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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh Kebijakan Hutang, 

Sturktur Kepemilikan Institusional, dan Agency Cost terhadap Kebijakan Dividen 

pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2009-2013 maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan Kebijakan Hutang, Sturktur Kepemilikan Institusional, 

dan Agency Cost Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang 

Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2009-2013 

a) Perkembangan kebijakan hutang yang dinilai dengan Debt to Equity Ratio 

(DER) pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2009-

2013  cukup stabil atau tidak mengalami perubahan yang terlalu besar 

kecuali pada PT Unilever Indonesia Tbk. yang mengalami peningkatan 

periode 2009-2013. Sedangkan kebijakan hutang yang paling rendah 

periode 2009-2013 adalah PT Astra Argo Lestari Tbk.

b) Perkembangan struktur kepemilikan institusional pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2009-2013  cukup stabil, di mana 

peningkatan maupun penurunan kepemilikan institusional tidak terlalu  

besar. Dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional tertinggi periode 

2009-2013 dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk.yang jumlahnya 

stabil selama periode 2009-2013 sedangkan kepemilikan institusional 

terendah dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk.

c) Perkembangan agency cost pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 

LQ45 periode 2009-2013 cukup stabil, kecuali PT Media Nusantara 

Citra Tbk.yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun 

selama periode 2009-2013. Hal ini disebabkan meningkatnya operating 

expense dan menurunnya net sales dari tahun 2010 ke tahun 2012. 

Monitoring cost tertinggi selama periode 2009-2013 dimiliki oleh PT 
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Media Nusantara Citra Tbk. dan monitoring cost terendah tahun 2009-

2013 dimiliki oleh PT AKR Corporindo Tbk.

2. Perkembangan Kebijakan Dividen pada Perusahaan yang Terdaftar 

dalam Indeks LQ45 Periode 2009-2013 

Perkembangan kebijakan dividen yang ditunjukkan dengan Dividen Payout 

Ratio (DPR) pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 

2009-2013  cukup mengalami fluktuasi. Terjadinya peningkatan yang tinggi 

disebabkan karena adanya peningkatan yang cukup signifikan pada harga 

saham perusahaan. Dividen Payout Ratio tertinggi dimiliki oleh PT AKR 

Corporindo Tbk. dan Dividen Payout Ratio terendah dimiliki oleh PT Bank 

Central Asia Tbk.

3. Pengaruh Kebijakan Hutang, Struktur Kepemilikan Institusional, dan 

Agency Cost Terhadap Kebijakan Dividen Secara Bersama pada 

Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2009-2013  

Berdasarkan uji korelasi menunjukkan bahwa kebijakan hutang, kepemilikan 

institusional, dan agency cost memiliki hubungan yang rendah terhadap 

kebijakan dividen. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh bahwa H0 ditolak dan 

Ha diterima artinya terdapat pengaruh positif antara kebijakan hutang (X1), 

kepemilikan institusional (X2), dan Agency Cost (X3) terhadap kebijakan 

dividen secara bersama dan signifikan.

4. Pengaruh Kebijakan Hutang, Struktur Kepemilikan Institusional, dan 

Agency Cost Terhadap Kebijakan Dividen Secara Parsial pada 

Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2009-2013  

a) Kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan dan memiliki keeratan 

hubungan yang rendah terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2009-2013 . Dengan hasil uji t untuk 

kebijakan hutang (X1) terhadap kebijakan dividen (Y) diperoleh hasil 

bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh 

antara kebijakan hutang (X1) terhadap kebijakan dividen (Y).

b) Struktur kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan memiliki 

keeratan hubungan yang rendah terhadap kebijakan dividen pada 
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perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2009-2013 . 

Dengan hasil uji t untuk struktur kepemilikan institusional (X2) terhadap 

kebijakan dividen (Y) diperoleh hasil bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, 

yang artinya terdapat pengaruh antara struktur kepemilikan institusional 

(X2) terhadap kebijakan dividen (Y).

c)  Agency cost tidak berpengaruh signifikan dan memiliki keeratan 

hubungan rendah terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Indeks LQ45 periode 2009-2013 . Dengan hasil uji t untuk 

agency cost (X3) terhadap kebijakan dividen (Y) diperoleh hasil bahwa H0 

diterima dan Ha ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara 

agency cost (X3) terhadap kebijakan dividen (Y).

5.2 Saran

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan dari jumlah sampel 

yang relatif sedikit memungkinkan hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisir. 

Melihat pada hasil dan keterbatasan penelitian ini, penulis bermaksud untuk 

mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Saran-saran yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Perusahaan dengan ukuran besar meskipun lebih mudah memperoleh hutang 

dalam jumlah besar hendaknya tetap menjaga kestabilan hutangnya dan lebih 

berhati-hati dalam menentukan kebijakan hutang karena hal tersebut bisa 

menentukan kebangkrutan dari perusahaan itu sendiri. Semakin besar jumlah 

hutangnya, maka dividen yang dibagikannya semakin sedikit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan menambah variabel independen atau mengganti variabel 

independen yang tidak signifikan dari penelitian ini dengan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi kebijakan dividen. Hal ini dilakukan untuk mngetahui 

faktor-faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 

dan sebaiknya menambahkan jumlah sampel yang akan diteliti.
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3. Bagi Investor

Bagi investor dan calon investor yang ingin menginvestasikan sahamnya pada 

suatu perusahaan sebaiknya diharapkan lebih cermat dengan melihat terlebih 

dahulu kondisi kebijakan hutang, proporsi struktur kepemilikan 

institusionalnya yang tinggi. Karena apabila jumlah proporsi kepemilikan 

institusionalnya rendah akan membuat kebijakan hutangnya semakin tinggi 

sehingga pembagian dividennya pun menjadi rendah.


