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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian yang telah dilakukan, terkait 

rumusan masalah penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Free Cash Flow berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen.  

Perusahaan yang memiliki arus kas bebas yang tinggi akan memiliki 

kemampuan untuk bertumbuh, membayar hutang, dan membagikan return 

saham berupa dividen. 

2. Leverage berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen. 

Semakin tinggi jumlah hutang suatu perusahaan maka perusahaan 

mengarah kepada rendahnya dalam membagikan dividen. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan memprioritaskan membayar kewajibannya 

sedangkan dividen yang dibagikan berasal dari jumlah yang tersedia 

setelah melakukan pembayaran kewajibannya.  

3. Retained Earning to Total Equity tidak berpengaruh terhadap Kebijakan 

Dividen 

RETE yang tinggi memiliki arah berlawanan dengan kebijakan dividen. 

Perusahaan yang memiliki kesempatan bertumbuh dan berkembang yang 

terbatas dalam hal menghasilkan laba juga terbatas. Hal ini akan 

berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen. 

Salah satu sumber pembiayaan internal yang dipergunakan untuk 

membayar kebutuhan-kebutuhan perusahaan adalah laba ditahan, baik 

untuk pengembangan suatu produk ataupun pengembangan kegiatan 

operasional perusahaan itu sendiri. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi Perusahaan 

Faktor yang cukup berpengaruh yaitu free cash flow dan leverage. Free cash flow 

yang tinggi cenderung membagikan dividen dari pada perusahaan yang 

mempunyai free cash flow yang rendah. Semakin tinggi jumlah hutang suatu 

perusahaan maka perusahaan mengarah kepada rendahnya dalam membagikan 

dividen. Selain itu free cash flow dan leverage juga dapat menggambarkan tingkat 

fleksibilitas dalam keuangan perusahaan agar dapat mengelola kebutuhan 

keuangan perusahaan dengan baik yakni salah satunya pembagian dividen yang 

merupakan hak dari pemegang saham dengan cara mengembangkan produk 

ataupun mencari peluang bisnis lain. 

 

5.2.2 Bagi Investor 

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan investasi 

terutama pada perusahaan manufaktur. Selain untuk memperhatikan informasi 

keuangan, tetapi ketika investor ingin menilai perusahaan dalam berinvestasi 

sebaiknya perlu mempertimbangkan faktor yang cukup berpengaruh yaitu free 

cash flow dan leverage. Free cash flow yang tinggi cenderung membagikan 

dividen daripada perusahaan yang mempunyai free cash flow yang rendah. 

Semakin tinggi jumlah hutang suatu perusahaan maka perusahaan mengarah 

kepada rendahnya dalam membagikan dividen. Selain itu free cash flow dan 

leverage juga dapat menggambarkan tingkat fleksibilitas dalam keuangan 

perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan para investor dalam berinvestasi 

di suatu ataupun beberapa perusahaan guna mendapatkan dividen atas hak dari 

investasinya. 

 

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan melakukan penelitian pada jenis industri atau sektor lainnya yang 

berbeda serta memperbanyak faktor-faktor kebijakan dividen selain free cash flow 

dan leverage agar dapat menambah variabel independen lainnya yang mempunyai 

pengaruh terhadap kebijakan dividen serta menambah periode penelitian. 


