
 

 

BAB V  

PENUTUP  

5.1. Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara arus kas operasi, arus kas 

investasi,arus kas pendanaan  dan laba akuntansi terhadap return saham perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, hasilnya menunjukkan nilai t-hitung 3,429 

> t-tabel 1,767 dan sig-t 0,001 < 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

variable arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan demikian 

Hipotesis Pertama (H1) yang menyatakan bahwa arus kas operasi mempunyai pengaruh  

signifikan terhadap return saham terbukti.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, hasilnya menunjukkan nilai t-hitung -1,650 

< t-tabel -1,767 dan sig-t 0,105 > 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

variable arus kas investasi tidak berpengaruh segnifikan terhadap return saham. Dengan 

demikian Hipotesis Kedua (H2) yang menyatakan bahwa arus kas investasi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham tidak terbukti.    

3. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t-hitung 

0,897 < t-tabel 1,767 dan sig-t 0,374 > 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

variable arus kas pendanaan tidak berpengaruh segnifikan terhadap return saham. Dengan 

demikian  
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Hipotesis Ketiga (H3) yang menyatakan bahwa arus kas pendanaan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap return saham tidak terbukti.   



 

 

4. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, hasilnya menunjukkan bahwa nilai t-hitung 

-3,399 > t-tabel -1,767 dan sig-t 0,001 < 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti variable laba akuntansi berpengaruh segnifikan terhadap return saham. Dengan 

demikian Hipotesis Keempat (H4) yang menyatakan bahwa laba akuntansi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham terbukti.  

5. Secara simultan, variabel arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas, pendanaan dan laba 

akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, dengan koefisien 

determinasi sebesar 0,169 atau sebesar 16,90 % sedangkan sisanya sebesar 83,10 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

6. Secara parsial, variabel arus kas operasi dan laba akuntansi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham, sedangkan arus kas investasi dan pendanaan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.  

  

5.2. Saran  

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dalam mengambil keputusan investasi sangat diperlukan memperhatikan variabel laba 

akuntansi dan arus kas operasional dalam melakukan investasi saham pada suatu 

perusahaan, karena temuan dalam penelitian  

ini semakin besar laba akuntansi semakin tinggi pula return saham perusahaan tersebut, 

sedangkan arus kas operasi merupakan faktor penting dalam menilai kondisi suatu 

perusahaan sehingga arus kas operasi juga dapat dijadikan pertimbangan investor dalam 

berinvestasi.  

2. Dalam memprediksi return saham, perlu memperhatikan factor lain yang berpengaruh 

terhadap return saham, misalnya Economic Value Added, residual income, Beta, Book 

Value To Market Equity, EPS, DER, DPR, ROA, ROE, dan ROI maupun kondisi ekonomi, 

sosial, politik dan keamanan.  



 

 

3. Dalam penelitian lanjutan dengan tema yang sejenis, diharapkan adanya penambahan 

periode pengamatan dan menambah variabel lain yang belum diteliti, misalnya Economic 

Value Added, residual income, Beta, Book  

Value To Market Equity, DPR, DPS dan lainnya.  

  

 


