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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI dan SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan temuan fakta daru penelitian yang telah diuraikan 

dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahan manufaktur yang termasuk 

dalam industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2008-2012.  

2. Hasil uji hipotesis penelitian dan uji hubungan memperlihatkan adanya 

hubungan yang positif antara Arus Kas Operasi dengan Return Saham. Hasil 

perhitungan uji liliefors menunjukan bahwa galat taksiran regresi Y atas X 

berdistribusi normal. Dari hasil uji keberartian regresi dapat disimpulkan 

bahwa model regresi signifikan antara Arus Kas Operasi dengan Return 

Saham adalah linier atau berarti, yang artinya semakin baik Arus Kas 

Operasi suatu perusahaan maka semakin tinggi pula Return Sahamnya. 

Demikian juga sebaliknya, semakin rendah Arus Kas Operasi maka semakin 

rendah pula Return Sahamnya. 

3. Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinasi diketahui bahwa Return 

Saham juga ditentukan oleh Arus Kas Operasi. 
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B. Implikasi  

Hasil penelitian ini memberikan  beberapa kontribusi potensial. Adapun 

implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Implikasi yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara variable X dan variable Y. hal ini 

menunjukkan bahwa Arus Kas Operasi memiliki pengaruh terhadap besar 

kecilnya Return Saham suatu perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Arus Kas Operasi termasuk salah 

satu variable yang menentukan besar kecilnya Return Saham. Dengan Arus 

Kas Operasi, maka investor dapat menentukan apakah dari operasi 

perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup  untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen (Return) 

dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan 

dari luar. 

3. Tolak ukur arus kas operasi ternyata terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return, maka bagi investor perlu mempertimbangkan 

arus kas operasi perusahaan dalam mempertimbangkan untuk 

menginvestasikan dananya dalam saham 

4. Arus Kas Operasi yang baik akan mempengaruhi besarnya Return Saham 

suatu perusahaan. 

5. Investor sebaiknya juga mempertimbangkan faktor-faktor diluar tolak ukur 

kinerja perusahaan yang bersangkutan, dalam menginvestasikan dananya 

dalam saham 
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6. Hasil penelitian ini akan memberikan input bagi pemakai laporan keuangan, 

khususnya mengenai kemanfaatan laporan arus kas. 

7. Hasil penelitian ini menambah literatur mengenai aspek fundamental yang 

berkaitan  dengan kegunaan laporan keuangan, bahwa informasi dari arus 

kas dapat menambah informasi yang dihasilkan dari pelaporan keuangan. 

8. Hasil penelitian ini menjelaskan tolak ukur arus kas operasi ternyata terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return, maka bagi investor perlu 

mempertimbangkan arus kas operasi perusahaan dalam mampertimbangkan 

untuk menginvestasikan dananya dalam saham. 

9. Investor sebaiknya juga mempertimbangkan factor-faktor diluar tolak ukur 

kinerja perusahaan yang bersangkutan, dalam menginvestasikan dananya 

dalam saham. 

 

C. saran 

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini menyangkut beberapa hal, 

antara lain variabel independen pada penelitian hanya melihat sisi internal 

perusahaan (dalam hal ini informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang 

termasuk dalam arus kas operasi), sedangkan faktor eksternal perusahaan tidak 

dipertimbangkan. 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas, peneliti memberi beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. 
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2. Mempertimbangkan penggunaan sample dari seluruh perusahaan yang 

terdaftar dalam BEI dan dipilih secara random 

3. Pengujian dengan pengamatan yang lebih lama mungkin akan 

meningkatkan hasil yang lebih baik 

4. Mempertimbangkan efek industri dan faktor ekonomi untuk perluasan 

penelitian ini 
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