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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1  Simpulan 

Setelah melakukan analisis dan pengujian hipotesis mengenai profitabilitas , 

leverage dan struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen pada 16 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2013-2015, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Dividen. 

peningkatan atau penurunan profitabilitas mempengaruhi keputusan 

perusahaan dalam kebijakan dividen dengan pengaruh berlawanan yaitu 

apabila profitabilitas perusahaan meningkat maka akan semakin kecil 

dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Hal ini dikarenakan 

perusahaan lebih memilih untuk mengalokasikan laba sebagai laba 

ditahan guna kebutuhan investasi perusahaan sehingga mengurangi 

pembayaran dividen kepada pemegang saham. 

b. Leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang 

saham tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya utang yang dimiliki 

oleh perusahaan bahkan kenaikan utang dapat meningkatkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar dividen selama penggunaan utang 

diimbangi dengan peningkatan laba perusahaan. Selain itu ada beberapa 

perusahaan dalam penelitian ini yang menerapkan kebijakan dividen 

yang stabil dimana perusahaan tetap membayarkan dividen kepada 

pemegang saham atau pihak investor meskipun perusahaan mengalami 

peningkatan atau penurunan utang ataupun mengalami kerugian  

c. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. 

hasil penelitian ini diprediksi disebabkan oleh persentase kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh manajer seperti direksi dan komisaris sangat 

kecil dibandingkan dengan pemegang saham lainya.  

Didalam struktur kepemilikan porsi kepemilikan saham yang paling 

besarlah yang akan mempunyai suara yang lebih besar dalam 

menentukan keputusan perusahaan  
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V.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yang 

menghasilkan Adjusted R
2 

sebesar 5,3 %. Sebaiknya memperbanyak 

jumlah sampel yang akan diteliti dengan menggunakan periode waktu 

yang lebih panjang dari penelitian ini dan dengan sektor yang lebih luas 

lagi agar mendapatkan sampel yang banyak. Dan juga disarankan 

menambah variabel independen lain diluar penelitian ini agar dapat 

diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi kebijakan dividen. 

b. Bagi perusahaan,  

Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen, Oleh sebab itu,disarankan perusahaan manufaktur 

yang membagikan dividen dapat lebih mempertimbangkan pada besarnya 

profitabilitas perusahaan. 

c. Bagi Investor,  

Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Disarankan para investor menganalisis tingkat 

profitabilitas yang diperoleh perusahaan untuk menjadi pertimbangan 

yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi yang akan 

dilakukan. 
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