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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh laba dan ukuran (size) 

perusahaan terhadap kebijakan dividen. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 

perusahaan yang tergolong dalam perusahaan manufaktur consumer goods yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian yang digunakan dalam 

penelitian adalah 2011, 2012 dan 2013. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :   

1. Berdasarkan pengujian korelasi dan hipotesis secara parsial serta koefisien 

determinasi yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Variabel laba memiliki pengaruh positif yang kuat dan signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Dalam pengujian koefisien determinasi, laba 

membuktikan memliki pengaruh terhadap kebijakan dividen sebesar 

0,386 atau 38,6%. Ini dapat diartikan bahwa laba memiliki pengaruh 

atau andil yang cukup besar dalam kebijakan dividen. Hal tersebut 

tergantung kebijakan atau keputusan perusahaan untuk 

menginvestasikan kembali laba yang diperoleh atau membagikannya 

kepada pemegang saham (investor). 

b. Variabel ukuran (size) perusahaan memiliki pengaruh positif yang kuat 

dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Dalam pengujian koefisien 
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determinasi, ukuran (size) perusahaan membuktikan memliki pengaruh 

terhadap kebijakan dividen sebesar 0,381 atau 38,1%. Artinya 

perusahaan yang memiliki ukuran (size) perusahaan yang diukur dengan 

aset dalam jumlah besar cenderung membayar dividen besar untuk 

menjaga reputasi di kalangan investor aktual maupun potensial. Selain 

itu, perusahaan besar yang sudah mapan akan memiliki akses yang 

mudah menuju pasar modal, dengan adanya kemudahan akses ke pasar 

modal memungkinkan perusahaan mampu memperoleh dana besar 

sehingga perusahaan memiliki kemampuan membayar dividen yang 

lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil.  

2. Berdasarkan pengujian korelasi dan hipotesis secara simultan serta koefisien 

determinasi yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen yaitu laba dan ukuran (size) perusahaan mempunyai pengaruh 

positif yang kuat dan siginifikan terhadap kebijakan dividen. Dalam 

pengujian koefisien determinasi, laba dan ukuran (size) perusahaan 

membuktikan memliki pengaruh terhadap kebijakan dividen sebesar 0,429 

atau 42,9%. 

5.1.1 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan penelitian yang 

memungkinkan untuk mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Jumlah perusahaan yang masuk dalam kriteria sampel adalah sebanyak 12 

perusahaan manufaktur consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Periode penelitian yang diteliti relatif sedikit selama 3 tahun yaitu 2011, 

2012 dan 2013. 

3. Jumlah populasi perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia relatif sedikit yaitu sebanyak 38 

perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis 

mencoba menyampaikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Diharapkan jumlah sampel penelitian dapat ditambah. Peneliti 

selanjutnya dapat menambah jumlah jenis perusahaan, sektor 

perusahaan atau dapat menggunakan seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian akan 

mewakili populasi dari keseluruhan populasi yang ada sehingga hasil 

dari penelitian akan lebih baik dan akurat. 

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah tahun 

penelitian sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih baik dan 

meyakinkan. 
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c. Diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen yang mungkin 

dapat mempengaruhi kebijakan dividen, seperti arus kas perusahaan. 

2. Bagi Pemegang Saham (Investor) 

Bagi calon investor ataupun orang-orang yang tertarik untuk berinvestasi 

dengan tujuan memperoleh dividen, maka laba dan ukuran (size) perusahaan 

merupakan salah satu indikator yang baik dalam penilaian dividen. Namun 

laba dan ukuran (size) perusahaan bukan merupakan satu-satunya acuan atau 

patokan dasar dalam penilaian dividen tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya 

para calon investor melihat kinerja perusahaan diluar indikator laba dan 

ukuran (size) perusahaan seperti arus kas dari aktivitas operasi atau rencana 

ekspansi perusahaan. Karena dengan mengetahui arus kas dari aktivitas 

operasi dan rencana ekspansi perusahaan, investor dapat menilai 

kemampuan perusahaan dalam membayar utang, dividen dan pendanaan 

internal perusahaan dimana hal tersebut juga dapat berdampak pada 

kebijakan dividen suatu perusahaan.    

3. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan adanya pengaruh laba dan 

ukuran (size) perusahaan terhadap kebijakan dividen. Hal tersebut karena 

melalui laba yang diperoleh perusahaan dan ukuran (size) perusahaan dalam 

bentuk total aset yang dimiliki akan berdampak pada terjaganya reputasi 

perusahaan di kalangan investor yang secara tidak langsung dapat menarik 

perhatian investor untuk menanamkan modanya pada perusahaan tersebut. 

Hal tersebut dapat menyebabkan naiknya harga saham perusahaan di pasar 
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modal, dimana perusahaan yang memiliki laba dan ukuran (size) perusahaan 

yang besar akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal yang 

memungkinkan perusahaan tersebut memperoleh dana besar sehingga akan 

berdampak kepada kebijakan dividen atau besarnya dividen yang diberikan 

kepada para investornya. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk tetap 

memperhatikan besarnya laba dan ukuran (size) perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan total aset secara berkesinambungan tiap tahunnya.       


