
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dari bab sebelumnya 

mengenai pengaruh mengenai Free Cash Flow (FCF), Profitabilitas 

(ROA), Kepemilikan Manajerial (MO), dan Kepemilikan Institusional 

(INST) terhadap Kebijakan Dividen (DPR), dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut : 

1. Free Cash Flow (FCF) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen.Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 4,518 dengan signifikansi 0,022. Pada tingkat signifikansi 5% 

koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,022< 0,05). Hasil ini membuktikan semakin tinggifree 

cash flow maka akan semakin tinggi dividend payout ratio. 

2. Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kebijakan Dividen.Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 6,001 dengan signifikansi 0,029. Pada tingkat signifikansi 5% 

koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,029< 0,05). Hasil ini membuktikan semakin tinggi return 

on assetyang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi dividend 

payout ratio. 



3. Kepemilikan Manajerial (MO) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebijakan dividen.Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0,130 dengan signifikansi 0,020. Pada tingkat signifikansi 5% 

koefisien regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi kurang 

dari 0,05 (0,020< 0,05). Hasil ini membuktikan semakin tinggi 

kepemilikan manajerial maka akan menurunkan dividend payout ratio. 

4. Kepemilikan Institusional (INST) berpengaruh negatif tidaksignifikan 

terhadap kenijakan dividen.Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0,376 dengan signifikansi 0,431. Pada tingkat 

signifikansi 5% koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 (0,431> 0,05). 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Diharapkan pada penelitian yang akan datang untuk menambah objek 

penelitian lainnya, tidak terbatas pada sektor manufaktur saja tetapi 

pada sektor yang lainnya juga guna meningkatkan distribusi data yang 

lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya 

sebagai variabel independen karena sangat dimungkinkan variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini dapat berpengaruh kuat 

terhadap kebijakan dividen.  



3. Penambahan periode waktu dapat dipertimbangkan bagi penelitian 

selanjutnya agarjumlah sampel bertambah sehingga dapat memberikan 

hasil yang lebih bervariasi. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel kontrol 

sehingga hubungan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen tidak dipengaruhi oleh oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

 

 

 


