BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Penelitian

ini

dilakukan

untuk

menganalisis

pengaruh

struktur

kepemilikan terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan analisis dan pembahasan
yang dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa komposisi
kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham memiliki tujuan dan
kepentingan berbeda yang menyebabkan adanya perbedaan pada fungsi
pembagian dividen sehingga komposisi kepemilikan saham yang terdapat pada
penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, kepemilikan asing
dan kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan
dividen dan konsisten dengan hipotesis penelitian sedangkan variabel kepemilikan
institusional,

kepemilikan

manajerial

dan

kepemilikan

individual

tidak

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen dan hasil tersebut tidak
konsisten dengan hipotesis penelitian.
Penelitian

ini

menjelaskan

bahwa

semakin

besar

konsentrasi

kepemilikan, kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah maka semakin tinggi
kebijakan dividen dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini juga
menunjukkan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial dan kepemilikan individual tidak mempengaruhi kebijakan dividen
dalam laporan tahunan perusahaan.
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5.2

Keterbatasan
Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1.

Sampel penelitian berkurang dikarenakan tidak seluruh perusahaan
melakukan adanya pembagian dividen selama periode penelitian yang
menyebabkan banyak sampel yang dibuang dalam penelitian ini.

2.

Tata kelola perusahaan yang berbeda di negara Indonesia menyebabkan
adanya variabel yang tidak dapat diteliti seperti dualitas CEO.

5.3

Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian pada

masa yang akan datang adalah sebagai berikut:
1.

Melakukan perluasan sampel penelitian dengan cara melakukan
penelitian dengan menambah tahun penelitian maupun membandingkan
kebijakan dividen antara dua negara yang berbeda.

2.

Menambah

variabel-variabel

lain

yang

kemungkinan

dapat

mempengaruhi kebijakan dividen seperti ukuran dewan, komposisi
komite audit (Ahmad et al., 2015), independensi dewan (Umalomwa et
al., 2015), umur perusahaan (Al-Malkawi et al., 2013) dan variabelvariabel lainnya.
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