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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada Bab IV tentang penelitian pada perusahan Real Estate and 

Property dari tahun 2010-2014 dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara simultan variabel kepemilikan manajerial, likuiditas, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage sebagai independen 

bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

kebijakan dividen sebagai dependen.  

2. Secara parsial dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu 

kepemilikan manajerial, likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan 

dan leverage memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap 

kebijakan dividen berdasarkan hasil penelitianya adalah sebagai 

berikut : 

a. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen. 

b. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen. 
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c. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kebijakan 

Dividen. 

d. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan 

Hutang. 

e. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut di atas, maka 

diajukan saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya penelitian sejenis dengan interval waktu dan data yang 

berbeda. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah beberapa faktor yang mungkin 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen, seperti pertumbuhan 

perusahaan, kepemilikan institusional, nilai perusahaan dan lain 

sebagainya. 

3. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan proksi yang berbeda dari 

penelitian ini. 

4. Perlu menambah variabel independen lainnya dikarenakan pada 

penelitian ini koefisien determinasi (Adjusted R Square) kecil yaitu hanya 

0,142 atau 14,2%. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa 

keterbatas penelitian. Antara lain adalah sebagai berikut :  

1. Sampel masih terbatas pada perusahaan real estate and property  di Bursa 

Efek Indonesia, dimungkinkan mengganti dengan perusahaan lain yang 

lebih luas dan data keuangannya lebih fluktuatif untuk melihat pengaruh 

secara signifikan terhadap kebijakan dividen.  

2. Masih ada beberapa sampel perusahaan yang kurang jelas menyatakan 

apakah perusahaan yang berkaitan membagikan dividen atau tidak 

sehingga peneliti membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses 

pengambilan sampel.  

3. Masih ada beberapa sampel perusahaan yang kurang jelas menyatakan 

apakah perusahaan memiliki data kepemilikan manajerial maupun 

kepemilikan institusional sehingga peneliti membutuhkan waktu yang 

lebih lama untuk proses pengambilan sampel. 

 


