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BAB V 
 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 

 

5.1. Simpulan 

 

Penelitian ini menguji pengaruh investment opportunity set, total asset turnover, 

sales growth, dan kebijakan utang terhadap kebijakan dividen tunai. Objek dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di 

BEI pada tahun 2013-2016. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling dan didapatkan 22 perusahaan yang memenuhi kriteria 

pengambilan sampel, sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 66 

observasi. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

 
1. Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh nilai t sebesar 1.619 dengan tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,111 yang menyatakan bahwa 

Investment opportunity set (IOS) tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

 
kebijakan dividen tunai. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha1 ditolak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sumarni dkk 

(2014) yang mengatakan bahwa investment opportunity set memiliki pengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen tunai. 

 
2. Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh nilai t sebesar 3,628 dengan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001 yang menyatakan bahwa 

Total Asset Turnover (TATO) memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan 

 
dividen tunai. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ha2 diterima. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati dan Saerang 
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(2014) yang mengatakan bahwa total asset turnover memiliki pengaruh negatif 

terhadap kebijakan dividen tunai. 

 
3. Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh nilai t sebesar -1,197 dengan tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,236 yang menyatakan bahwa 

 
Sales Growth (SG) tidak memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen 

tunai. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha3 

ditolak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Darmayanti dan Mustanda 

(2016), Daljono (2013), Mardiyati dan Nusrati (2014), dan Purnami dan Artini 

 
(2016) yang menyatakan bahwa sales growth tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kebijakan dividen tunai. 

 
4. Berdasarkan hasil uji statistik t, diperoleh nilai t sebesar 0,601 dengan tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,550 yang menyatakan bahwa 

 
kebijakan utang tidak memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen 

tunai. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Ha4 

ditolak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Juliana (2015) dan Putri (2013) 

yang mengatakan bahwa kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen tunai. 

 
 
 

5.2. Keterbatasan 

 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit selama 2013-2016, atau hanya satu dari tiga sektor besar 
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perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini membuat hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisasi terhadap semua perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

 
2. Terdapat variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen 

tunai yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dapat diketahui dari nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,285 atau 28,5%, sedangkan sisanya sebesar 71,5% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini. 

 

 

5.3. Saran 

 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat 

ditujukan kepada peneliti selanjutnya terkait dengan kebijakan dividen tunai, 

yaitu: 

 
1. Menggunakan data lebih dari tiga tahun dan memperluas objek penelitian 

dengan cara menambahkan sampel penelitian dari sektor industri lain seperti, 

sektor pertanian dan sektor pertambangan agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasi. 

 
2. Menambahkan variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen tunai, misalnya ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur 

aset, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 
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