BAB V

PENUTUP

5.1.

Kesimpulan
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel bebas

yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang,
profitabilitas, ukuran perusahaan dan kesempatan investasi secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu kebijakan
dividen.
Setelah dilakukan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya dan berdasarkan
permasalahan yang muncul pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1.

Pada uji F maka terlihat hasil yang telah disimpulkan bahwa variabel
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang,
profitabilitas, ukuran perusahaan dan kesempatan investasi secara simultan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu
kebijakan dividen.

2.

Dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa variabel kepemilikan
institusional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap
kebijakan dividen, variabel profitabilitas mempunyai pengaruh negatif
tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividen sedangkan variabel
ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan
terhadap kebijakan dividen.
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3.

Kesimpulan dari hasil yang diperoleh, untuk variabel kepemilikan
manajerial mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
kebijakan dividen, variabel kebijakan hutang mempunyai pengaruh negatif
tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividen dan kesempatan
investasi juga mempunyai pengaruh negatif tetapi tidak signifikan
terhadap kebijakan dividen.

5.2.

Keterbatasan Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan sebagai

berikut :
1.

Variabel bebas dalam penelitian ini mempengaruhi variabel terikat hanya
sebesar 19,6 persen sisanya sebesar 80,4 persen dipengaruhi oleh variabel
lain diluar penelitian ini.

2.

Sampel yang diperoleh hanya 21 perusahaan dari seluruh perusahaan non
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.3.

Saran
Adanya keterbatasan yang telah disebutkan diatas dan keterbatasan

peneliti dalam memilah data yang diperlukan, maka peneliti memberi saran
kepada peneliti selanjutnyan, antara lain :
1.

Bagi Manajemen Perusahaan
Diharapkan untuk manajemen perusahaan sebelum menentukan kebijakan
dividensebaiknya melihat kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan
dan juga kebijakan hutangnya karena berdasarkan penelitian yang telah kami
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lakukan kedua variabel itu mempunyai pengaruh yang signifikan pada
kebijakan dividen.
2.

Bagi Investor
Sebaiknya sebelum melakukan investasi terlebih dahulu melihat dan kebijakan
hutang yang dimiliki oleh perusahaan karena berdasarkan hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dan kebijakan hutang mempunyai pengaruh yang
signifikan pada kebijakan dividen.

3.

Bagi Peneliti Selanjutnya
a.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya supaya menambahkan variabel
yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen, karena berdasarkan hasil
penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen yakni
sebanyak 80,4 persen dari variabel diluar penelitian ini yang
mempengaruhi kebijakan dividen misalnya likuiditas, pertumbuhan
perusahaan dll. Hal ini bisa terlihat dari hasil yang menunjukkan bahwa
variabel bebas yang ada dalam penelitian ini mempunyai pengaruh
sebanyak 19,6 persen pada kebijakan dividen.

b.

Selain menambahkan variabel, peneliti juga menyarankan untuk
menambahkan periode penelitian sehingga menambah jumlah sampel
yang diperoleh untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.
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