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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data tentang analisa 

kebijakan dividen ditinjau dari aspek firm size dan 

profitabilitas, serta dampaknya terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) 
periode 2015-2017 dengan pengaplikasian model Generalized 

Structured Component Analysis (GeSCA), dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini membuktikan bahwa firm size mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar mencerminkan 
kemampuan financial yang baik dan mampu memberikan 

tingkat pengembalian (dividen) kepada investor. 

2. Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kebijakan dividen. Tingkat profitabilitas yang semakin 

tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba semakin tinggi, sehingga perusahaan 
mampu untuk membagikan dividen kepada para investor 

dalam jumlah yang lebih besar. 

3. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan dividen 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini menegaskan bahwa jumlah dividen 

yang dibagikan, akan mencerminkan kualitas kinerja 

perusahaan. Melalui kebijakan dividen, pasar akan 
memberikan apresiasi positif yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya harga saham, yang berdampak pada nilai 

perusahaan semakin meningkat.  
4. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan dividen dapat 

memediasi hubungan antara firm size (ukuran perusahaan) 

dan profitabilitas terhadap nilai peusahaan.  
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B. Keterbatasan 
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan 

yang sebaiknya perlu dilakukan perbaikan dalam penelitian-
penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara 

lain: 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan yang 
terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), sebagai indeks 

atas saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan yang 
terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) dengan jangka 

periode waktu 3 tahun. 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa selain firm size 
dan profitabilitas, terdapat faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kebijakan dividen serta nilai perusahaan. 

 

C. Saran-saran 
Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, saran 

untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel tidak 

hanya terbatas pada perusahaan yang terdaftar dalam 

Jakarta Islamic Index (JII), melainkan dapat diperluas pada 
indeks saham lainnya bahkan bisa meneliti indeks saham 

syariah dari negara-negara lain. 

2. Periode penelitian yang digunakan sebaiknya tidak hanya 3 

tahun, melainkan diperpanjang waktunya. Sehingga, hal ini 
dapat menghasilkan informasi yang lebih mendukung 

kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-
variabel bebas lainnya untuk mengetahui kompleksitas 

hubungan antar variabel. 

 


