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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data statistik dan hasil pengujian hipotesis yang 

mengacu pada perumusan serta tujuang penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen 

tunai perusahaan manufaktur 2016. Artinya setiap tinggi laba 

perusahaan berpeluang untuk meningkatkan dividen tunai yang 

dibagikan 

2) Arus kas bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

dividen tunai perusahaan manufaktur 2016. Artinya, besarnya arus 

kas bebas yang dihasilkan perusahaan tidak mempengaruhi 

besarnya dividen tunai yang dibagikan 

3) bahwa kesempatan investasi berpengaruh negatif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividen tunai perusahaan 

manufaktur. Artinya semakin banyak kesempatan investasi yang 

diperoleh perusahaan, perusahaan akan mencari sumber pendanaan 

eksternal lain sehingga tidak mengorbankan kas yang dimiliki oleh 

perusahaan yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran 

dividen. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa Profitabilitas, Arus kas 

bebas, dan kesempatan investasi memiliki pengaruh terhadap Dividen Tunai di 

perusahaan manufaktur. Adapun peneliti memberikan beberapa implikasi 

diantaranya:  

1) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen 

tunai, dimana jika suatu perusahaan mampu meningkatkan laba 

yang dihasilkan maka perusahaan dapat membayar dividen tunai 

secara lebih besar kepada pemegang saham. Hal ini terjadi karena 

pertimbangan perusahaan membayar dividen dengan laba 

perusahaan relatif lebih sering dipakai. 

2) Arus Kas Bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

dividen tunai. Perusahaan yang memiliki laporan arus kas positif 

maupun negative maka dividen tunai perusahaan akan tetap 

dibayarkan sejumlah yang ditentukan. Hal ini terjadi karena kas 

yang tersisa diperusahaan digunakan untuk kebijakan yang lainnya. 

3) Bahwa kesempatan investasi berpengaruh negatif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap dividen tunai. Perusahaan yang 

memiliki kesempatan investasi yang besar, maka perusahaan akan 

berekspansi untuk meningkatkan kesempatan investasi dan tidak 

menganggu faktor-faktor internal perusahan seperti Dividen Tunai. 
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C. Saran 

 Pada penelitian ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya 

kesalahan yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi 

sehingga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Berdasarkan 

keterbatasan yang telah dianalisis oleh peneliti, maka saran yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1)Bagi Perusahaan 

1. Hasil penelitian ini Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dan informasi bagi perusahaan dalam pertimbangan 

pebayaran dividen tunai. Laba yang baik dapat menjadi faktor dalam 

peningkatan dividen tunai. 

2. Diharapkan perusahaan dapat lebih konsisten dalam membuat 

kebijakan dividen, guna untuk mengawasai serta mengendalikan 

kegiatan perusahaan agar terhindar dari risiko yang dapat merugikan 

pihak stakeholders serta menjadi acuan untuk menilai posisi 

perusahaan dalam lingkup ASEAN. 

2. Bagi Peneliti Yang Akan Datang 

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya 44 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga kurang dapat 

merefleksikan keadaan keseluruhan perusahaan yang ada 

diindonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas 
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cakupan sampel agar dapat menggambarkan seluruh kondisi 

perusahaan di Indonesia. 

2. Nilai koefisien determinasi dari variabel independen dalam 

penelitian ini masih berada di angka 31% artinya masih terdapat 

variabel-variabel independen lain yang mampu menjelaskan 

variabel dependenyya dengan lebih baik. Maka penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat mengganti atau menambahkan 

variabel independen yang terdapat pada model penelitian dengan 

variabel lainnya sehingga dapat memperkuat hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen salah satu contoh yang 

dapat diambil yaitu total asset turn over, economik value added 

dan lainnya. 

 

 


