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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sampel yang telah 

dianalisis sebanyak 8 perusahaan yang tergolong dalam sektor Industry Basic and 

Chemicals periode 2009-2013, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara laba bersih terhadap 

kebijakan pembagian dividen kas pada perusahaan manufaktur industry basic 

and chemicals periode 2009-2013 

2. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara arus kas operasi 

terhadap kebijakan pembagian dividen kas pada perusahaan manufaktur 

industry basic and chemicals periode 2009-2013 

3. Secara simultan, terdapat pengaruh yang signifikan antara laba bersih dan arus 

kas operasi terhadap kebijakan pembagian dividen kas pada perusahaan 

manufaktur industry basic and chemicals periode 2009-2013, dengan 

kontribusi pengaruh sebesar 69,2%. Sisanya 30,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang mungkin 

mempengaruhi penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Subjek penelitian terbatas hanya pada perusahaan industry basic and 

chemicals yang terdaftar di BEI. 

2. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel relatif sedikit. 

3. Periode penelitian yang relatif pendek hanya selama periode 2009-2013. 

5.3 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, untuk itu penulis 

mengemukakan saran yang dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Bagi pemegang saham, laba bersih dan arus kas operasi merupakan salah satu 

indikator yang baik dalam penilaian dividen. Namun, tidak hanya menjadi 

patokan dasar melainkan ada baiknya selain melihat kinerja perusahaan dari 

laba bersih dan arus kas operasinya, dapat melihat indikator lain seperti 

ketersediaan kas, ukuran perusahaan, pembagian dividen sebelumnya. 

2. Bagi emiten manufaktur, diharapkan penelitian ini berguna dalam 

pengambilan keputusan dalam pembayaran dividen kas kepada pemegang 

sahamnya, dengan mempertimbangkan laba bersih yang dimiliki dan arus kas 

operasi yang tersedia untuk melunasi dividen yang telah diumumkan. 
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3. Bagi para peneliti selanjutnya 

1) Melakukan penelitian pada sektor yang berbeda serta menambah waktu 

dan sampel penelitian, sehingga penelitian lebih akurat 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah faktor-faktor lain di 

luar variabel atau faktor yang diteliti, seperti ukuran perusahaan, arus kas 

bebas, kebijakan dividen sebelumnya sebagai variabel independennya 

 


