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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

5.1. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikansi 

kepemilikan orang dalam, kepemilikan perusahaan lain, penyebaran 

pemegang saham, pertumbuhan perusahaan , risiko perusahaan, kebijakan 

hutang baik secara parsial maupun secara simultan.  Berdasarkan hasil 

analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara parsial, hanya variabel penyebaran pemegang saham (shareholder 

dispersion) yang berpengaruh sigifikan terhadap rasio pembayarn dividen 

(dividend payout ratio); 

b. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, menunjukkan bahwa 

variabel independen, yaitu kepemilikan orang dalam, kepemilikan 

perusahaan lain, penyebaran pemegang saham, pertumbuhan perusahaan 

risiko perusahaan, dan kebijakan hutang, memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu rasio pembayaran 

dividen; 

c. Setiap peningkatan 1 skor INS maka akan berpengaruh positif pada DPR 

sebesar 0.038, setiap peningkatan 1 skor pada OFO maka akan 

berpengaruh positif pada DPR sebesar 0.132, setiap peningkatan 1 skor 

pada SD maka akan berpengaruh positif pada DPR sebesar 3.869, setiap 

peningkatan 1 skor pada FR maka akan berpengaruh positif pada DPR 
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sebesar 0.056, setiap peningkatan 1 skor pada FG maka akan 

berpengaruh positif pada DPR sebesar 0.055, dan setiap peningkatan 1 

skor pada LP maka akan berpengaruh positif pada DPR sebesar 0.080; 

d. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan orang 

dalam, kepemilikan perusahaan lain, penyebaran pemegang saham, 

pertumbuhan perusahaan risiko perusahaan, dan kebijakan hutang 

terhadap rasio pembayaran dividen adalah sebesar 75.8%.  Sedangkan 

sisa sebesar 24.2% dipengaruhi oleh faktor lain selain keenam variabel 

yang diteliti; dan 

e. Selain memerhatikan nilai yang terdapat di dalam laporan keuangan 

perusahaan, kondisi perekonomian global juga perlu diperhatikan.  Baik 

krisis keuangan, bancana alam, pengaruh perekonomian negara lain,dll.  

Sebab hal itu juga akan banyak memengaruhi nilai perusahaan mengingat 

adanya pengaruh internal dan eksternal juga akan mempengaruhi 

kebijakan manajemen perusahaan. 

 

5.2. Saran 

       Hasil dari penelitian ini tidak sepenuhnya dapat mencerminkan penilaian 

rasio pembayaran dividen.  Hal itu dikarenakan masih terdapat faktor lain 

yang mempengaruhinya dan masih terbatasnya data yang digunakan dalam 

penelitian ini.  Oleh sebab itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

a) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode laporan 

keuangan yang lebih panjang untuk setiap perusahaan atau dapat 
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menggunakan periode tahun yang berbeda dengan tujuan untuk 

mengubah model prediksi dari penelitian; 

b) Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya menggunakan jumlah sampel 

yang lebih banyak sehingga dapat mengurangi bias dalam hasil penelitian 

dan lebih mencerminkan kuatnya tingkat signifikansi terhadap variabel 

dependen; 

c) Sebaiknya pada penelitian berikutnya, selain menambah variabel internal 

perusahaan, juga melakukan analisa terhadap faktor-faktor lain di luar 

faktor keuangan perusahaan.  Misalnya faktor pergantian pemerintahan, 

perubahan undang-undang ekonomi, perubahan kebijakan perusahaan, 

maupun hal lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 

d) Sebaiknya pada penelitian selanjutnya dilakukan untuk kelompok bidang 

usaha tertentu sehingga lebih mencerminkan karakteristik khusus dari 

masing-masing bidang usaha yang diteliti. 

 

 

 




