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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan

sebagai berikut:

1. Perkembangan arus kas mengalami kenaikan rata-rata sebesar 48% pada

tahun 2011. Dimana arus kas mempunyai kenaikan rata-rata sebesar Rp.

1.854.716.111.000,- dan naik sebesar Rp. 960.129.869.000,- atau sekitar

52% pada tahun 2012. Sementara pada tahun 2013, arus kas mengalami

penurunan rata-rata sebesar Rp. 170.925.552.000,- atau 18% dari tahun 2012.

Hasil olah data menunjukkan bahwa arus kas rata-rata mengalami kenaikan

pada tahun 2011 hingga 2013. Namun, nilai rata-rata kenaikan ini cenderung

menurun. Pada tahun 2011, pembagian dividen tunai mengalami kenaikan

rata-rata sebesar Rp. 375.172.342.000,- atau sekitar 22%. Begitu juga pada

tahun 2012, rata-rata kenaikan mencapai Rp. 324.411.260.000,- atau sebesar

86% dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2013 kenaikan rata-rata

pembagian dividen tunai sebesar Rp. 463.968.524.000,- atau sebesar 143%.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan arus kas berpengaruh sebesar

19,27% dengan tingkat signifikansi 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa

pengaruh lain diluar laporan arus kas, seperti; kebijakan dividen dan

kebijakan pembayaran dividen serta faktor-faktor lainnya memberikan
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pengaruh yang lebih besar daripada laporan arus kas. Jadi, apabila terjadi

perubahan nilai arus kas secara keseluruhan yang cenderung menurun,

perusahaan masih mampu membagikan dividen tunainya.

3. Laporan arus kas yang paling berpengaruh terhadap pembagian dividen tunai

pada perusahaan yang terdaftar tetap dalam indeks LQ45 Bursa Efek

Indonesia 2011-2013 yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas operasi dimana

hasil pengolahan data melalui analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh

yang signifikan. Berdasarkan hasil olah data, arus kas dari aktivitas operasi

memberikan pengaruh sebesar 0,429 atau 42,9% lebih besar dibandingkan

arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan yang

hanya memberikan pengaruhnya masing-masing sebesar 0,042 atau 4,2% dan

0,083 atau 8,3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar tetap

dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 2011-2013 memiliki ketersediaan

kas yang berasal dari aktivitas operasi untuk membagikan dividen tunainya.

Walaupun demikian, tingkat pengaruh arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas

investasi dan aktivitas pendanaan tidak memiiki daya prediktif yang mutlak

untuk mempengaruhi perubahan pembagian dividen tunai.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Bagi pihak perusahaan

Perusahaan sebaiknya menggunakan informasi arus kas tanpa bermaksud

mengabaikan informasi laba ditahan. Perusahaan memperlihatkan laba

ditahan yang besar dalam neraca namun belum tentu memiliki kas yang

tersedia untuk pembayaran dividen. Secara historis, perusahaan dengan laba

ditahan yang besar telah sukses menghasilkan jasa dari operasi. Karena

dividen dibayar dalam bentuk kas, dan bukan dengan laba ditahan,

perusahaan sebaiknya memiliki kas untuk pembayaran dividen. Dari sini,

posisi likuiditas perusahaan punya tanggungan langsung terhadap

kemampuannya membayar dividen. Oleh karena itu, posisi laporan arus kas

perusahaan sebaiknya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan

pembagian dividen tunai.

2. Bagi pihak pemakai laporan keuangan, khususnya pemegang saham

Pembayaran dalam bentuk tunai lebih banyak diinginkan investor daripada

dalam bentuk lain, karena pembayaran dividen tunai membantu mengurangi

ketidakpastian aktivitas investasi pemegang saham. Banyak faktor yang dapat

mempengaruhi terbentuknya kebijakan pembagian dividen tunai. Faktor-

faktor tersebut adalah posisi likuiditas perusahaan, kebutuhan dana untuk

membayar utang perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, dan

pengawasan terhadap perusahaan. Informasi-informasi ini dapat dijadikan
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pertimbangan oleh para calon investor untuk berinvestasi dengan tingkat

pengembalian investasi yang sesuai.

3. Bagi peneliti lain

Sampel  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat juga

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembagian

dividen tunai. Selain itu, pemilihan metode penelitian yang berbeda juga

dapat memberikan kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian

dividen tunai selain kondisi laporan arus kas perusahaan.


