
69 
 

BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN 

A. SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji memperoleh bukti empiris 

Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai 

Perusahaan melalui Kebijakan Dividen sebagai variabel intervening. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Besar kecil profitabilitas yang dimiliki perusahaan tidak dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen hal ini sesuai dengan teori dividen 

residual yang menyatakan bahwa perusahaan menetapkan kabijakan 

dividen setelah semua investasi yang menguntungkan telah dibiayai. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan hasil bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini sesuai dengan bird in the hand theory yang 
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menyatakan bahwa investor cenderung menyukai dividen 

dibandingkan capital gain dimasa yang akan datang. 

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan hasil bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini sesuai dengan signaling theory yang menyatakan bahwa 

pembayaran dividen  selalu diikuti dengan kenaikan harga saham yang 

berarti meningkatkan nilai perusahaan. 

6. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan hasil bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui 

kebijakan dividen sebagai variabel intervening 

7. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan hasil bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan melalui kebijakan dividen sebagai variabel intervening 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, maka 

peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Menambah jumlah sampel perusahaan tidak hanya terbatas pada 

perusahaan manufaktur, sehingga diharapkan memberikan hasil yang 

dapat digeneralisasi keseluruh perusahaan di Indonesia. 

2. Menambah variabel yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

3. Menambah atau mengganti variabel intervening yang mempunyai 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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4. Menggunakan alat analisis yang lain seperti path analisis dan SEM. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. 

2. Penelitian ini hanya mengambil objek selama 5 tahun saja, sehingga 

sampel yang didapat juga tidak terlalu banyak. 

3. Dalam penelitian ini setiap variabel hanya diwakili oleh satu proksi. 

 


