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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Earnings, Cash Flow 

Operation, Free Cash Flow, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 

dan Penyebaran Kepemilikan terhadap Dividen Smoothing. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel current earnings atau EARit berpengaruh terhadap jumlah dividen 

yang dibagikan. Sedangkan pada EARit-1 tidak berpengaruh terhadap nilai 

dividen. Berdasarkan earnings, nilai speed of adjustment (SOA) 

perusahaan sebesar 1.144104 mengindikasikan bahwa perusahaan 

yangterdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) cenderung lebih 

cepatmenyesuaikan dividen mereka terhadap perubahan earnings. Hal ini 

berarti perusahaan di BEI pada periode 2014-2016 mengikuti 

kebijakandividen yang lower smooth (tidak stabil). Hasil ini menolak 

hipotesis alternatif (H1) dan dapat diartikan bahwa earning bukanlah 

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividends smoothing.  

2. Cash Flow Operation tidak berpengaruh terhadap Dividen Smoothing. 

Variabel current cash flow operation dan cash flow operation prior year 

tidak berpengaruh terhadap jumlah dividen yang dibagikan. Kami 

menemukan bahwa ketika  cash flow operation dijadikan pertimbangan 
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dalam keputusan dividen smoothing, Ketika cash flow operation dijadikan 

key factor (dasar pengambilan keputusan dividen), nilai SOA yang 

diperoleh sebesar 0.819359 (hasil dari 1 dikurangi 0.180641). Nilai SOA 

tersebut menunjukkan kecenderungan perusahaan yang terdaftar di BEI 

tidak mengikuti kebijakan dividen yang stabil (lowersmoothing). Hasil ini 

menolak hipotesis penelitian (H2) yang menyatakan cash flow operation 

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan dividend 

smoothing.  

3. Variabel current Free Cash Flow menunjukkan dan free cash flow prior year 

berpengaruh terhadap nilai dividen yang dibagikan. Ketika free cash flow 

dijadikan key factor (dasar pengambilankeputusan dividen), nilai SOA yang 

diperoleh sebesar 0.495461 (hasildari 1 dikurangi 0.504539). Nilai SOA 

tersebut menunjukkan kecenderungan perusahaan yang terdaftar di BEI 

mengikuti kebijakandividen yang stabil (dividen smoothing). Maka pada 

hipotesis keempat yang menyatakan terdapat pengaruh antara free cash flow 

terhadap Dividen Smooting diterima.  

3. Variabel current Kepemilikan Institutional dan kepemilikan institusional 

prior year tidak berpengaruh terhadap nilai dividen dibagikan. 

Berdasarkan hasil regresi estimasi ketika kepemilikan institusional 

dijadikan faktor yang menjelaskan prilaku dividends smoothing, diperoleh 

nilai SOA sebesar 0.842399. Nilai SOA tersebut lebih besar dari 0.5 

sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan di BEI menganut kebijakan 

dividen yang tidak stabil (lower smooth). Maka pada hipotesis keempat 
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yang menyatakan terdapat pengaruh antara Kepemilikan Institutional 

terhadap Dividen Smooting ditolak.  

4. Variabel current Kepemilikan Manajerial dan kepemilikan manajerial 

prior year tidak berpengaruh terhadap nilai dividen yang dibagikan. 

Berdasarkan hasil regresi estimasi ketika kepemilikan Manajerial 

dijadikan faktor yang menjelaskan prilaku dividends smoothing, diperoleh 

nilai SOA sebesar 0.805273. Nilai SOA tersebutlebih besar dari 0.5 

sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan di BEI menganut kebijakan 

dividen yang tidak stabil (lower smooth). Maka pada hipotesis kelima 

yang menyatakan terdapat pengaruh antara Kepemilikan Manajerial 

terhadap Dividen Smooting ditolak.  

5. Variabel current Penyebaran Kepemilikan dan penyebaran kepemilikan 

prior year tidak berpengaruh terhadap nilai dividen yang dibagikan, 

Berdasarkan hasil regresi estimasi ketika kepemilikan institusional 

dijadikan faktor yang menjelaskan prilaku dividends smoothing, diperoleh 

nilai SOA sebesar 0.818572. Nilai SOA tersebutlebih besar dari 0.5 

sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan di BEI menganut kebijakan 

dividen yang tidak stabil (lower smooth). Maka pada hipotesis keenam 

yang menyatakan terdapat pengaruh antara Penyebaran Kepemilikan 

terhadap Dividen Smooting ditolak. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi: 
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1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

penelitianyang akan datang mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan 

dividends smoothing, dan diharapkan mampu menjadi rujukan 

dalampenelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam 

penelitianini. 

2. Bagi pelaku pasar modal 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

danpengetahuan bagi pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal berupacalon 

investor guna melihat kebijakan dividen calon emitennya berdasarkan 

tingkat earnings, corporate cash flow, dan agency cost, sedangkan bagi 

perusahaan emiten BEI informasi tersebutdapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan dividen guna meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan 

menggunakan variabel lain yang mempengaruhi dividen smoothing di luar 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini y risk management. Peneliti 

selanjutnya juga diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian. 

 


