
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya tentang pengaruh struktur kepemilikan, struktur modal dan 

profitabilitas serta kebijakan dividen pada perusahaan barang  konsumsi 

sektor makanan dan minuman yang  terdaftar  di  BEI  periode  2013-2017,  

maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur kepemilikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Hasil ini dibuktikan dengan t sebesar         -1,884 

dengan nilai signifikasi 0,070. Dengan demikian hipotesis pertama 

diterima. 

2. Struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Hasil ini dibuktikan dengan t sebesar -9,559 dengan nilai 

signifikasi 0,000. Dengan  demikian hipotesis kedua diterima. 

3. Struktur modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil  ini  dibuktikan  dengan t sebesar 1,328 dengan nilai 

signifikasi 0,195. Dengan  demikian hipotesis ketiga ditolak. 
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B. Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan  bagi  peneliti  selanjutnya  agar  mendapatkan  hasil  yang  

lebih baik, antara lain : 

1. Pemilihan  variabel  bebas  terutama  pada  aspek  keuangan  perusahaan 

dibatasi  hanya pada variabel struktur kepemilikan, struktur  modal dan  

profitabilitas  yang berpengaruh terhadap  kebijakan dividen  pada  

perusahaan  barang  konsumsi  yang terdaftar di BEI 2012-2017. 

2. Data harus dicasewise supaya data berdistribusi normal dan tidak terkena 

heteroskedastisitas. 

 

C. Saran 

1. Bagi akademik dan peneliti selanjutnya 

a. Pada  penelitian  ini  nilai Adjusted  R  Square  masih rendah,  

sebaiknya  peneliti  selanjutnya  menggunakan  atau menambahkan 

variabel-variabel  lain yang potensial memberikan kontribusi kepada 

struktur kepemilikan sehingga model menjadi lebih baik. 

b. Dapat menambahkan variabel risiko bisnis, pertumbuhan perusahaan 

dan kualitas laba 

2. Bagi perusahaan yang diteliti, diharapkan dapat meningkatkan kebijakan 

dividen karena kebijakan dividen dapat menarik para pemegang saham 

dengan cara melihat struktur kepemilikan, struktur modal dan 
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profitabilitas. Kebijakan dividen yang tinggi akan diikuti oleh tingginya 

kemakmuran pemegang saham. 

3. Bagi investor, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan  dapat 

dijadikan  sebagai  informasi  atau  referensi dalam  pengambilan  

keputusan investor. 
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