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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Laba Bersih memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Besarnya nilai Laba 

Bersih akan diikuti dengan meningkatnya Kebijakan Dividen. Hal tersebut 

disebabkan karena semakin tinggi Laba Bersih menandakan bahwa bisnis 

dapat terus berjalan untuk saat ini sehingga memungkinkan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban dan menandai pertumbuhan dimasa yang 

akan datang termasuk untuk membagikan laba perusahaan terhadap para 

pemegang saham dalam bentuk deviden. Dan semakin besar laba yang 

diperoleh maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk 

membagiannya kepada para pemegang saham sebegai salah satu bentuk 

kinerja perusahaan. 

2) Arus Kas Operasi memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan  

terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Besarnya nilai 

Arus Kas Operasi akan diikuti dengan meningkatnya Kebijakan Dividen. 

Hal tersebut disebabkan karena besarnya arus kas bersih dari aktivitas 
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operasi suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi rasio pembayaran 

dividen, ketika perusahaan tersebut memperoleh kas yang tinggi maka 

sudah otomatis perusahaan tersebut mampu membayarkan dividen kepada 

para pemegang saham dalam jumlah yang tinggi pula karena ketersediaan 

kas yang memadai. 

3) Ukuran Perusahaan memiliki korelasi positif dan berpengaruh signifikan  

terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Besarnya nilai 

Ukuran Perusahaan akan diikuti dengan meningkatnya Kebijakan Dividen. 

Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi Ukuran Perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memberikan deviden kepada 

pemegang saham. Perusahaan besar akan mampu memberikan deviden 

lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena perusahaan 

yang besar memiliki dana yang jauh lebih banyak yang berasal dari 

pendapatan operasional perusahaan maupun non operasional. Sehingga 

mereka mampu memberikan deviden yang lebih besar pula. 

5.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

Analisa atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen, maka penulis 

akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Perusahaan Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut : 
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5.2.1 Saran Praktis 

a) Bagi Perusahaan: 

Agar perusahaan dapat meningkatkan rasio pembayaran dividen, 

perusahaan harus memperhatikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham 

dengan melihat dari laba bersih, arus kas operasi, dan total aset dari ukuran 

perusahaan selama satu tahun periode. Sehingga perusahaan dapat 

memutuskan seberapa besar rasio dividen yang akan dibagikan, juga 

menentukan besaran cadangan kas dan kas yang ditahan untuk perusahaan 

kedepannya. Selain itu perusahaan juga harus menekan biaya-biaya yang 

tidak tetap. Peningkatan rasio pembayaran dividen menjadi hal yang 

diinginkan investor, sehingga perusahaan harus memperhatikan 

kesejahteraan investor melalui kebijakan dividen. 

b) Bagi Investor: 

Agar investor dapat menerima dividen dari perusahaan, sebaiknya investor 

pada saat RUPS memperhatikan laba bersih, arus kas operasi, total aset atau 

melakukan analisis pada faktor lain, karena masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi kebijakan dividen walaupun dalam penelitian ini kebijakan 

dividen dipengaruhi oleh laba bersih, arus kas operasi dan ukuran 

perusahaan. Sehingga investor dapat lebih tepat dalam memilih keputusan 

dari investasinya, dan mendapatkan return berupa dividen. 
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5.2.2 Saran Akademis 

1) Bagi Pengembangan Ilmu 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, 

sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi 

dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Laba Bersih, Arus 

Kas Operasi, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Deviden, serta sebagai 

masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu 

akuntansi keuangan. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan 

metode yang sama tetapi dengan variabel lain seperti profitabilitas, arus kas 

pendanaan dan likuiditas, unit analis dan sampel yang berbeda agar 

diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara 

umum. 

 


