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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan menggunakan metode 

survey, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Arus kas operasi berhubungan dengan harga saham. Informasi arus kas 

operasi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan investor dalam 

mengambil keputusan, karena arus kas operasi dapat memberikan sinyal 

yang baik bagi para investor untuk menanamkan sahamnya. 

2. Nilai buku ekuitas berhubungan dengan harga saham. Informasi nilai buku 

ekuitas juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan investor dalam 

mengambil keputusan, karena investor memandang nilai buku ekuitas 

sebagai sinyal serta jaminan yang baik dalam menanamkan sahamnya. 

3. Arus kas operasi dan nilai buku ekuitas secara bersama memiliki 

hubungan yang cukup besar dengan harga saham. Penggabungan arus kas 

operasi dan nilai buku ekuitas ke dalam satu model penilaian akan 

memberikan informasi yang penting bagi para investor.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara arus kas operasi dan nilai buku ekuitas dengan harga saham 
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pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013. Kontribusi 

yang diberikan oleh arus kas operasi dan nilai buku ekuitas cukup kuat. Hal ini 

menunjukkan bahwa antara arus kas operasi dan nilai buku ekuitas memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap harga saham perusahaan manufaktur. 

Arus kas operasi merupakan salah satu komponen arus kas yang 

berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, bagaimana kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan yang berasal dari dalam 

perusahaan itu sendiri, sehingga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan. Maka perusahaan harus dapat meningkatkan nilai arus 

kas operasinya agar dapat memberikan sinyal yang baik dan positif bagi para 

investor. 

Nilai buku ekuitas yang menjadi salah satu penjamin bagi investor 

yang menanamkan saham pada perusahaan tersebut, maka perusahaan harus 

dapat meningkatkan ekuitas perusahaan agar nilai buku ekuitas per saham 

dapat meningkat. Karena dengan memberikan jaminan yang lebih baik kepada 

para pemegang saham akan menarik minat investor untuk menanamkan saham 

pada perusahaan tersebut. Sebab pada dasarnya setiap perusahaan tidak dapat 

terhindar dari risiko likuidasi apalagi jika kondisi keuangan perusahaan tidak 

stabil, dengan kenaikan nilai buku ekuitas perusahaan dapat memberikan 

sinyal positif untuk perkembangan perusahaan kedepannya. 

Selain itu faktor –faktor yang mempengaruhi harga saham sangat 

beragam namun arus kas operasi dan nilai buku ekuitas merupakan faktor 
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yang cukup kuat dalam mempengaruhi harga saham sehingga perusahaan 

harus tetap memperhatikan besaran kenaikan ataupun penurunan dari arus kas 

operasi dan nilai buku ekuitas perusahaan. Informasi kedua faktor tersebut 

merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam 

menentukan perusahaan mana yang akan dipilih untuk menanamkan 

sahamnya. Apabila perusahaan tidak mampu manaikan arus kas operasi dan 

menaikkan ekuitas maka harga saham akan semakin berada pada posisi yang 

rendah. 

C. Saran 

Perusahaan manufaktur diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuannya dalam menaikan arus kas operasi dengan cara meningkatkan 

hasil produksi dan penjualan perusahaan tersebut agar dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan dan dapat memberikan sinyal 

positif bagi investor agar percaya dan mau menanamkan modalnya. 

Perusahaan manufaktur juga harus dapat meningkatkan jumlah ekuitas 

perusahaan dengan cara menambah modal dengan dana sendiri atau mencari 

dana dari investor agar dapat menaikan harga saham perusahaan tersebut.  

Bagi peneliti selanjutnya, variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

harga saham baik internal maupun eksternal, seperti Laba, ROA, ROE, 

Dividen, EPS, PER, Inflasi, Resiko Sistematik, dll., sebaiknya juga diteliti. 

Selain itu, diharapkan agar tidak hanya meneliti laporan keuangan satu tahun 

saja melainkan dilihat dari beberapa tahun laporan keuangan.


