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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional (INST), Ukuran Perusahaan 

(SIZE), Kebijakan Utang (DER), Profitabilitas (ROE) dan Likuiditas (CR) 

terhadap Kebijakan Dividen (DPR). Objek dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2016. Sampel penelitian berjumlah 110 dari 38 jumlah perusahaan dengan 

menggunakan teknik sampling purposive sampling. Berdasarkan hasil analisa 

yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu 

: 

1. Kepemilikan institusional (INST) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kebijakan dividen (DPR). Semakin tinggi tingkat 

kepemilikan saham oleh institusi, maka akan semakin tinggi kebijakan 

dividen. Adanya kepemilikan saham oleh institusi mengakibatkan 

tingginya tingkat pengawasan terhadap manajer, sehingga manajer akan 

lebih disiplin dalam mensejahterakan pemegang saham melalui dividen 

yang dibagikan. 

2. Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen (DPR). Semakin besar ukuran perusahaan maka
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akan semakin lancar perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, karena 

mudahnya perusahaan tersebut dalammemperoleh pendanaan di pasar 

modal. Sehingga akan berdampak pada kebijakan dividen yang semakin 

tinggi. 

3. Kebijakan utang (DER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR). Semakin tinggi atau rendahnya tingkat utang tidak 

akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan karena utang 

tersebut tidak digunakan oleh perusahaan sebagai pendanaan aktivitas 

operasionalnya. Maka dari itu kebijakan utang tidak akan mempengaruhi 

tinggi rendahnya dividen yang di bagikan kepada pemegang saham. 

4. Profitabilitas (ROE) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR). Profit suatu perusahaan merupakan sumber 

pembagian dividen, maka dengan semakin tingginya profit yang diperoleh 

suatu perusahaan akan berdampak pada tingginya tingkat kebijakan dividen. 

5. Likuiditas (CR) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen (DPR). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi 

akan mampu untuk membagikan dividen kepada pemegang saham. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 
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1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel 

dependen, dengan menggunakan variabel dependen selain kepemilikan 

institusional (INST), ukuran perusahaan (SIZE), kebijakan utang 

(DER), profitabilitas (ROE), dan likuiditas (CR). 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga masih terbatas pada 

perusahaan manufaktur, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih 

lanjut selain pada perusahaan sektor manufaktur dengan periode 

penelitian yang lebih lama agar nantinya hasil penelitian dapat 

mengeneralisasi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

keterbatasan dalam penelitian antara lain sebagai berikut : 

1. Penelitian ini masih terbatas pada perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat 

dipertimbangan untuk meneliti perusahaan pada sektor lain. 

2. Periode penelitian ini terbatas selama 4 tahun yaitu 2013 hingga 2016. 

3. Variabel dependen pada penelitian ini hanya menggunakan lima variabel 

untuk meneliti pengaruhnya terhadap kebijakan dividen, sehingga 

kemungkinan terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi kebijakan 

dividen juga. 

 


