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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data penelitian maka hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Islamic law berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 

Mengindikasikan bahwa semakin rendah nilai islamic law akan 

mempengaruhi tingkat keputusan dalam pembagian dividen. 

 

2. Institusional ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendah nilai 

institusional ownership tidak akan mempengaruhi tingkat keputusan dalam 

pembagian dividen. 

 

3. Managerial ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendah nilai 

managerial ownership tidak akan mempengaruhi tingkat keputusan dalam 

pembagian dividen. 

 

4. Growth opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Mengindikasikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendah nilai 

growth opportunity tidak akan mempengaruhi tingkat keputusan dalam 

pembagian dividen. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk rekomendasi bagi peneliti 

selanjutnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu jumlah observasi 
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yang sedikit dan berfokus pada perusahaan yang tergabung di Jakarta 

Islamic Index (JII) dengan hanya menggunakan tiga tahun periode 

penelitian. Untuk peneliti selanjutnya dapat diharapakan meneliti 

perusahaan yang tergabung dalam index saham syariah indonesia (ISSI) 

dengan jumlah observasi yang lebih banyak. Selain itu penelitian 

selanjutnya dapat menambah faktor-faktor yang belum diteliti pada 

penelitian ini, seperti family CEO dan family chairman. 

 

5.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk 

mempertimbangkan faktor internal dalam perusahaan yang berkaitan dengan 

pembayaran dividen dan permasalahan mengenai hukum islam terhadap 

kebijakan yang akan diambil sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengevaluasi dan meningkatkan kepatuhan syariah perusahaan yang masuk 

dalam index syariah di masa yang akan datang. 

  

5.2.3 Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan kepada 

investor yang ingin menanamkan modalnya, tidak hanya untuk 

memperhatikan informasi keuangannya saja, tetapi harus memperhatikan 

informasi lainnya seperti aliran penggunaan dana, dan seberapa besar  

perusahaan tersebut sudah menetapkan prinsip syariah untuk melihat 

pengaruhnya terhadap keputusan para investor dalam membeli saham 

disuatu perusahaan. 

 

 

 


