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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian  statistik yang telah dilakukan dapat diperoleh 

kesimpulan: 

1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen 

2. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen 

3. Capital Expenditure tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

4. Likuiditas memperlemah pengaruh Profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen 

5. Likuiditas memperkuat pengaruh Leverage terhadap kebijakan dividen 

 

6. Likuiditas tidak memoderasi pengaruh Capital Expenditure terhadap 

kebijakan dividen 

5.2. Keterbatasan penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Sampel penelitian ini menggunakan IDX 30 yang terdiri dari banyak 

sector perusahaan, padahal ada kemungkinan  rasio pembayaran dividen 
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ditentukan faktor lain pada industri tertentu misalnya pada harga 

komoditas 

2. Hanya menggunakan variabel rasio keuangan sehingga faktor non 

keuangan bisa jadi tidak terdeteksi, padahal ada kemungkinan faktor non 

keuangan juga mempengaruhi kebijakan dividen 

5.3. Saran penelitian mendatang 

 Berdasarkan keterbatasan penelitian yang ada, maka penelitian 

mendatang sebaiknya: 

1. Menggunakan satu industri tertentu sebagai sampel penelitian misalnya 

pertambangan, pertanian atau perbankan karena pada industri perbankan 

merupakan industri yang berbeda sehingga memang tidak mungkin 

disatukan dengan industri lainnya, sedangkan pada pertanian dan 

pertambangan mereka termasuk perusahaan yang bisnisnya punya siklus 

sehingga ada kemungkinan pada tahun-tahun tertentu ketika harga 

komoditas membaik mereka akan sangat royal membayar dividen 

2. Menambah variabel lain seperti variabel non keuangan, misalnya 

tambahkan kepemilikan institusi atau kepemilikan manajerial supaya bisa 

diketahui jika ada manajer yang punya saham apakah dividennya jadi 

royal atau jika dikuasai institusi tertentu ada kecenderungan membayar 

dividen dalam jumlah besar 
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5.4. Implikasi  

5.4.1. Implikasi riset 

    Hasil penelitian ini bisa dijadikan untuk referensi penelitian 

berikutnya terkait faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen serta 

peran likuiditas dalam memoderasi pengaruh profitabilitas dan 

Leverage terhadap kebijakan dividen, selain itu hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan terkait faktor 

yang mempengaruhi kebijakan dividen dan efek moderasi likuditas 

5.4.2. Implikasi kebijakan 

  Hasil penelitian ini menunjukan profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap kebijakan dividen, sehingga bagi investor yang 

menginginkan dividen besar harus mencari dan berinvestasi di 

perusahaan yang memiliki laba positif yang besar karena semakin besar 

profitabilitas akan meningkatkan jumlah dividen dibayarkan 

    Hasil penelitian ini menunjukan leverage berpengaruh 

negatif  signifikan terhadap kebijakan dividen sehingga investor perlu 

mencermati jumlah hutang perusahaan karena hutang yang tinggi 

menyebabkan rasio pembayaran dividen yang rendah. Investor juga 

harus mencermati likuiditas perusahaan karena likuiditas terbukti 

mampu memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan 

dividen dan memperlemah pengaruh leverage terhadap kebijakan 

dividen 


