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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti apakah kepemilikan 

manajerial, Pajak Penghasilan, Pertumbuhan Perusahaan dan Arus Kas 

berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen yang diukur menggunakan Dividend 

Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil analisis yang telah

dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. Dari hasil uji

parsial Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti, kepemilikan manajerial tidak

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini disebabkan karena 

manajerial tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan pembagian 

dividen, sedangkan manajerial menginginkan dividen dibagikan pada saat 

ini.

2. Pengaruh pajak penghasilan terhadap kebijakan dividen. Dari hasil uji

parsial Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti, pajak penghasilan tidak

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil ini menunjukkan bahwa tarif 

pajak penghasilan akan mempengaruhi laba bersih perusahaan, sehingga 

dividen yang dibagikan akan sedikit.

3. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kebijakan dividen. Dari hasil 

uji parsial sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti, pertumbuhan 
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perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Pertumbuhan 

perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan 

deviden. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu 

perusahaan maka semakin kecil dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan maka 

perusahaan tersebut akan memerlukan dana yang besar untuk membiayai 

pertumbuhan tersebut. Semakin besar kebutuhan dana di masa mendatang 

maka perusahaan lebih senang untuk menahan labanya daripada 

membayarkan nya sebagai bentuk dividen kepada pemegang saham.

4. Pengaruh arus kas terhadap kebijakan dividen. Dari hasil uji parsial sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti, arus kas berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Keberadaan arus kas dalam perusahaan sangat penting, 

jika posisi kas perusahaan sangat banyak maka dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan, salah satu contoh adalah pembagian deviden. Semakin 

banyak kas yang tersimpan berarti semakin bebas daya gerak perusahaan 

tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi

hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Periode waktu penelitian tergolong pendek, yaitu dari tahun 2014-2016.
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2. Penelitian ini hanya menganalisis 4 variabel independen saja yaitu, 

kepemilikan manajerial, pajak penghasilan, pertumbuhan perusahaan dan

arus kas.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat

diperoleh saran sebagai berikut:

1. 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 dividend payout ratio.

2. Bagi perusahaan hendaknya mampu mempertahankan dan meningkatkan

kinerjanya sehingga mendapat loyalitas investor institusional serta menarik 

minat investor institusional lainnya. Dengan demikian, diharapkan 

pembayaran dividen akan tetap tinggi.

3. Bagi peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan variabel yang terdapat

dalam penelitian ini tetapi bisa menambah variabel lain yang 

mempengaruhi kebijakan dividen seperti ukuran perusahan(size), 

likuiditas, return on equity dan peluang investasi serta peneliti selanjutnya

tidak hanya menggunakan perusahaan manufaktur saja yang membagikan

dividen.

4. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian serupa namun dengan

sektor yang berbeda dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak 



78

sehingga mampu memperkuat hasil penelitian-penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya.


