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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian variabel, pembahasan, dan melihat pada 

tujuan penelitian ini, kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel Laba 

Bersih (LB) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan 

memprediksi arus kas masa depan. Dari hasil pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa investor dapat menggunakan laba bersih sebagai 

indikator dalam melakukan keputusan berinvestasi atau menanamkan 

modalnya pada perusahaan; 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel 

Perubahan Hutang (PH) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kemampuan memprediksi arus kas masa depan. Dari hasil pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya perubahan hutang yang terjadi 

pada perusahaan manufaktur tidak dapat mengindikasikan besaranya arus 

kas operasi satu tahun kedepan; 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel 

Perubahan Piutang (PP) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kemampuan memprediksi arus kas masa depan. Dari hasil pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya perubahan piutang yang terjadi 

pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini tidak 



94 
 

 
 

dapat mengindikasikan arus kas operasi masa depan. Karena itu investor 

tidak dapat mengambil keputusan hanya dengan melihat adanya perubahan 

kenaikan atau penurunan piutang sebagai salah satu aset lancar 

perusahaan; 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, variabel 

Perubahan Persediaan (PRSD) tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kemampuan memprediksi arus kas masa depan. Dari hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya perubahan 

persediaan yang terjadi pada sampel penelitian ini belum mampu 

mengindikasikan arus kas operasi 1 tahun kedepan. Karena itu dalam 

melakukan keputusan investasi, investor tidak dapat sekedar melihat 

adanya pertumbuhan dan penurunan persediaan yang dialami perusahaan.    

 

B. Implikasi 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa implikasi yang diharapkan dapat menjadi panduan untuk penelitian 

berikutnya dengan tujuan perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya. 

Berikut adalah beberapa implikasi yang didapat peneliti dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Manajemen sebagai pengelola perusahaan harus berusaha untuk 

meninggikan laba bersih mereka karena hasil dalam penelitian ini adalah 

bahwa laba bersih adalah prediktor yang sangat baik dalam memprediksi 
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arus kas operasi masa depan perusahaan sehingga investor dapat tertarik 

untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan;  

2. Manajemen sebagai pengelola perusahaan harus berusaha untuk 

meninggikan laba bersih mereka karena hasil dalam penelitian ini adalah 

bahwa laba bersih adalah prediktor yang sangat baik dalam memprediksi 

arus kas operasi masa depan perusahaan sehingga investor dapat tertarik 

untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan; 

3. Investor  harus dapat memahami laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya melihat pada aset lancar 

seperti piutang usaha dan persediaan yang disajikan serta liability yang 

dimiliki perusahaan seperti hutang usaha tetapi juga faktor lain yang juga 

akan berpengaruh pada pengambilan keputusan seperti ukuran perusahaan, 

perubahan depresiasi dan amortisasi, serta faktor lainnya. Dengan adanya 

pemahaman yang baik akan informasi keuangan maka investor bisa 

menghasilkan keputusan tepat untuk menanamkan sahamnya atau tidak. 

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat memberikan 

beberapa saran kepada penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan untuk menambah periode penelitian lebih dari 3 

tahun. Dengan periode yang lebih panjang diharapkan dapat lebih 

menjelaskan tentang kemampuan memprediksi arus kas operasi masa 

depan; 
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2. Peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel lain seperti perubahan 

depresiasi dan amortisasi, ukuran perusahaan serta variabel lain sehingga 

dapat lebih menjelaskan variabel apa saja yang memiliki kemampuan 

memprediksi arus kas operasi masa depan selain variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini; 

3. Peneliti menyarankan untuk mengambil sampel perusahaan lain selain 

industri seperti perusahaan retail atau perusahaan jasa agar dapat dianalisis 

apakah ada perbedaan dan persamaan antara perusahaan lain dengan 

perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


