
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari landasan teori yang 

digunakan untuk penelitian ini, dan setelah dilakukan pengujian hipotesis 

diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Dari hasil perhitungan dan pengujian statistik, arus kas dari aktivitas operasi  

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pembagian dividen 

tunai sebesar 66,59%. Perusahaan-perusahaan memiliki nilai arus kas operasi 

yang cukup besar akan membagikan dividen tunai yang cukup besar pula. 

Keputusan pembagian dividen tunai yang baik memang seharusnya didasarkan 

pada kecukupan nilai arus kas yang dihasilkan dari arus kas operasi. 

2. Nilai arus kas dari aktivitas investasi tidak mempunyai pengaruh positif, 

melainkan negatif terhadap dividen tunai sebesar 11,30% . Hal ini dapat 

dikarenakan arus kas investasi lebih berpengaruh pada reaksi jangka panjang 

dan realisasi dari hasil investasi membutuhkan waktu yang lama. Di samping 

itu karena perusahaan juga telah banyak menggunakan kas atau membutuhkan 

kas untuk melakukan investasinya. 

3. Nilai arus kas dari aktivitas pendanaan tidak mempunyai pengaruh positif 

melainkan negatif terhadap dividen tunai sebesar 70,56%. Hal itu mungkin 

saja terjadi, misalnya untuk mengantisipasi kebutuhan arus kas untuk klaim di 

masa yang akan datang.  

4. Nilai laba secara mempunyai pengaruh positif terhadap dividen tunai sebesar 

72,08%. Jika laba naik maka dividen tunai akan naik Hal tersebut mungkin 

saja terjadi, misalnya pembayaran dividen yang didanai dari hutang atau 

terdapat kemungkinan pihak manajemen perusahaan berniat menarik niat 

investor sehingga jika suatu saat perusahaan membutuhkan dana dan hendak 

menerbitkan saham baru atau dapat menarik minat beli investor. Untuk 



seluruh komponen arus kas dan laba menolak Ho yang berarti hipotesis 

penelitian diterima dan berpengaruh terhadap pembagian dividen tunai.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Perusahaan 

 Agar dapat memberikan tingkat keyakinan pembagian dividen tunai yang 

memuaskan dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, maka perusahaan 

dalam hal ini manajer perusahaan harus mempertimbangkan pengaruh dari 

kecukupan atau besarnya nilai arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas 

pendanaan dan laba tanpa mengorbankan kebutuhan akan kas untuk aktivitas 

selanjutnya. Hal ini dapat mendukung pembagian dividen tunai yang lebih baik 

untuk jangka yang lebih panjang. 

 

5.2.2 Saran untuk Pemegang Saham 

 Untuk memgambil keputusan dalam melakukan investasi pada perusahaan, 

investor dapat menggunakan arus kas sebagai bahan pertimbangannya. Tetapi 

investor sebaiknya juga melihat informasi keuangan lainnya seperti tingkat 

likuiditas perusahaan, kesempatan dan tujuan perusahaan dalam pertumbuhan dan 

perluasan modal serta kebijakan dan kemampuan perusahaan dalam pembiayaan 

eksternal. 

   

5.2.3 Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

 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. 

 
 
 
 
 
 


