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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, 

pajak, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap divident payout 

ratio perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan antara lain: 

1. Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap divident payout ratio 

perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  

dan t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 4,723 > 1,975 dengan 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

2. Pajak berpengaruh terhadap divident payout ratio perusahaan non 

finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan  t-hitung lebih 

besar dari t-tabel yaitu 5,655 > 1,975 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. 

3. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap divident payout ratio 

perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dan t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu 2,374 > 1,975 dengan 

signifikansi 0,019 lebih kecil dari 0,05. 

4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap divident payout ratio perusahaan 

non finansial yang terdaftar di BEI  yang mana t-hitung lebih besar dari t-

tabel yaitu 1,294 < 1,975 dengan signifikansi 0,0198 lebih besar dari 0,05. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  bahwa  hanya 

struktur kepemilikan, pajak dan pertumbuhan perusahaan yang memberikan 

pengaruh yang positif terhadap dividen payout ratio.Profitabilitas sama sekali 

tidak berpengaruh, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat 

digunakan oleh peneliti selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel independen, yaitu 

struktur kepemilikan, pajak, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas . 

Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti 

dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi dvident payout ratio perusahaan non 

finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penambahan ini 

perlu dilakukan untuk mengembangkan penelitian, mengingat banyaknya 

variabel lain yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan pembayaran 

dividen seperti: kinerja perusahaan,kebijakan hutang, investasi, liquiditas 

dan efektivitas usaha.   

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan 

memperpanjang periode pengamatan agar mendapatkan hasil yang lebih 

mencerminkan keadaan sebenarnya. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis perusahaan, bagi penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambah jenis perusahaan lainnya agar 

dapat mengembangkan penelitian. 


