
BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh cash ratio, debt to equity ratio (DER), dan earning per share 

(EPS) terhadap cash dividend, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji hipotesis secara bersama-sama (simultan) cash ratio, debt to 

equity ratio (DER), dan earning per share (EPS) terhadap cash dividend 

menunjukkan hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara cash ratio, debt to equity ratio (DER), 

dan earning per share (EPS) secara bersama-sama terhadap cash dividend 

perusahaan manufaktur. Hal ini disebabkan karena keadaan atau likuiditas 

perusahaan manufaktur akan mempengaruhi besar kecilnya cash dividend 

yang dibayarkan berarti semakin kuat posisi likuiditas perusahaan terhadap 

prospek kebutuhan dana di waktu mendatang, makin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk membayar cash dividend. 

2. Hasil uji hipotesis parsial cash ratio, debt to equity ratio (DER), dan 

earning per share (EPS) terhadap cash dividend 

a. Hasil uji hipotesis cash ratio secara parsial terhadap cash dividend 

menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima. Hal ini berarti cash ratio 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cash dividend. Arah 

yang positif  memberi arti bahwa peningkatan cash ratio akan diikuti 

dengan peningkatan cash dividend. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang harus dipenuhi 

dengan kas yang tersedia.  

b. Hasil uji hipotesis debt to equity ratio (DER) secara parsial terhadap 

cash dividend menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima. Hal ini 

berarti debt to equity ratio (DER) secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap cash dividend. Hal ini 



mengindikasikan bahwa besar peranan modal yang dimiliki oleh 

pemegang saham tidak terlalu berpengaruh terhadap cash dividend. 

c. Hasil uji hipotesis earning per share (EPS) secara parsial terhadap 

cash dividend menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Hal ini berarti 

earning per share (EPS) secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap cash dividend. Hal ini mengindikasikan bahwa 

untuk menilai apakah suatu perusahaan mampu meningkatkan 

keuntungannya, yang berarti juga meningkatkan kekayaan para 

pemegang sahamnya. Dari keuntungan itu akan ditentukan seberapa 

besar laba yang dibagikan dan seberapa besar laba yang akan ditahan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh cash ratio, debt to equity ratio (DER), dan earning per share 

(EPS) terhadap cash dividend, maka penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat digunakan sebagai masukan. Adapun saran-saran tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perusahaan  

Agar dapat memberikan tingkat keyakinan pembagian dividen tunai (cash 

dividend) yang memuaskan dan memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham, maka perusahaan dalam hal ini manajer perusahaan harus 

mempertimbangkan pengaruh dari kecukupan atau besarnya nilai kas 

perusahaan. Hal ini dapat mendukung pembagian dividen tunai (cash 

dividend) yang lebih baik untuk jangka yang lebih panjang. 

2. Bagi pihak investor 

Untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi pada perusahaan, 

investor dapat menggunakan nilai cash ratio sebagai bahan 

pertimbangannya. Tetapi investor sebaiknya juga melihat informasi 

keuangan lainnya seperti likuiditas perusahaan, kesempatan dan tujuan 

perusahaan dalam pertumbuhan dan perluasan modal serta kebijakan dan 

kemampuan perusahaan dalam pembiayaan eksternal. 



3. Bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis 

Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


