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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara empiris apakah 

terdapat pengaruh kinerja keuangan yang diproksikan dengan profitabilitas dan 

pertumbuhan perusahaan serta corporate governance yang diproksikan dengan 

komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen. 

Sebanyak 22 perusahaan dari indeks LQ45 BEI dijadikan sampel pada penelitian 

ini dengan periode penelitian selama 4 tahun yakni tahun 2017 – 2020. Berdasarkan 

hasil pengujian serta temuan yang terdapat di dalam penelitian ini, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama didapatkan bukti bahwa kebijakan 

dividen yang diputuskan perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas. Hal ini 

menunjukkan bahwa H1 pada penelitian ini diterima. Besaran keuntungan yang 

didapatkan perusahaan akan meningkatkan pembayaran dividen dari 

perusahaan kepada para pemilik modalnya. 

b. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua didapatkan bukti bahwa kebijakan 

dividen yang diputuskan perusahaan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan 

perusahaan.  Hal ini menunjukkan bahwa H2 pada penelitian ini ditolak. Tinggi 

rendahnya pertumbuhan dari suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi 

besaran dividen yang dibayarkan perusahaan kepada para pemilik modalnya. 

c. Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga didapatkan bukti bahwa kebijakan 

dividen yang diputuskan perusahaan tidak dipengaruhi oleh komisaris 

independen.  Hal ini menunjukkan bahwa H3 pada penelitian ini ditolak. Besar 

kecilnya proporsi komisaris independen yang terdapat di suatu perusahaan 

tidak akan mempengaruhi besaran dividen yang dibayarkan perusahaan kepada 

para pemilik modalnya. 

d. Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat didapatkan bukti bahwa kebijakan 

dividen yang diputuskan perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepemilikan 

institusional.  Hal ini menunjukkan bahwa H4 pada penelitian ini ditolak. 
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Kehadiran dari pemilik institusi tidak akan mempengaruhi besaran dividen 

yang dibayarkan perusahaan kepada para pemilik modalnya. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti memiliki beberapa saran yang diberikan kepada berbagai pihak, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Saran Teoritis 

Sesuai dengan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, diharapkan 

penelitian yang akan membahas terkait kebijakan dividen kedepannya untuk 

1) Memperbesar populasi yakni dengan memilih indeks lainnya yang 

terdapat di BEI selain indeks LQ45, memilih perusahaan pada sektor 

tertentu, ataupun dengan menambah periode penelitian sehingga hasil 

penelitian dapat lebih menggambarkan kebijakan dividen pada perusahaan 

dengan lebih baik dan akurat. 

2) Karena keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen pada penelitian ini yang terbukti dari nilai koefisien determinasi 

yang hanya menyentuh 11,54%, maka disarankan untuk penelitian 

selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini yang menjadi faktor penentu dari kebijakan dividen seperti 

arus kas, kebijakan hutang, kepemilikan asing, ataupun kepemilikan 

manajerial. 

3) Mengganti pengukuran variabel profitabilitas menjadi gross profit margin 

ataupun operating profit margin. Begitu juga dengan variabel 

pertumbuhan perusahaan yang dapat diganti pengukurannya dengan sales 

growth. 

b. Saran Praktis 

1) Untuk Perusahaan 

Untuk perusahaan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

meingkatkan besaran proporsi dividen yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin besar dividen yang dibagikan 

menandakan perusahaan tersebut mempunyai prospek yang cerah di masa 
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yang mendatang. Akan tetapi di dalam menentukan besaran dividen 

tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan situasi keuangan 

perusahaan, yakni dengan melihat tingkat profitabilitas. Hal ini ditujukan 

agar terdapat keseimbangan di antara aktivitas bisnis dan pemberian hak 

kepada para investor. 

2) Untuk Investor 

Untuk investor diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan penanaman investasi agar 

return yang didapatkan maksimal. Dalam hal ini investor perlu 

menganalisis beberapa faktor yang dapat menentukan kebijakan dividen 

perusahaan, salah satunya yaitu tingkat profitabilitas. Investor dapat melihat 

kapabilitas perusahaan dalam menciptakan keuntungan serta melihat 

bagaimana efisiensi penggunaan pendapatan perusahaan melalui rasio net 

profit margin. Hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan utama investor, 

mengingat besaran profitabilitas perusahaan akan memengaruhi besaran 

dividen yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. 
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