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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

1.  Adapun Gambaran Investment Opportunity Set pada perusahaan asuransi Selama 

Periode 2013-2017 Perusahaan yang memperoleh Investment Opportunity Set 

paling tinggi yaitu PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk pada tahun 2015 yaitu sebesar 

4,50 dan Investment Opportunity Set paling rendah yaitu PT. Asuransi Bintang 

sebesar 0,30 pada tahun 2017.  

2.  Adapun Gambaran Profitabilitas pada perusahaan asuransi Selama Periode 2013-

2017 perusahaan yang memperoleh Profitabilitas paling tinggi yaitu PT. Maskapai 

Reasuransi Tbk pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,094 dan perusahaan asuransi yang 

memiliki profitabilitas paling rendah yaitu PT. Asuransi Bintang pada tahun 2013 

sebesar 0,018 dan PT. Asurasni  Bina Dana Arta Tbk di tahun 2017 sebesar 0,018.  

3. Adapun gambaran Dividend Payout Ratioo pada perusahaan asuransi Selama 

Periode 2013-2017 Dividend Payout Ratio paling tinggi yaitu PT. Asuransi Bintang 

pada tahun 2014 yaitu sebanyak 0,44 dan paling rendah yaitu PT.Asuransi Bintang 

pada tahun 2015 yaitu sebanyak 0,12.  

4. Secara parsial variabel investment opportunity set terbukti tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividend. Hal ini dibuktikan dari uji t bernilai negatif sebesar -

0,017 dengan tingkat signifikansi lebih besar dibanding taraf yang telah ditetapkan 

yaitu 0,471 > 0,05.  
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5. Secara parsial variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kebijakan dividend.   Hal ini dibuktikan dari koefesien regresi bernilai 

positif sebesar 4,717 dan tigkan signifikansi lebih kecil dari nilai yang telah 

ditetapkan yaitu 0,000 < 0,05. 

6. Secara simultan variabel Investment Opportunity Set dan Profitabilitas terhadap 

kebijakan dividend memiliki pengaruh dan signifikan. Hal ini dibuktikan dari 

koefesien regresi berganda berdasarkan hasil uji simultan diperoleh F hitung 

sebesar 11,607 dengan tingkat signifikansi sebesar lebih besar 0.000 < 0.05  maka 

dapat dikatakan bahwa investment opportunity set dan profitabilitas secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kebijakan dividend..  

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil peneltian dan kesimpulan yang telah dijelaskan maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan yang memiliki nilai Investment Opportunity set yang kecil harus 

lebih mempertimbangkan Investment Opportunity Set agar perusahaan tetap 

berjalan dan bisa memberikan peluang investasi pada masa yang akan datang.  

2. Dengan melihat hasil penelitian perusahaan yang memiliki profitabilitas yang kecil 

penulis menyarankan agar lebih mempertimbangkan pentingnya nilai profitabilitas 

karena akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang akan 

dilakukan, kemampuan dalam memperoleh laba akan menarik para investor untuk 



	 135 

menanamkan modalnya, karena apabila tingkat profitabilitas yang rendah akan 

menyebabkan para investor menarik dananya.  

3. Dari penelitian ini peneliti menyarankan untuk perusahaan yang memiliki nilai 

dividend payout ratio yang kecil peningkatan dividend payout ratio dapat 

perusahaan lakukan dengan meningkatkan keuntungan bersih, bisa juga dengan 

mengelola asset perusahaan yang menjadi tolak ukur perusahaan tersebut. Karena 

semakin tingginya nilai dividend payout ratio para investor akan lebih tertarik 

menanamkan modalnya terutama untuk perusahaan-perusahaan asuransi.   

4. Dari penelitian ini Investment Opportunity Set tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividend, oleh karena itu hendaknya untuk calon investor agar lebih 

mempertimbangkan secara matang mengenai IOS agar bisa mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dan untuk mengetahui perubahan-perubahan sehingga 

tidak salah untuk melakukan investasi.  

5. Dari  penelitian ini profitabilitas dalam penelitian ini  berpengaruh terhadap 

kebijakan dividend artinya semua perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi 

menghasilkan dividend yang tinggi, terutama pada perusahaan asuransi. 

6. Penelitian Investment Opportunity Set dan Profitabilitas terhadap kebijakan 

dividend secara bersamaan berpengaruh dan signifikan, hendaknya pada penelitian 

selanjutnya lebih menambah variabel lain agar menghasilkan data yang lebih baik 

lagi karena banyak variabel lain yang bisa digunakan untuk mengukur kebijakan 

dividend. 
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