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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Laba Perusahaan dan 

Laporan Arus Kas terhadap Harga Saham. Berdasarkan analisis hasil pengujian 

data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Laba Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Harga Saham. Hubungan positif 

antara laba dengan harga saham dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai 

laba akan menimbulkan reaksi positif dari pasar. Hubungan yang positif ini 

dapat diartikan bahwa investor merespon positif terhadap perkembangan nilai 

laba karena perusahaan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan laba, 

cenderung harga sahamnya juga akan meningkat. Maksudnya jika perusahaan 

memperoleh laba yang semakin besar, maka perusahaan akan mampu 

membagikan dividen yang semakin besar dan menghasilkan return saham yang 

tercermin dalam nilai saham perusahaan tersebut. 

2. Laporan Arus kas operasi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

Harga Saham. Hal ini disebabkan tidak semua informasi yang terkandung pada 

laporan arus kas aktivitas operasi bisa memberikan peningkatan harga saham. 

Pengaruh yang tidak signifikan disebabkan karena investor tidak selalu 

menggunakan informasi arus kas operasi sebagai dasar pengambilan keputusan 
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berinvestasi. Dimana arus kas dan laba akuntansi kadangkala memberikan 

informasi yang bertentangan, yaitu kenaikan laba dapat diikuti oleh penurunan 

arus kas.  

3. Laba Perusahaan dan laporan Arus Kas memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap Harga saham. Laba Perusahaan dan Laporan Arus Kas memiliki 

informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk pengambilan keputusan yang 

akan mempengaruhi terjadinya peningkatan harga saham. 

B. Implikasi  

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa Laba Perusahaan dan Laporan 

Arus Kas dapat mempengaruhi Harga Saham. 

1. Laba Perusahaan menggunakan rumus Return of Equity (ROE) yaitu dengan 

membagi laba bersih dengan total ekuitas perusahaan yang mencerminkan 

tingkat pengembalian laba terhadap modal sendiri perusahaan. Sehingga 

investor dapat menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang menjadi ukuran dalam menentukan return berupa 

dividen yang diharapkan oleh investor. 

2. Laporan Arus kas merupakan faktor yang mempengaruhi Harga saham 

namun tidak adanya pengaruh yang signifikan. Laporan arus kas yang 

digunakan adalah dari aktivitas operasi. Hal ini dikarenakan informasi dalam 

laporan arus kas aktivitas operasi tidak dapat mewakili atau memberikan 

informasi yang dipakai investor dalam keputusan berinvestasi. 
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C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang perlu  

disampaikan, yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan variabel lain seperti Jumlah 

dividen yang diberikan, Laba Per Lembar Saham, Tingkat suku bunga dan 

variable lainnya selain variabel laba akuntansi dan arus kas operasi yang juga 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

2. Mempertimbangkan sampel yang digunakan tidak hanya perusahaan LQ-45 

saja, tetapi semua perusahaan sejenis atau pada sektor yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai generalisasi 

untuk semua perusahaan di Indonesia.  

3. Menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau lebih dari 3 periode 

pengamatan, sehingga hasilnya dapat dibandingkan jika menggunakan periode 

pengamatan yang panjang.  

4. Hasil penelitian menunjukkan terdapat variabel yang tidak mempengaruhi 

harga saham, yaitu arus kas operasi, karena itu diperlukan lebih banyak lagi 

penelitian lanjutan baik mengenai teori maupun penelitian empiris tentang 

relevansi informasi (koefisien) arus kas operasi. 

 
 
 
 
 
 
 


