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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji mengenai hubungan dan pengaruh 

antara Persistensi Laba dan Total Arus Kas terhadap Return Saham. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor bisnis property dan real 

estate, serta terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2006 – 2008. Penelitian ini dalam 

proses pengujian melalui uji normalitas data, uji asumsi klasik dan uji regresi 

berganda. 

Berdasarkan hasil yang sudah didapat, maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Persistensi Laba 

Akuntansi terhadap Return Saham pada perusahaan dalam sektor 

bisnis property dan real estate yang terdaftar di BEI dari tahun 

2006-2008, dimana variabel Persistensi Laba Akuntansi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Return 

Saham. 

2. Terdapat pengaruh secara parsial antara variabel Total Arus Kas 

terhadap Return Saham pada perusahaan dalam sektor bisnis 

property dan real estate yang terdaftar di BEI dari tahun 2006-
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2008, dimana variabel Total Arus Kas mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Return Saham. 

3. Terdapat pengaruh secara simultan dari kedua variabel independen, 

yaitu Persistensi Laba dan Total Arus Kas terhadap variabel 

dependen, yaitu Return Saham pada perusahaan dalam sektor 

bisnis property dan real estate yang terdaftar di BEI dari tahun 

2006-2008. 

4. Berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa 26.6%  besarnya 

Return Saham perusahaan disebabkan oleh penilaian Persistensi 

Laba dan Total Arus Kas. Sedangkan sisanya disebabkan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam model regresi 

tersebut. 

 

5.2 Saran 

 Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dan perlu dicermati. 

Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Keterbatasan jumlah data, yaitu sebanyak 21 perusahaan dari 39 

perusahaan yang terdapat pada sektor bisnis property dan real estate. 

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperbanyak atau 

memperluas lagi cakupan sampel yang akan diambil, agar data yang 

diperoleh cukup objektif. 
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2. Periode pengamatan yang dinilai minim, serta data yang kurang terkini. 

Hal ini dikarenakan terdapat keterbatasan dalam hal memperoleh data  

yang dibutuhkan untuk meneliti. Disarankan kepada peneliti selanjutnya 

untuk memperpanjang periode pengamatan serta memperbaharui data 

yang digunakan agar hasil yang diperoleh dapat lebih valid. 

3. Penelitian ini menggunakan perhitungan terhadap beberapa variabel. 

Untuk itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memahami dengan 

cermat metode perhitungan yang terdapat didalamnya. Untuk mengetahui 

apakah telah menggunakan metode yang tepat atau belum dalam penelitian 

yang ingin dilakukan. 

4. Penelitian ini kurang memperhatikan adanya Time Value of Money. Untuk 

itu disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan 

adanya pengaruh Time Value of Money didalam penelitian dan 

implikasinya terhadap EVA (Economic Value Added) bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 




