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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko pasar, earnings 

volatility, pertumbuhan aktiva dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis data pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda disimpulkan bahwa secara 

parsial risiko pasar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen dan mempunyai hubungan negatif dengan kebijakan 

dividen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,486 lebih besar 

dari 0,05. Ini menunjukan bahwa tinggi rendahnya risiko pasar yang dihadapi 

oleh perusahaan tidak mempengaruhi porsi besar kecilnya kebijakan dividen 

yang diberikan oleh perusahaan.  

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda disimpulkan bahwa secara 

parsial earnings volatility tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen dan mempunyai hubungan negatif dengan kebijakan 

dividen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,295 lebih besar 

dari 0,05. Ini menunjukan bahwa adanya fluktuasi laba yang diperoleh oleh 
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perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya kebijakan dividen yang 

diberikan oleh perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda disimpulkan bahwa secara 

parsial pertumbuhan aktiva tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan dividen dan mempunyai hubungan negatif dengan 

kebijakan dividen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,148 

lebih besar dari 0,05. Ini menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan aktiva  yang tinggi tidak selalu membagikan dividen yang tinggi 

kepada para pemegang saham. 

4. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda disimpulkan bahwa secara 

parsial profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan 

dividen dan mempunyai hubungan positif dengan kebijakan dividen. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,025 lebih besar dari 0,05. Ini 

menunjukan bahwa semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba maka akan semakin besar pula dividen yang akan dibagikan 

oleh perusahaan kepada para pemegang saham. 

5. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda disimpulkan bahwa secara 

simultan risiko pasar, earnings volatility, pertumbuhan aktiva dan 

profitabilitas simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,045 

lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa di dalam pengambilan 

keputusan mengenai pembagian dividen perusahaan senantiasa 

memperhatikan variabel-variabel tersebut. 
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5.2. Keterbatasan 

Peneliti mengakui bahwa penelitan ini masih jauh dari kesempurnaan dan 

masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sangat sedikit dan periode penelitian 

yang kurang panjang sehingga kurang dapat memberikan gambaran mengenai 

kebijakan dividen perusahaan yang sebenarnya. 

2. Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti empat  variabel sebagai faktor yang 

mempengaruhi kebijakan dividen sehingga menyebabkan adjusted R square 

dalam penelitian tidak maksimal . 

 

5.3. Saran-saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai masukan 

sebagai berikut : 

1. Hendaknya perusahaan dapat mengelola keuangan perusahaan secara cermat 

terutama mengenai kebijakan dividen agar perusahaan mampu 

memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan kepada 

para pemilik modal. 

2. Hendaknya bagi peneliti yang akan datang dapat menambah variabel-variabel 

bebas lainnya yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti variabel 

Pajak penghasilan, faktor pengawasan, modal perusahaan, Peraturan/ketentuan 

pemerintah, ukuran perusahaan dan lain-lain. Dan sebaiknya untuk penelitian 

berikutnya dilakukan dengan periode penelitian yang lebih panjang.


