratio.  Penelitian ini didukung dengan 

penelitian  Ahmad dan Wardani (2014), Obembe et al.(2014), Pascal dan 

Tran (2014), Ehsan et al. (2013), Boanyah et al. (2013), Hossain et al. 

(2013), Komrattanapanya  dan Suntraruk (2013), Shubiri (2011), Gill et al. 

(2011), Kuwari (2010), Abor dan Bopkin (2010), dan Najjar dan 

Hussayney (2009). Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan 

penelitian Zareei (2014), Parsian dan Koloukhi (2014), Saeed et al. (2014), 

Lau (2013), Thu et al. (2013), dan Musiega et al. (2013). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Jumlah sampel dalam penelitian ini relatif  kecil dikarenakan banyak 

perusahaan yang tidak sesuai  kriteria untuk  dijadikan sebagai sampel penelitian, 

misalnya perusahaan tidak  membagikan dividen selama 5 tahun berturut-turut 

atau laporan keuangan yang tidak disajikan dalam mata uang rupiah. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang diberikan untuk diterapkan bagi pengembangan teori 

dan kebutuhan praktik antara lain: 
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1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian menunjukan firm size, cash flow dan  profitability 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pembayaran dividen, oleh karena itu 

perusahaan sebaiknya fokus untuk meningkatkan 3 faktor tersebut agar dapat 

meningkatkan jumlah pembayaran dividen sehingga dapat menarik investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan. Untuk meningkatkan firm size dapat dilakukan 

dengan cara meningkatkan aktiva perusahaan, untuk menigkatkan cash  flow dapat 

dilakukan dengan cara mengurangi umur piutang, menambah umur hutang atau 

mengurangi umur persediaan. Sedangkan untuk meningkatkan profitability dapat 

dilakukan dengan mengurangi hutang dan meningkatkan penjualan.   

2. Bagi Investor  

 Untuk para investor sebelum melakukan investasi sebaiknya  

memperhatikan firm size, cash flow dan profitability perusahaan, karena ini 

merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signikan terhadap 

pembayaran dividen, untuk itu sebaiknya investor memepertimbangkan faktor-

fakot tersebut  agar tidak salah dalam memutuskan untuk berinvestasi atau tidak 

pada suatu perusahaan jika mengharapkan dividen/return dari perusahaan. 

3. Penelitian Mendatang 

Sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak dan rentang waktu 

periode yang lebih panjang serta menambahkan variabel-variabel lain untuk 

meneliti tentang rasio pembayaran dividen. 
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