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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta hasil pengujian 

hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan menggunakan pengujian 

statistik metode regresi berganda, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Secara Parsial 

a. Earnings per share berpengaruh secara signifikan terhadap dividend per 

share. 

b. Pengaruh earnings per share terhadap dividend per share sebesar 76,2% 

dan sisanya sebesar 23,8 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

c. Free cash flows tidak berpengaruh secara signifikan terhadap dividend per 

share. 

d. Pengaruh free cash flows terhadap dividend per share sebesar 3,8% dan 

sisanya sebesar 96,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

2. Secara Simultan 

a. Earnings per share dan free cash flows secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap dividend per share. 
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b. Pengaruh earnings per share dan free cash flows terhadap dividend per 

share sebesar 77,1% dan sisanya sebesar 22,9% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka penulis hendak mengemukakan saran-saran berikut : 

1. Bagi perusahaan, hendaknya tetap mempertahankan perolehan laba yang stabil 

atau bahkan meningkatkan perolehan laba agar dapat menarik minat investor 

karena besarnya dividen pada suatu tahun tertentu dipengaruhi oleh faktor 

besarnya laba yang diperoleh pada tahun tersebut. Perusahaan juga hendaknya 

tidak hanya mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga 

menyediakan aliran kas bebas yang tinggi karena dapat didistribusikan kepada 

pemegang saham sehingga dapat menarik calon investor. 

2. Bagi investor, dalam hal ini yang lebih mementingkan dividen, dapat 

menggunakan earnings per share sebagai indikator untuk melakukan investasi 

karena earnings per share berpengaruh secara signifikan terhadap dividend 

per share yang akan diterima investor tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh 

signifikan terhadap dividend per share, dividend payout ratio, dividend yield, 

dan lainnya, selain earnings per share. Peneliti juga dapat mencoba kembali 

meneliti signifikan atau tidaknya free cash flows terhadap dividend per share, 
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akan tetapi perusahaan yang diteliti hendaknya yang memiliki arus kas bebas 

positif dengan beberapa periode tertentu. 


