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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return on capital

employed, fixed asset, earning per share, profitability, leverage, firm size, dan family
terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Family tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen.
Profitabililty berpengaruh terhadap kebijakan dividen, dikarenakan dividen
akan dibagikan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Pihak manajemen akan
membayarkan dividen untuk memberi sinyal mengenai keberhasilan perusahaan
mendapatkan porsi profit yang banyak. Sinyal tersebut menyimpulkan bahwa
kemampuan perusahaan untuk membayar dividen merupakan fungsi dari keuntungan.
Firm size, fixed assets dan leverage mempengaruhi kebijakan dividen suatu
perusahaan. Leverage yang terlalu tinggi menunjukkan ketidakefektifan perusahaan
dalam menggunakan modal kerja yang disebabkan oleh proporsi dari aktiva lancar
yang tidak menguntungkan. leverage perusahaan yang tinggi tidak menjamin kas
tinggi pula, melainkan disebabkan oleh instrumen lain seperti persediaan dan piutang.
Return
perusahaan.

on
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jika suatu tingkat pembagian dividen akan lebih lancar

dikarenakan tingkat ROCE yang tinggi yang dimana dijelaskan bahwa berarti
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investasi jangka panjang suatu perusahaan berhasil dan berbuah hasil, sehingga para
manajemen atas dan Direktur dapat membagikan hasil dividennya.
Earning per share mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan karena
semakin tinggi nilai suatu lembar per saham, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan
tersebut memperoleh pendapatan bersih yang cukup signifikan atau banyak yang
dimana dana yang lebih tersebut dialokasikan ke lembar per saham tersebut. Jadi
semakin besar nilai lember per saham maka kebijakan dividen suatu perusahaan akan
semakin bagus dan lebih sering membagikan dividenya.
5.2

Keterbatasan
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih
baik
1.

Beberapa perusahaan tidak melakukan pembayaran dividen secara berturut –

………turut pada tahun 2011 – 2015
2.

Variabel – variabel yang diteliti kurang menjelaskan penelitian.

3.

Kesulitan dalam mecari kewajiban lancar di bagian perusahaan finansial

4.

Ada beberapa perusahaan yang total asetnya nihil

5.3

Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan untuk bahan pertimbangan pada penelitian

selanjutnya yaitu:
1.

Menambahkan perusahaan yang dijadikan sampel penelitian
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2.

menambahkan variabel-variabel lain ke dalam penelitia selanjutnya. Contoh
variabel yang dapat digunakan adalah kepemilikan asing (Al-Nawaiseh,
2013), Internasionalisasi Perusahaan (Gill & Obradovich, 2012), Risiko
(Mehta, 2012), kepemilikan terbesar (Al-Shubiri et al., 2011), dan tingkat
inflasi (Abor & Bokpin 2010).
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