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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel 

independen yang diproksikan oleh profitabilitas, pertumbuhan aktiva, dan 

leverage terhadap variabel dependen yang dijelaskan oleh kebijakan dividen. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index pada 

periode penelitian 2014 sampai dengan 2018. Pada pemilihan sampel digunakan 

metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria – 

kriteria tertentu yang sesuai dengan penelitian. 

Analisis dan pembahasan pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang 

dapat penulis tarik, yakni sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return 

on equity menunjukan hasil yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk 

dalam perhitungan JII pada periode penelitian 2014 sampai dengan 

2018.  

2. Hasil pengujian pertumbuhan aktiva yang diukur dengan menggunakan 

growth ratio menunjukan hasil yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

aktiva tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk 

dalam perhitungan JII pada periode penelitian 2014 sampai dengan 

2018.  

3. Hasil pengujian leverage yang diukur dengan menggunakan debt to 

equity ratio menunjukan hasil yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kebijakan dividen 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk 

dalam perhitungan JII pada periode penelitian 2014 sampai dengan 

2018.  
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4. Hasil pengujian model regresi data panel yang menggunakan model 

random effect menyatakan bahwa variabel independen yang diproksikan 

dengan return on equity, growth, & debt to equity ratio secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen kebijakan dividen yang 

diproksikan dengan dividen payout ratio. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan dengan prosedur ilmiah, 

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan faktor-faktor internal perusahaan 

yang berhubungan dengan kebijakan dividen dan mungkin juga dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen seperti profitabilitas, pertumbuhan 

aktiva, dan leverage. Penelitian ini mengabaikan faktor-faktor internal 

lain seperti likuiditas, keputusan investasi, cash flow perusahaan serta 

faktor eksternal perusahaan berupa tingkat inflasi, tarif pajak, dan 

kondisi ekonomi indonesia secara umum. 

2. Adanya keterbatasan sumber data yang digunakan, karena tidak semua 

perusahaan masih menyediakan data laporan keuangan untuk periode 

2014. 

 

5.3. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dengan menilik hasil dan analisa 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat mengexplorasi 

variabel lain yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen, baik dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Selain 

itu, diharapkan pula bagi peneliti selanjutnya untuk memilih objek yang 

memiliki populasi lebih banyak atau menambah variabel penelitian 

dengan faktor-faktor lain yang juga diduga berpengaruh sehingga 

sampel yang digunakan akan semakin banyak serta dapat lebih 

menjelaskan fenomena yang terjadi pada kebijakan dividen perusahaan. 
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2. Secara praktis 

Bagi pihak manajerial selaku pembuat kebijakan dividen perusahaan 

diharapkan dapat menjaga serta meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan maupun kinerja secara keseluruhan setiap periodenya. Hal 

ini semata-mata agar perusahaan tetap mampu menjadi perusahaan yang 

profitable, serta mampu memberikan dividen yang diharapkan 

pemegang saham. 
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