
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dan landasan teori yang 

digunakan untuk penelitian ini, dan setelah dilakukan pengujian hipotesis 

diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan atau berarti dari 

arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, arus kas aktivitas 

pendanaan dan peluang investasi terhadap besarnya pembagian dividen 

tunai. Ke empat variabel pada penelitian ini berpengaruh positif secara 

bersama-sama, yang berarti setiap kenaikan variabel independen akan 

berakibat semakin besarnya variabel dependen dalam hal ini yaitu dividen 

tunai. 

2. Secara parsial variabel arus kas dari aktivitas operasi dan peluang investasi 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pembagian dividen 

tunai. Sementara variabel arus kas aktivitas investasi dan arus kas 

pendanaan tidak memiliki pengaruh positif melainkan negatif terhadap 

pembagian dividen tunai. Untuk seluruh komponen arus kas menolak Ho, 

tetapi untuk peluang investasi Ho diterima. Tingkat keputusan pembagian 

dividen yang baik memang seharusnya didasarkan pada kecukupan dari 

aktivitas operasi (aktivitas utama perusahaan). 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Untuk Perusahaan 

 Agar dapat memberikan dividen tunai yang memuaskan dan 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham, maka perusahaan selain 

mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam memutuskan pembagian dividen 

tunai, juga harus memperhatikan nilai kecukupan arus kas dari setiap aktivitas 
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perusahaan dan peluang investasinya. Hal ini dapat mendukung pembagian 

dividen tunai yang lebih baik untuk jangka yang lebih panjang. 

 

5.2.2 Saran Untuk Pemegang Saham 

  Dengan melihat adanya pengaruh nilai komponen arus kas terhadap 

pembagian dividen tunai tersebut maka para pemegang saham dapat 

menggunakan dan memanfaatkan informasi yang tersedia pada laporan arus kas 

dan neraca (terutama nilai laba ditahan). Selain itu laporan keuangan secara 

keseluruhan dapat mendukung dalam mengambil keputusan investasi yang akan 

dilakukannya. 

 

5.2.3 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

 Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan 

mempertimbangkan penambahan faktor-faktor lain dalam laporan keuangan yang 

mempengaruhi dividen tunai atau memilih suatu jenis industri lainnya yang 

memiliki sampel lebih banyak. Pemilihan metode yang berbeda dan tahun analisis 

yang lebih panjang terhadap penelitian ini juga dapat memberikan hasil yang 

berbeda. 


