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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Dalam penelitian ini peneliti menguji apakah kepemilikan manajerial, 

profitabilitas, likuiditas, leverage, dan pertumbuhan perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 18 perusahaan manufaktur yang listing selama periode tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan 

manajerial perusahaan maka semakin rendah tingkat dividen yang 

dibagikan perusahaan tersebut.  

b. Profitabilitas (Return On Equity) berpengaruh signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

profitablitas perusahaan, maka semakin tinggi tingkat dividen yang akan 

dibagikan oleh perusahaan.  

c. Likuiditas (Cash Ratio) tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kas yang 

dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 
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d. Leverage (Debt to Equity Ratio) tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya hutang 

yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

e. Pertumbuhan Perusahaan (Growth) tidak berpengaruh  terhadap kebijakan 

dividen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.      

f. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu kebijakan dividen. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain sebagai berikut: 

1. Periode penelitian ini hanya 2011-2013 tergolong pendek, apalagi 

penelitian dilakukan pada tahun 2016 yang seharusnya tahun 2014 sudah 

dapat dimasukkan mejadi sampel penelitian.  

2. Jumlah sampel penelitian yang relatif masih terlalu sedikit 

3. Penulis melakukan pengamatan terhadap kebijakan dividen hanya dengan 

menggunakan variabel kepemilikan manajerial, profitabilitas, likuiditas, 

leverage, dan pertumbuhan perusahaan dengan mengabaikan faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen 
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5.3 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan pada penelitian ini, saran 

yang dapat diberikan peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah sebaga berikut:  

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti 

kepemilikan institusional, kesempatan investasi, free cash flow. Ukuran 

perusahaan, pajak, dll 

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak 

hanya pada perusahaan manufaktur saja, dan juga peneliti selanjutnya 

disarankan untuk memperluas dan disarankan untuk menggunakan periode 

penelian yang mendekati tahun terkini. 

3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat ukur lain dalam menghitung 

rasio keuangan selain alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 


