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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti pada uraian 

sebelumnya, tentang pengaruh laba bersih, arus kas operasi, dan ukuran perusahaan 

terhadap dividen kas pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. Periode 2017-2020. Maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Secara simultan (bersama-sama) menunjukkan bahwa laba bersih, arus kas 

operasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap dividen 

kas, karena memiliki nilai Prob(F-Statistic) = 0,000506 < 0,05 maupun 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 = 7,170078 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,82, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Secara parsial (individu), variabel laba bersih berpengaruh terhadap 

dividen kas dengan hasil regresi  diperoleh nilai probabilitas sebesar 

0,0377 < 0,05, maupun 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑋1 = 2,143246 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,01537, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Sedangkan variabel arus kas operasi secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap dividen kas dengan hasil regresi 

diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1221 > 0,05, maupun 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑋2 =

 -1,576330 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,01537, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Dan 

untuk variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap dividen kas dengan hasil regresi diperoleh nilai probabilitas 
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sebesar 0,0064 < 0,05, maupun 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑋3 = 2,861235 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 

2,01537, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan melihat dari hasil 

penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 

1. Bagi perusahaan 

a. Laporan keuangan harus menyediakan berbagai informasi penting 

bagi investor seperti mengenai kesehatan keuangan dan resiko bisnis. 

Perusahaan harus memastikan bahwa praktik audit berkualitas tinggi, 

agar bisa meningkatkan kepercayaan publik pada laporan keuangan, 

karena investor dalam membuat keputusan investasinya akan 

mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya laporan keuangan. 

b. Diharapkan dapat lebih mengevaluasi kembali terhadap besarnya 

pendapatan dan beban, agar laba bersih yang diperoleh tidak terus 

mengalami penurunan disetiap tahunnya. Karena penurunan laba 

bersih terbukti sangat mempengaruhi terhadap besarnya dividen kas 

yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Pembagian 

dividen yang relatif besar dapat meningkatkan minat investor, selain 

itu laba bersih yang tinggi juga akan memberikan suatu prospek 

perusahaan yang baik, sehingga bisa merespon para investor untuk 

meningkatkan permintaan saham.  
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Menambah indikator / variabel penelitian serta menambah periode 

penelitian agar hasilnya lebih sempurna, karena pada penelitian ini 

dividen kas dipengaruhi oleh laba bersih, arus kas operasi, dan ukuran 

perusahaan hanya sebesar 32,83%, sedangkan sisanya sebesar 67,17% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian, seperti profitabilitas, 

likuiditas, inflasi, tingkat ekspansi, pembayaran dividen tahun 

sebelumnya, dan lain-lain.  Serta diharapkan agar dapat diketahui 

variabel apa saja yang paling berpengaruh terhadap dividen kas baik 

pada perusahaan sektor pertanian, manufaktur, real estate, maupun 

sektor-sektor lainnya. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan / referensi untuk 

penulisan skripsi yang lebih baik dan dapat digunakan untuk 

perluasan penelitian dibidang yang sama serta sebagai penambah 

wawasan untuk pengembangannya. 


