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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara laba akuntansi, 

laba tunai dan deviden kas pada perusahaan yang go public, dalam hal ini 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Untuk membuktikan ada atau 

tidaknya hubungan antara laba akuntansi dan laba tunai terhadap deviden kas 

dipakai pengujian Korelasi Spearman. Berdasarkan analisa statistic parametrik 

dalam hal ini menggunakan Korelasi Spearman yang mengukur asosiasi 

(hubungan) variabel dan uji signifikannya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Laba Akuntansi terhadap Deviden Kas 

Perhitungan stastistik menunjukan bahwa variabel laba akuntansi terhadap 

deviden kas memiliki hubungan yang kuat terhadap deviden kas. Terbukti dari 

hasil uji signifikansi dengan r-hitung > r-tabel (0,928 > 0,553), atau nilai p-

value pada kolom sig.(2 tailed) > level of significant. Dengan demikian 

menolak Ho1 dan menerima Ha1 yang artinya terdapat hubungan yang erat dan 

signifikan antara laba akuntansi dengan deviden kas. Penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Lainy Mumaiza (2009); Fitri Ariyanti 

(2007); Dewi Natalia Sagala (2006) yang berhasil membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara laba akuntansi dan deviden kas. 

Dengan demikian pula halnya dengan penelitian ini juga berhasil membuktikan 
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bahwa adanya hubungan yang signifikan antara laba akuntansi dengan deviden 

kas. 

2. Laba Tunai terhadap Deviden Kas  

Perhitungan stastistik menujukan bahwa variabel laba tunai terhadap 

deviden kas memiliki hubungan yang kuat terhadap deviden kas. Terbukti dari 

hasil uji signifikansi dengan r-hitung > r-tabel (0,890 > 0,553), atau nilai p-

value pada kolom sig.(2 tailed) > level of significant. Dengan demikian 

menolak Ho2 dan menerima Ha2 yang artinya terdapat hubungan yang erat dan 

signifikan antara laba akuntansi dengan deviden kas. Penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Lainy Mumaiza (2009); Fitri Ariyanti 

(2007); Dewi Natalia Sagala (2006) yang berhasil membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara laba tunai dan deviden kas. Dengan 

demikian pula halnya dengan penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa 

adanya hubungan yang signifikan antara laba tunai dengan deviden kas. 

 

B.  Saran 

         Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang 

dapat diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan sebaiknya dalam pembagian deviden kas berdasarkan pada 

laba akuntansi, karena menurut penelitian yang telah dilakukan nilai 

koefisien korelasi laba akuntansi terhadap deviden kas lebih besar dari 

koefisien korelasi laba tunai terhadap deviden kas. 
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2. Sebaiknya penelitian dilakukan terhadap lebih dari satu jenis perusahaan 

sehingga hasilnya dapat dibandingkan antara perusahaan yang satu 

dengan yang lain. 

 

 

 


