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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel aliran kas 

bebas, keputusan pendanaan terhadap nilai pemegang saham dengan set 

kesempatan investasi dan dividen sebagai variabel moderasi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan quota sampel dengan berdasarkan criteria 

pengambilan sampel. Periode pengamatan dalam peneliti ini meliputi jangka waktu 

tiga tahun yaitu tahun 2012 sampai 2014, dengan jumlah sampel sebanyak 81 

perusahaan. Teknik analisis penelitian ini menggunakan uji SEM-PLS. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel aliran kas bebas mempunyai pengaruh terhadap nilai pemegang saham. 

Hal ini berarti bahwa aliran kas bebas dapat menghadapi masalah keagenan 

dengan konvenan utang dan akan membuat kinerja perusahaan akan tinggi dalam 

menggambarkan pertumbuhan penciptaan kas di masa depan. 

2. Variabel keputusan pendanaan tidak mempunyai pengaruh tehadap nilai 

pemegang saham. Hal ini berarti bahwa penggunaan hutang yang digunakan 

adalah hutang yang berbahaya yang terbelit dengan bunga sehingga perusahaan 
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akan masuk dalam krisis yaitu kebangkrutan ataupun pailit sehingga adanya 

kekhawatiran investor yang akan berdampak pada pemegang saham. 

3. Aliran kas bebas berpengaruh terhadap nilai pemegang saham dengan set 

kesempatan investasi sebagai variabel moderasi. Hal ini berarti bahwa set 

kesempatan investasi yang tinggi akan dapat mempengaruhui aliran kas bebas 

dalam membiayai proyek dan digunakan untuk investasi masa yang akan datang 

sehingga berdampak pula tinggi nilai pemegang saham. Sehingga perusahaan 

telah melaksanakan tujuan utama dalam meningkatkan nilai pemegang saham. 

4. Keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham dengan set 

kesempatan investasi sebagai variabel moderasi. Hal ini berarti bahwa dengan 

set kesempatan investasi yang tinggi, perusahaan mampu memberikan dana yang 

tinggi dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Penggunaan dana hutang 

yang digunakan perusahaan adalah hutang yang tidak berbahaya, hutang dapat 

dikatakan tidak berbahaya seperti hutang yang biasanya tidak mengandung 

bunga atau denda. Sehingga penggunaan hutang mampu untuk membuat 

perusahaan menjadi berkembang dan akan berdampak pada pemegang saham. 

5. Aliran kas bebas berpengaruh terhadap nilai pemegang saham dengan dividen 

sebagai variabel moderasi. Hal ini berarti bahwa perusahaan menggunakan 

aliran kas bebas yang digunakan dalam pembayaran dividen sebagai perwujudan 

dalam memaksimalkan nilai pemegang saham maka investor atau pemegang 

saham memiliki presentase kepemilikan saham yang besar terhadap suatu 

perusahaan, sehingga berhak atas dividen yang diberikan oleh perusahaan dan 

perusahaan mendapatkan laba dalam memaksimalkan nilai pemegang saham. 
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6. Keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham dengan 

dividen sebagai variabel moderasi. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

menggunakan dana hutang yang tidak berbahaya untuk membayar dividen 

dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Hutang digunakan perusahaan 

untuk berkembang sehingga memperoleh keuntungan maka akan berdampak 

pada pemegang saham yaitu mendapatkan untung dari dividen atau bonus.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasaan yang apabila mampu 

diatasi akan memperbaiki hasil penelitian selanjutnya, diantarannya adalah 

1. Set kesempatan investasi terdapat berbagai macam proksi dan tidak mudah untuk 

diproksikan. 

2. Variabel moderasi sebagai penyakit antara hubungan independen dengan 

dependen, dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

independen dengan dependen. 

5.3 Saran  

Berdasarkan keterbatasan penelitian makan saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti adalah: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak proksi set kesempatan 

investasi agar dapat menangkap variabel yang sulit untuk diamati. Misalnya, 

proksi varian dan proksi gabungan. 

2. Penelitan selanjutnya diharapakan dapat memakai variabel penggubung antara 

independen ke dependen agar variabel yang sudah kuat dengan variabel 

dependen dapat diperkuat kembali. Misalnya, variabel mediasi 
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