
 
 

75 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji beda tingkat kesalahan prediksi untuk arus kas 

perusahaan teknologi tinggi dan rendah dalam memprediksi dividen masa depan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-

2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata kesalahan 

prediksi arus kas perusahaan teknologi tinggi dan rendah dalam memprediksi 

dividen masa depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2018. 

2. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai kesalahan prediksi arus kas perusahaan 

teknologi tinggi dan teknologi rendah dalam memprediksi dividen masa 

depan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018. 

3. Kesalahan prediksi untuk arus kas perusahaan teknologi tinggi lebih besar 

dibandingkan kesalahan prediksi untuk perusahaan teknologi rendahpada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2018.  

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian relatif sedikit, yaitu 28 

perusahaan untuk model prediksi deviden. Hal ini disebabkan beberapa data 

laporan keuangan perusahaan tidak lengkap dan disajikan tidak dalam bentuk 

mata uang rupiah.  

2. Periode pengamatan yang relatif pendek untuk menaksir parameter-

parametermodel penelitian. Periode penelitian ini memerlukan data sampai 

dengan 3 tahun, karena model penelitian menggunakan prediksiansehingga data 

variabel bebas menggunakan 3 tahun (2016, 2017, dan 2018)sedangkan variabel 

terikat menggunakan satu tahun kedepan (2017, 2018 dan 2019). Keterbatasan 

periode pengamatan dilakukan untuk menghindaripengaruh krisis ekonomi di 

Indonesia, yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. 

3. Variabel dalam penelitian ini sangat terbatas sehingga ada variabel lain yang 

tidak masuk dalam pengolahan data seperti iklim politik dan sosial budaya 

setempat. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka dapat 

diberikan saran-saran berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak, 

memperpanjang waktu penelitian, memperluas sektor industri, dan menggunakan 

kriteria teknologi sesuai dengan iklim dan kondisi negara Indonesia. 

2. Bagi Investor agar bisa menjadikan variabel penelitian ini sebagai sumber 

informasi untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

dividen masa depan perusahaan serta bisa melihat kriteria teknologi sebuah 

perusahaan agar bisa dijadikan acuan sebelum berinvestasi. 
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3. Bagi perusahaan sebaiknya untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengolahan 

keuangan terutama dalam melakukan research and development pada perusahaan 

agar dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan 

dan diharapkan manajer bisa membuat kebijakan dalam perumusan pembagian 

dividen. 
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