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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan spss 20, telah
dilakukan uji statistik deskritip, uji normalitas, uji multikorenalitas, uji autokorelasi,
uji heterodesikitas, uji regresi linear berganda, uji koefesien determinasi, uji
kelayakan modal dan uji t, maka dapat di ambil kesimpulan dari hasil penelitian yaitu
:
1. Hasil penelitian ini mengunakan 74 sampel dari laporan tahunan dengan 37
perusahaan yang telah sesuai dengan kriteria.
2. Penelitian ini mengunakan model arus kas kegiatan operasi abnormal (ABN_CFO)
dalam mengindetifikasi manipulasi aktivitas rill.
3. kesimpulan hasil dari pengujian

yang dilakukan, maka diambil kesimpulan

bahwa:
a.

penelitian ini mendapatkan hasil uji dimana nilai signifikan

manipulasi

aktivitas rill yaitu sebesar 0,039 dimana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
dimana dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa deviden payout rasio
memiliki pengaruh terhadap manipulasi aktitas rill perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai bahan revisi untuk
penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah :
1.

Sampel penelitian ini hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek
indonesia.

2.

Sumber informasi yang digunakan

dalam penelitian

untuk meneliti hanya

terbatas data laporan tahun perusahan perusahaan, laporan keuangan, dan laporan
berkelanjutan.
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3.

Data yang digunakan penelitaan ini hanya menggunakan jangka waktu 2 tahun
dimana tidak bisa mencermikan secara empiris hasil yang jauh lebih akurat.

5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan diatas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam
penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan
sektor perusahan yang berbeda.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sumber informasi dan refrensi
penelitian sebelumnya untuk dijadikan bahan penilaian dalam pengungkapan
Manipulasi Aktivitas Rill Arus kas terhadap Dividen Payout Ratio
3. Bagi perusahaan diharapkan dengan hasil

penelitian ini menjadi salah satu

informasi perusahaan dalam memperbaiki kinerja perusahaan.
4. Bagi masyarakat semoga penelitian ini menjadi salah satu informasi untuk
pengambilan informasi dalam keputusan investasinya.

