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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini Pertumbuhan Laba (Growth) tidak  berpengaruh 

terhadap dividen per shared. Karena perumbuhan laba yang dihasilkan 

tahun sekarang dari peneiltian tersebut tidak signifikan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya sehingga pertumbuhan laba tidak menjadi 

unsur yang penting bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan 

kebijakan deviden 

2. Dalam penelitian ini collateralizabel asset berpengaruh terhadap dividen 

per shared. Hal ini mendukung teory agency  dimana collateralizabel 

asset menunjukkan tingkat pengembalian hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan jika perusahaan memiliki collateralizabel assets yang tinggi 

maka akan menurunkan kehawatiran kreditor atas hutang yang dimiliki 

perusahaan terhadapnya sehingga akan memudahkan perusahaan untuk 

membagikan laba yang mereka miliki untuk para pemegang saham atau 

investor.  

3. Dalam penelitian ini free cash flow tidak berpengaruh signifikan terhadap 

dividen per shared. Karena free cash flow yang dihasilkan dalam 



73 

 

 

 

penelitian ini memiliki hasil yang negatif hasil tersebut diindikasikan 

bahwa perusahaan lebih cenderung menginvestasikan kembali hasil yang 

dimilikinya ke aset tetap bukan untuk membagikan sehingga free cash 

flow tidak menjadi unsur yang penting bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan kebijakan deviden 

4.  Pertumbuhan laba (Growth), collateralizabel asset dan free cash flow 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kebijakan Deviden. 

Dengan melihat pertumbuhan laba yang dimiliki oleh perusahaan investor 

akan dapat melihat keuntungan yang akan dimiliki investor jika 

menginvestasikan dana yang dimilikinya diperusahaan tersebut, sehingga 

dengan pertumbuhan laba yang besar akan memberikan signal positif bagi 

investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut.  

Perusahaan dalam pertimbangannya memberikan dana yang mereka 

miliki harus mempertimbangkan juga keinginan dari pihak kreditor 

karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan dana yang 

dimilikinya kepada pihak kreditor. Salah satu cara yang dimiliki 

perusahaan untuk memecahkan permasalahan konflik tersebut dengan 

memiliki collateralizabel asset yang besar. Karena semakin besar 

collateralizabel assets yang dimiliki perusahaan akan membuat pihak 

kreditor khawatir atas hutang yang mereka miliki, jika perusahaan 

tersebut harus dilikuidasi maka perusahaan akan dapat membayarkan 

hutang-hutangya dari aset-aset yang dijaminkan tersebut. 
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Free cash flow (arus kas bebas) menunjukan besar atau kecilnya uang 

yang dimiliki perusahaan untuk melunasi hutangnya, memberikan kepada 

investor atau sekedar menambah likuiditas perusahaan tersebut, semakin 

besar jumlah free cash flow yang dimiliki perusahaan semakin mudah 

perusahaan membagikan arus kas yang dimilikinya untuk investor dalam 

bentuk pembagian deviden dan kreditor dalam bentuk pembayaran 

hutang. 

B. Implikasi 

       Perusahaan sebelum melakukan kebijakan dalam membagikan 

dividen harus mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi 

besar kecilnya pembagian dividen sehingga dalam pelaksanaannya nanti 

akan saling menguntungkan antara pihak perusahaan, investor dan 

kreditor. Dengan cara perusahaan harus dapat memelihara dan 

menambahkan aset tetap yang dimiliki perusahaan tersebut agar dapat 

memberikan kesejahteraan bagi para investor dengan cara memperoleh 

kepercayaan dari pihak kreditor. 

       Perusahaan juga harus dapat membaca karakteristik para investor, 

karena tidak semua investor menginginkan profit yang berasal dari 

pembagian deviden saja banyak juga para investor yang lebih 

mengutamakan stabilitas harga saham yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Stabilitas harga saham dapat di jaga salah satu faktormya dengan 

pertumbuhan laba yang dimiliki perusahaan yang besar, oleh karena itu 
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perusahaan dapat menggunakan dana yang dimilikinya untuk kegiatan 

investasi sehingga nantinya akan menghasilkan laba yang makin besar 

dan akhirnya akan meningkatkan minat investor untuk menginvestasikan 

dananya keperusahaan tersebut sehingga menaikan harga saham yang 

dimiliki perusahaan. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Diharapkan perusahaan dapat memelihara aset-aset tetap yang 

dimilikinya dengan baik dan jika perlu berinvestasi dalam bentuk aset 

tetap sehingga perusahaan dapat mensejahterakan pihak pemegang saham 

dengan mendapatkan kepercayaan dari kreditor. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel 

keuangan yang terkait dengan keputusan pembagian deviden  seperti 

hutang, karena hutang menjadi salah satu variabel yang penting dalam 

keputusan perusahaan dalam membagikan deviden. Selain itu dalam 

Ukuran perusahaan juga menjadi salah satu pendukung dalam penentuan 

kebijakan deviden, semakin besar perusahaan tersebut maka dana yang 

dimiliki nya juga semakin besar sehingga membantu dalam kebijakan 

pembayaran deviden. 

 

 

 


