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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah di lakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran dewan direksi berpengaruh tidak signifkan terhadap kebijakan 

dividen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Abdelsalam et al., (2008), Al-Shabibi dan Ramesh (2011) dan 

Ajanthan (2013). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mansourinia et al., (2012), Gill & Obradovich 

(2012), Bokpin (2011), Subramaniam & Devi (2011). 

2. Ukuran komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ajanthan (2013), Mansourinia et al., (2012) dan 

Abdelsalam et al., (2008). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Abor dan Fiador (2013), dan Afzal dan 

Sherish (2011). 

3. Kepemilikan individual berpengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Saif et al., (2013). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rozeff (1982), Holder et al., (1998) dan 

Manos (2001). 
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4. Kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Odia dan Ogiedu (2010), Han et al., (1999), dan Mirzaei (2012). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nam et al., (2004), Brown et al., (2004), Blouin et al. (2004), serta 

Chetty dan Saez (2004) dan Ahmad dan Rosidi (2007). 

5. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan dividen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Waud (1966), Fama dan Babiak (1968), dan Short et al., 

(2002). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Malkawi (2007), Afza dan Mirza (2010), Odia dan 

Ogiedu (2010), dan Hommel (2011). 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu : 

1. Banyak perusahaan tidak memenuhi kriteria dalam menyediakan laporan 

tahunan secara lengkap seperti informasi membayar dividen bertahun-

tahun yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. 
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5.3  Rekomendasi Penelitian 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas sampel penelitian dengan menambahkan tahun pengamatan 

maupun menambahkan perbandingan dengan dua negara yang berbeda. 

2. Menambahkan variabel independen lainnya yang tidak di uji dalam 

penelitian ini, seperti kepemilikan asing, kepemilikan terbesar, 

internasionalisasi perusahaan, komisaris audit, dan lain sebagainya. Hal 

ini bertujuan agar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel kebijakan dividen dapat meningkat. 
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