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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen  

Kemampuan perusahaan membayar dividen dapat dihubungkan dengan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. Hal tersebut dikarenakan perusahaan 

membutuhkan profit yang tinggi untuk membayar dividen kepada pemegang 

saham. Besarnya laba yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan pembayaran 

dividen kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi profitabilitas maka 

akan semakin tinggi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. 

2. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen 

Perusahaan dengan likuiditas tinggi membuat perusahaan menjadi tidak produktif 

yang selanjutnya dapat menyebabkan tingkat profitabilitas perusahaan menurun. 

Tingkat profitabilitas yang menurun menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

laba rendah. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan dengan likuiditas tinggi 

akan membayar dividen rendah. Dapat dikatakan bahwa tingkat likuiditas tinggi 

juga kurang menguntungkan untuk perusahaan. 

3. Pertumbuhan perusahaan (Growth) berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori dividen residual, teori ini menyatakan 

bahwa perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua 
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investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Perusahaan akan membayar 

dividen kepada pemegang saham menggunakan dana sisa dari pendanaan 

investasi. Namun, pendanaan investasi yang dilakukan perusahaan akan 

menghabiskan dana yang cukup besar sehingga tidak terdapat sisa dana lagi yang 

dapat dibagikan sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham. 

4. Kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

Kebijakan hutang tinggi menimbulkan risiko kegagalan dalam membayar hutang, 

untuk meminimalkan risiko tersebut manajer perusahaan akan memaksimalkan 

penggunaan laba untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan tersebut 

mengakibatkan sedikitnya laba yang tersisa dalam perusahaan sehingga semakin 

tinggi kebijakan hutang maka akan semakin rendah dividen yang dibayarkan 

kepada pemegang saham. 

B. SARAN 

Masih terdapat banyak keterbatasan dalam penelitian ini seperti model penelitian 

yang masih sederhana dan penjelasan pada setiap variabel kurang memadai. Dari 

keterbatasan tersebut maka peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat 

menyempurnakan penelitian ini dengan menambah hal-hal di bawah ini : 

1. Peneliti berikutnya diharapkan mampu mengembangkan model penelitian 

dengan menambah variabel lain. 

2. Memperkuat penjelasan pada variabel-variabel dengan menambahkan logika 

pemikiran atau memunculkan isu-isu dividen yang lebih memadai.  

 


