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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

        Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dividen, 

ukuran perusahaan, dan excess cash holding terhadap pembelian kembali 

saham. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu perusahaan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016 dengan teknik purposive sampling 

sehingga didapatkan 48 data sampel didapat dari empat tahun. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil diantaranya sebagai berikut: 

1. Dividen (X1) berpengaruh positif terhadap pembelian kembali saham. 

Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

membuktikan dividen berpengaruh positif terhadap pembelian kembali 

saham.  

2. Ukuran perusahaan (X2) tidak berpengaruh terhadap pembelian 

kembali saham. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini belum dapat membuktikan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pembelian kembali saham.  

3. Excess Cash Holding (X3) tidak berpengaruh terhadap pembelian 

kembali saham. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini belum dapat membuktikan excess cash holding 

berpengaruh terhadap pembelian kembali saham.  
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B. IMPLIKASI 

        Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

        Perusahaan harus mempertimbangkan dividen yang dibagikan 

perusahaan. Dengan melakukan pembelian kembali saham, perusahaan 

juga tetap membagikan dividen. Karena dengan tetap membagikan 

dividen pada saat melakukan pembelian kembali saham akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Investor 

        Pada saat perusahaan melakukan buyback saham dan perusahaan 

tetap membagikan dividen, ini merupakan penilaian bagi investor. Hal 

ini merupakan sinyal bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang baik, 

dan investor juga harus melihat faktor apa yang membuat perusahaan 

melakukan pembelian kembali saham. 

 

C. SARAN 

        Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti selanjutnya 

        Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu jumlah sampel 

yang kurang karena setiap tahun nya tidak semua perusahaan 

melakukan pembelian kembali saham dan jangka waktu yang pendek 
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sehingga akan mempengaruhi hasil uji penelitian. Jadi diharapkan 

peneliti selanjutnya menambah jangka waktu penelitian dan menambah 

beberapa variabel lainnya yang dapat mempengaruhi pembelian 

kembali saham seperti undervalution, ROA, EPS. 

2. Perusahaan 

        Diharapakan perusahaan dapat melakukan pembelian kembali 

saham yang merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk 

mendistribusikan dana nya dan pembelian kembali saham diharapkan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

  


