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BAB VI 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian 

mengenai pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan 

menggunakan analisis meta. Keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian 

selanjutnya akan dijabarkan pada bab ini. 

 

6.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan, serta menganalisis dan menguji variasi hasil 

penelitian pengaruh kebijakan dividen dan nilai perusahaan di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis meta dengan jumlah sampel 70 

penelitian terpublikasi dan tidak terpublikasi di Indonesia tahun 2007-2015. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa: 

1. Secara umum kebijakan dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori Dividend Signaling Model oleh Bhattacharya 

(1979). Kebijakan dividen yang ada pada perusahaan merupakan suatu sinyal 

yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki laba yang cukup untuk 

menyejahterakan pemegang saham dengan membagikan dividen. Semakin 

tinggi perusahaan membagikan dividen, semakin tinggi prospek perusahaan 

untuk memperoleh laba di masa yang akan datang. Hal tersebut akan 

berpengaruh pada nilai perusahaan yang meningkat. Sesuai dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian ini mampu membuktikan bahwa kebijakan
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dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Agustina, 2011; Putri, 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, secara umum, kenaikan 

atas pembayaran dividen diikuti oleh kenaikan nilai perusahaan. Investor 

menyukai perusahaan yang membayarkan dividen secara berkala karena 

menunjukkan bahwa perusahaan akan mampu menyejahterakan pemegang 

saham. Namun, hasil penelitian ini berfokus pada aspek fundamental, yaitu 

rasio keuangan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. Aspek teknikal yang juga merupakan dasar bagi investor untuk 

mengambil keputusan belum dapat dilakukan dikarenakan data penelitian 

yang tidak memadai. 

2. Berdasarkan hasil uji efek moderasi, pengaruh kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan dimoderasi oleh model pengukuran nilai perusahaan dan 

model pengukuran kebijakan dividen. Hal tersebut dikarenakan hasil uji efek 

moderasi dengan menggunakan pengukuran nilai perusahaan tidak konsisten. 

Model pengukuran nilai perusahaan yang secara signifikan memoderasi 

pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan adalah Price to Book 

Value (PBV), , dan Market Value of Equity (MVE). Model 

pengukuran kebijakan dividen yang secara signifikan memoderasi pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan adalah Dividend Payout Ratio 

(DPR) dan Dummy. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa 

ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dikarenakan perbedaan 

pengukuran variabel dependen dan variabel independen. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian-penelitian analisis meta yang telah dilakukan sebelumnya 

(Ahmed & Courtis, 1999; Eny, 2013; Fanani, 2014; Handayani, 2015). 
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6.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Selama melakukan penelitian terdapat beberapa hal yang menjadi 

keterbatasan, yaitu: 

1. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kebijakan dividen dan 

nilai perusahaan tidak menampilkan nilai r-statistics maupun nilai yang dapat 

diubah menjadi r-statistics, pengukuran variabel dan data hasil statistik secara 

terperinci, sehingga mengurangi jumlah sampel yang dapat diolah menjadi 

analisis meta. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data penelitian yang 

lebih banyak dengan model pengukuran yang lebih bervariasi, sehingga dapat 

mengetahui rasio atau jenis pengukuran lain yang memengaruhi nilai 

perusahaan. 

2. Penelitian pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan di Indonesia 

kebanyakan berdasarkan pada analisis fundamental. Agar mendapatkan hasil 

yang optimal, penilaian atas suatu perusahaan sebaiknya menggunakan 

analisis fundamental dan analisis teknikal. Namun, penelitian pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan analisis 

teknikal di Indonesia masih jarang dilakukan. Penelitian dengan menggunakan 

analisis meta hanya dapat dilakukan pada penelitian sejenis yang telah 

banyak diteliti namun dengan hasil yang bervariasi, sehingga sulit untuk dapat 

disimpulkan. Maka dari itu, penelitian dengan menggunakan analisis teknikal 

tidak dapat dilakukan. Penelitian analisis meta dengan menggunakan analisis 

teknikal ini difokuskan kepada investor yang baru akan memasuki pasar yang 

bertujuan untuk berinvestasi jangka panjang dan mengharapkan pembayaran 

dividen. 


