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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu: independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, leverage, return on assets, 

laba per saham, dan arus kas operasional terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan 

hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan 

bahwa: 

1. Ukuran dewan direksi, konsentrasi kepemilikan, laba per saham, arus kas 

operasional, dan umur perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan 

positif terhadap kebijakan dividen. 

2. Leverage memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kebijakan 

dividen. 

3. Independensi dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, return on assets, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan dividen. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Sampel penelitian yang masih kurang karena tidak seluruh perusahaan 

membagikan dividen pada tahun penelitian, sehingga banyak sampel 

yang dibuang dalam penelitian ini. 
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2. Banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

tidak mempublikasikan data laporan tahunan secara lengkap berturut-

turut lima tahun dari tahun 2011-2015. Hal ini menyebabkan data tidak 

dapat ditemukan dan mengakibatkan jumlah sampel penelitian menjadi 

berkurang. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian di 

masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas sampel penelitian baik itu dengan cara melakukan penelitian 

dengan sampel dari negara lain, menambah tahun penelitian maupun 

melakukan perbandingan kebijakan dividen antar 2 negara yang berbeda. 

2. Menambah variabel lain yang kemungkinan juga mempunyai pengaruh 

kebijakan dividen, seperti perpajakan, growth, return on equity, dan 

variabel struktur kepemilikan yang lainnya. 

3. Mencari lebih banyak literatur lain sebagai referensi pendukung dalam 

melakukan penelitian ini, misalnya membeli kartu keanggotaan untuk 

mengakses database journal seperti Cambridge Database Journal dan  

Jstor Database Journal. 
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