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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, pajak 

dan pertumbuhan perusahaan terhadap pembayaran dividen pada Perusahaan Non 

Finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama diterima. Maka hal ini mendukung H1 yang 

menyatakan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran 

dividen, diterima. 

Artinya  dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini bahwa Struktur 

Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Dividen. Hal ini 

menunjukkan semakin besar presentase kepemilikan manajerial suatu 

perusahaan maka semakin besar dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham karena semakin besar presentase kepemilikan manajerial akan semakin 

besar pula kemampuan menghasilkan laba, karena disamping manajer tersebut 

mengelola saham investor, manajer tersebut juga mengelola sahamnya sendiri 

sehingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga tinggi. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua diterima. Maka  hal ini mendukung H2 yang 

menyatakan bahwa Pajak berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran 

Dividen, diterima. 
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Artinya dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini bahwa Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran Dividen. Hal ini terjadi karena 

besarnya pajak mencerminkan laba perusahaan yang besar sehingga karena 

laba perusahaan besar, perusahaan dapat membagikan dividen lebih besar 

kepada pemegang saham. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga ditolak. Maka hal ini tidak mendukung H3 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap pembayaran dividen, ditolak. 

Artinya dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini bahwa 

Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembayaran 

Dividen. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang mengharapkan tingkat 

pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mempertahankan  rasio pembayaran 

dividen yang rendah untuk memperkuat pembiayaan internal. Semakin tinggi  

tingkat pertumbuhan perusahaan, akan semakin besar tingkat kebutuhan dana 

untuk membiayai ekspansi. Semakin besar kebutuhan dana di masa yang akan   

dating akan semakin memungkinkan perusahaan menahan keuntungan dan 

tidak membayarkan   sebagai dividen.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi penelitian berikutnya dapat menambah  sampel penelitian dengan 

memperpanjang periode pengamatan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel 

lain yang berhubungan langsung dengan dividen. Penambahan ini perlu 

dilakukan untuk mengembangkan penelitian, mengingat banyak variabel 

lain yang berperan dalam mempengaruhi kebijkan dividen seperti ukuran 

perusahan (size), likuiditas, return on equity dan peluang investasi. 

3. Bagi investor apabila akan berinvestasi pada suatu perusahaan agar 

memperhatikan aspek kepemilikan manajerial, total asset turnover, debt to 

equity ratio dan tingkat pertumbuhan perusahaan karena faktor-faktor 

tersebut mempengaruhi pembayaran dividen (dividen payout ratio). 

 


