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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi adanya pertumbuhan laba 

(earning growth) dengan menggunakan stock split dan dividen dengan 

berdasar kepada signaling theory. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada ba sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan dilihat dari hasil uji F variabel Stock Split dan Dividen 

berpengaruh terhadap Earning Growth. Sehingga stock split dan dividen 

terbukti dapat dijadikan suatu sinyal dalam memprediksi adanya 

pertumbuhan laba perusahaan. 

2. Secara parsial dilihat dari hasil uji T pengaruh masing-masing variabel 

independen adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Stock Split tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Earning Growth, artinya perubahan naik turunnya nilai stock split maka 

tidak  akan mempengaruhi earning growth, ini dikarenakan bahwa 

sinyal yang dikeluarkan oleh pihak manajemen berupa pngumuman 

stock split merupakan sinyal non akuntansi yang tidak berhubungan 

secara langsung terhadap cash flow sehingga tidak bisa dijadikan 

sebagai pedoman bagi investor dalam memprediksi adanya indikasi 

pertumbuhan laba perusahaan melalui sinyal stock split. 
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b. Variabel Dividen berpengaruh terhadap terhadap Earnings Growth, 

dimana semakin naik Dividen maka akan mengalami kenaikan terhadap 

pertumbuhan laba. Ini dikaranakan bahwa dividen merupakan informasi 

yang berhubungan langsung dari segi keuangan perusahaan sehingga 

dividend cash flow merupakan suatu sinyal yang dapat digunakan dalam 

memprediksi adanya indikasi pertubuhan laba perusahaan. Karena 

investor yakin dengan adanya pengumuman pembayaran dividen maka 

adanya keyakinan dari pihak manajemen perusahaan mengenai prospek 

perusahaan yang baik. 

 

5.2.Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya: 

a. Pelitian ini belum menggunakan data terbaru yakni tahun 2011 

kemungkinan masih kurang meyakinkan mengenai kondisi yang 

sebenarnya. 

b. Variabel independen dalam penelitian ini hanya menggunakan dua 

variabel sehingga perlu dicari variabel lain yang mempengaruhi 

variabel dependen yaitu earninsg growth. 

c. Pengukuran proksi stock split dengan menggunakan split factor ada 

kemungkinan masih kurang dalam mengukur pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan laba. 

d. Pengukuran proksi dividen dengan menggunakan dividend per share 

ada kemungkinan masih kurang dalam mengukur pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan laba. 
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5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut:  

a. Bagi para investor agar lebih memperhatikan faktor lain dalam 

menilai adanya pertumbuhan laba pada perusahaan dengan 

menggunakan rasio keuangan lain sebagai bahan informasi dalam 

investasi dan tidak berspekulasi dengan mengandalkan sinyal-sinyal 

yang dikeluarkan oleh pihak emiten. 

b. Bagi para investor kondisi ekonomi juga harus diperhatikan, karena 

hal ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terutama 

dari segi laba yang dihasilkan. 

c. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dengan menambah jumlah 

sampel dengan memasukan data periode yang terbaru. 

d. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan proksi 

yang berbeda serta menambah jumlah variabel selain yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 




