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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa berpengaruh Arus Kas 

Operasional (X1),Arus Kas Bebas(X2),Firm Size (X3) Terhadap Dividen Pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa efek Indonesia (BEI). 

Melalui variabel-variabel diatas dapat menyimpilkan seberapa berpengarunya 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka dapa disimpulkan : 

1. Arus kas Operasional berpengaruh terhadap Dividen dapat dilihat pada tabel 

4.7 hasil dilakukannya uji t. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Arus kas 

Operasional berpengaruh terhadap dividen pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Arus Kas bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap Dividen.Dapat dilihat 

pada tabel uji t bahwa Arus kas Bebas berpengaruh tidak signifikan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Firm size berpengaruh secara signifikan terhadap Dividen. Yang artinya Firm 

Size memiliki pengaruh yang sifgnifikan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Arus Kas Operasional, Arus Kas Bebas, Firm Size berpengaruh secara 

sifnifikan terhadap Dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 
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 Bursa efek Indonesia, dilihat pada tabel 4.8 dalam hasil yang telah dilakukan 

dala uji f. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil penelitan 

dan kesimpulan yang telah ditemukan diatas maka daoat diberikan saran sebagao 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Perusahaan harus lebih bisa meningkatkan kepercayaan kepada para investor 

yang akan menanamkna modalnya kedalam perusahaan serta meningkatkan 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang baik sehingga untuk 

kedepannya perusahaan akan semakin bertumbuh dengan baik dan positif 

sehingga menghasilkan dividen yang besar yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham. 

2. Bagi Investor maupun calon investor 

Seorang investor atau calon investor sebelum menanamkan datanya kedalam 

perusahaan akan mempertimbangkan terlebih dahu dapat dilihat dari laporan-

laporan keuangan terdahulu pasa suatu periode apakah perusahaan yang akan 

di tananamkan dananya cukup baik dalam berbagai hal seperi arus kas operasi 

tahunan yang dihasilkan serta melihat pertumbuhan perusahaan dari satu 

period eke periode berikutnya. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya  

Dalam penelitian ini peneliti menyadari banyak kekurangan dalam melakukan 

penelitian hal ini disarankan kepada para peneliti selanjutnya agar lebih 

menambahkan variaber yang mempengaruhi faktor dividen serta melakukan 

penelitian diberbagai bidang perusahaan lainnya. 

 

 

 

 


