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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat 

menjawab semua perumusan masalah yang terdapat pada Bab II adalah sebagai 

berikut: 

Dari penelitian ini di jelaskan bahwa hasil yang telah diuji oleh peneliti 

tersebut menunjukkan bahwa Laba Bersih berpengaruh terhadap Return Saham, 

dapat dilihat dari nilai t hitung dari masing-masing variabel Laba Bersih adalah 

4.826 dan nilai signifikansi untuk Laba Bersih sebesar 0.000. T hitung untuk 

variabel Laba Bersih memiliki nilai yang lebih besar dari t tabel (4.826 >1.983) 

dan nilai sig. berada di bawah 5% atau 0.05 (0.000<0.05).  Dari hasil tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa hipotesa alternatif untuk Laba Bersih diterima yang 

berarti variabel independen Laba Bersih berpengaruh terhadap varabel dependen 

yaitu Return Saham.  Jadi, Jika laba suatu perusahaan meningkat maka perusahaan 

menjual sahamnya dengan harga yang maksimal dengan begitu deviden yang 

diterima oleh investor juga besar dan tingkat pengembalian sahamnya juga besar.  

 Dari penelitian ini di jelaskan bahwa hasil yang telah diuji oleh peneliti 

tersebut menunjukkan bahwa Total Arus Kas tidak memiliki pengaruh terhadap 

Return Saham, dapat dilihat dari nilai t hitung dari masing-masing variabel Total 

Arus Kas adalah -0.612 dan nilai signifikansi untuk Total Arus Kas sebesar 0.542.  

T hitung untuk variabel Total Arus Kas memiliki nilai yang lebih kecil dari t tabel 

(-0.612 <1.983) dan nilai sig. berada di atas 5% atau 0.05 (0.542>0.05).  Dari 
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hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa hipotesa alternatif untuk Total Arus 

Kas ditolak yang berarti variabel independen Total Arus Kas tidak berpengaruh 

terhadap varabel dependen yaitu Return Saham.  Jadi, Arus kas tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham dikarenakan arus kas yang diteliti 

oleh peneliti tidak berjalan dengan lancar dan berdampak pada pendapatan suatu 

perusahaan yang mengakibatkan tingkat pengembalian sahamnya kecil. 

 Dari penelitian ini di jelaskan bahwa hasil yang telah diuji oleh peneliti 

tersebut menunjukkan bahwa Laba Bersih dan Total Arus Kas memiliki pengaruh 

positif terhadap Return Saham, dapat dilihat dari Nilai Fhitung = 17.538 Ftabel = 

3.09, Nilai Fhiung > Ftabel = 17.538 > 3.09 . Model penelitian ini memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0.000a  dan berada di bawah nilai signifikansi 0.05 atau 5%. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa model regresi linear berganda layak digunakan dalam 

penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang berarti ada pengaruh 

simultan antara Laba Bersih, Total Arus Kas terhadap Return saham. 

5.2. Keterbatasan penelitian 

        Walaupun penelitian ini telah berhasil menguji hipotesis yang diajukan, 

namun disadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya pada tingkat kebenaran 

mutlak, sehingga tidak menutup kemungkinan diadakannya penelitian lanjutan. 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan laba bersih, total arus kas 

dan terhadap return saham. Namun, return saham tidak hanya dipengaruhi 

oleh kedua varibel tersebut saja tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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b. Penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, sehingga dikhawatirkan hasil penelitian ini kurang dapat 

digeneralisasi untuk jenis industri lain. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel bebas dan 

sampel dalam melakukan penelitian terhadap nilai perusahaan  

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian tidak hanya perusahaan 

manufaktur saja melainkan memasukan jenis perusahaan 

nonmanufaktur seperti misalnya bank-nonbank  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




