
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1.Simpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaru free cash flow, leverage, return on 

asset terhadap dividend payout ratio pada perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2007-2011. Dari hasil analisis diatas, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1 Free cash flow mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan 

dividen yang diukur dengan dividend payout ratio (dengan nilai signifikan 0,011 

dan nilai thitung 2,634) 

2 Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang diukur 

dengan dividend payout ratio (dengan nilai signifikan 0,517 dan nilai thitung 

0,652) 

3 Return on asset mempunyai pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang 

diukur dengan dividend payout ratio (dengan nilai signifikan 0,290 dan nilai 

thitung -1,069). 

 

5.2.Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapar dilihat dari hasil penelitian yaitu: 

1) Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di bursa efek indonesia dari jangka waktu penelitian 2007-2011. 

Namun hasil penelitian ini perusahaan food and beverage belum bisa dijadikan 

gambaran secara keseluruhan untuk dijadikan sampel, karena masih banyak 



perusahaan food and beverage yang tidak memberikan data informasi dividen, 

sehigga penulis mengalami keterbatasan dalam pemilihan sampel yaitu hanya 

mengambil sampel perusahaan yang tergolong dalam perusahaan food and 

beverage sebanyak sebelas perusahaan dari 16 perusahaan food and beverage. ( 

Ariska, Anditha,Syilvia dan Aloysia 2001,2003 ) 

 

2) Peneliti ini hanya menggunakan laporan tahunan pada perusahaan food and 

beverage yang terdaftar di bursa efek indonesia, untuk memproyeksikan setiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti variabel free cash flow, 

leverage, dan return on asset. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel 

karenaketiga Variabel tersebut merupakan Faktor-faktor yang mempengaruhi 

dividen, yang secara keseluruhan menghitung Laba dank as lebih. Menurut dari 

hasil uji anova ketiga variable tersebut berpengaruh terhadap dividen karena 

dibawah nilai tingkat signifikan yang telah ditentukan sebesar 0,05, Sedangkan 

nilai signifikan dari hasil uji F yaitu sebesar 0,025, dari  sampel perusahaan Food 

and beverage, namun masih banyak variable-variabel yang lain yang mungkin 

memiliki pengaruh terhadap dividen, ( Andriani dan Syilvia, 2006 ). 

5.3. Saran 

 

Adapun saran yang diajukan pada penulisan dan hasil penelitian ini 

adalah: 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menghitung dengan menggunakan variabel 

lain, atau dengan menghitung semua variabel rasio yang ada sehingga dapat 

melengkapi dan mengembangkan hasil dari penelitian ini. Dan disarankan menghitung 

semua perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia agar tidak 

mengalami adanya keterbatasan data.  

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di bursa efek indonesia dari jangka waktu penelitian 2007-2011. Namun hasil 

penelitian ini perusahaan food and beverage belum bisa dijadikan gambaran secara 

keseluruhan untuk dijadikan sampel, karena masih banyak perusahaan food and 

beverage yang tidak memberikan data informasi dividen, sehigga penulis mengalami 



keterbatasan dalam pemilihan sampel yaitu hanya mengambil sampel perusahaan yang 

tergolong dalam perusahaan food and beverage sebanyak sebelas perusahaan dari 16 

perusahaan food and beverage. ( Ariska, Anditha,Syilvia dan Aloysia 2001,2003 ) 

 

 

5.4  Implikasi  

Bagi investor yang ingin berinvestasi pada saham dan mengharapkan return dari 

pembayaran dividen secara tunai, hendaknya mempertimbangkan dan menganalisa 

berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 

perusahaan baik faktor keuangan maupun faktor non keuangan. Berdasarkan 

penelitian ini investor perlu untuk mempertimbangkan ketersediaan arus kas 

bebas atau free cash flow perusahaan sebelum melakukan investasi pada 

perusahaan tersebut karena free cash flow merupakan variabel yang 

berpengaruh paling dominan terhadap kebijakan dividen. 

 


