
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, 

harga saham, dan arus kas bebas terhadap dividen tunai. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan adanya variabel yang tidak berpengaruh terhadap dividen tunai. Hal 

ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atas dividen bagi 

perusahaan dan investor. Hal ini relevan dengan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu teori agensi. Dimana dalam teori tersebut masing-masing 

individu memiliki kepentingan dalam memperbesar keuntungan yang 

diterima.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan penelitian 

ini sebagai berikut: 

       Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap dividen tunai pada 

perusahaan manufaktur. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan lebih memilih 

keuntungan sebagai laba ditahan untuk kepentingan investasi lain dibanding 

membagikan lebih banyak dividen tunaidan juga pada penelitian ini menggunakan 

proksi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Harga saham memiliki 

pengaruh signifikan dan positif. Hal ini terjadi karena penawaran dan permintaan 

harga saham dapat berpengaruh kepada pembagian dividen tunai. Arus kas bebas 

tidak memiliki pengaruh terhadap dividen tunai. Hal ini terjadi karena perusahaan 

memilih menggunakan arus kas bebasnya untuk memperluas usaha atau 

mengembangkan investasinya dengan membeli aset tetap. 



B. Implikasi 

       Pembagian dividen tunai oleh suatu emiten terhadap investor dapat 

mencerminkan bagaimana keadaan perusahaan tersebut. Jika pembagian 

dividen tunai besar, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sedang dalam 

keadaan baik. Harga saham perusahaan dapat menunjukkan besar kecilnya 

pembagian dividen tunai. Investor dapat melihat kenaikan atau penurunan 

harga saham untuk melihat pembagian dividen tunai. 

       Selain itu, investor juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti 

profitabilitas dan arus kas bebas perusahaan. Karena tidak selalu ketika 

profitabilitas perusahaan dan arus kas bebas meningkat maka akan 

meningkatkan pembagian dividen tunai. Hal ini dapat disebabkan karena 

keputusan manajer yang lebih memilih untuk mengembangkan usaha 

dibanding membagikan dividen tunai yang besar. 

 

C. Saran 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memiliki saran dan 

keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan proksi NPM, dimana proksi tersebut berbeda 

dengan penelitian sebelumnyahanya yaitu ROA, ROE atau ROI. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen profitabilitas, 

harga saham dan arus kas bebas. 

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian seharusnya dapat lebih dikembangkan dengan menambah atau 

merubah proksi yang digunakan dalam penelitian ini. 



2. Penelitian dapat menambah jumlah variabel independen atau mengganti 

variabel independen lain seperti leverage, investment opportunity set, 

likuiditas, dan sebagainya agar lebih memperlihatkan bagaimana faktor 

yang mempengaruhi dalam pembagian dividen tunai. 

 


