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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan temuan dari fakta penelitian yang telah 

diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini menunjukkan terdapat korelasi yang signifikan antara dividen 

dengan pertumbuhan laba di masa depan perusahaan-perusahaan manufaktur. 

Penelitian ini menggunakan 40 sampel perusahaan manufaktur, dalam periode 

akuntansi tahun 2009-2010. Dividen merupakan pembagian keuntungan kepada 

pemilik perseroan terbatas atau perusahaan, sedangkan pertumbuhan laba 

merupakan pertumbuhan laba perusahaan pada periode yang akan datang atau 

periode selanjutnya yang diramalkan melalui bukti saat ini dan masa lalu. 

Penelitian ini bertujuan membuktikan keterkaitan antara dividen yang 

ditetapkan dalam suatu perusahaan dengan pertumbuhan laba perusahaan di masa 

depan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan 

regresi sederhana. Persamaan regresi sederhana tersebut merefleksikan bahwa 

setiap kenaikan dividen maka pertumbuhan laba di masa depan perusahaan juga 

akan meningkat. Hasil pengujian persyaratan analisis dengan uji liliefors 

menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam data penelitian untuk model regresi 

sederhana karena data terbukti berdistribusi normal dan memiliki regresi linier. 
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Sedangkan berdasarkan hasil pengujian hipotesis melalui pertimbangan uji 

keberartian regresi menunjukkan bahwa dividen yang diukur menggunakan 

dividen payout ratio pada tingkat signifikansi 5% mempengaruhi pertumbuhan 

laba suatu perusahaan. 

Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

yang berarti (signifikan) antara dividen yang menggunakan alat ukur dividen 

payout ratio dengan pertumbuhan laba di masa depan, namun di lain pihak dapat 

diketahui juga bahwa apabila dividen meningkat maka pertumbuhan laba di masa 

depan juga akan meningkat karena memiliki hubungan yang positif. 

B. Implikasi 

Implikasi yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 

dividen mengalami kenaikan, maka pertumbuhan laba di masa depan juga akan 

mengalami kenaikan hal ini mengindikasikan hubungan yang positif terhadap 

pertumbuhan laba di masa depan.  

       Setiap perusahaan memiliki kebijakan pembayaran dividen yang berbeda hal 

ini disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Pembagian dividen 

dilakukan perusahaan agar investor mau menanamkan modalnya diperusahaan 

tersebut sehingga dana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasi 

terpenuhi dan akhirnya dapat membawa dampak meningkatnya pertumbuhan laba 

untuk periode yang akan datang. 
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Ada beberapa faktor lain yang lebih kuat mempengaruhi pertumbuhan laba 

di masa depan perusahaan seperti lingkungan dunia usaha, kas perusahaan yang 

mencukupi dan ukuran perusahaan. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan diatas, maka 

peneliti berkeinginan menyampaikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi investor diharapkan untuk mempertimbangkan pembagian dividen 

oleh perusahaan, karena dividend payout ratio terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan.  

2. Bagi manajemen perusahaan, lebih baik menjaga kestabilan pembayaran 

dividennya dan dapat meningkatkan kebijakan dividend payout ratio bila 

perusahaan yakin peluang keuntungan laba yang tinggi di periode yang 

akan datang, karena bagi investor perusahaan yang senantiasa menaikkan 

pembayaran dividennya merupakan sinyal bahwa perusahaan memiliki 

prospek dimasa depan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti mengenai dividen dan 

pertumbuhan laba di masa depan diharapkan untuk: 

a. Menggunakan sampel industri lain selain yang telah digunakan peneliti 

dan mempunyai laba positif dan negatif untuk memperoleh hasil yang 

berbeda. 
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b. Pengujian dengan pengamatan yang lebih lama mungkin akan  

memberikan hasil yang lebih baik.  

c. Menambahkan variabel kontrol untuk mengetahui perubahan laba yang 

lebih baik dan mengetahui faktor mana yang mempunyai pengaruh 

lebih besar terhadap pertumbuhan laba di masa depan. 

 

 

 

 


