
 
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka ditarik empat kesimpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh arus kas operasi terhadap persistensi laba pada 

perusahaan metal & mineral mining yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil pengujian arus kas operasi terhadap persistensi laba 

menunjukan nilai t hitung (7,059) > nilai t tabel (2,0930). Nilai sig. 

variabel independen (0,000) lebih kecil dari α (0,05). Maka H0 ditolak dan 

dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap 

persistensi laba pada perusahaan metal & mineral mining yeng terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Pengujian pengaruh persistensi laba terhadap arus 

kas operasi menunjukan hasil yang sama, sehingga  disimpulkan juga 

adanya pengaruh persistensi laba terhadap arus kas operasi. 

2) Tidak terdapat pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada 

perusahaan metal & mineral mining yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil dari pengujian pengaruh arus kas operasi terhadap return 

saham menunjukan nilai t hitung (1,128) < nilai t tabel (2,0930), dan sig. 

arus kas operasi (0,274) > sig. α (0,05). Sehingga disimpulkan H0 diterima, 

yang berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh arus kas operasi 



 
 
 

 
 

terhadap return saham pada perusahaan metal & mineral mining yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3) Tidak terdapat pengaruh persistensi laba terhadap return saham pada 

perusahaan metal & mineral mining yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil pengujian persistensi laba terhadap return saham 

menunjukan nilai t hitung sebesar 1,092 yang berarti lebih kecil dari nilai t 

tabel (2,0930). Selain itu, nilai sig. persistensi laba (0,299) > sig. α (0,05). 

Maka disimpulkan H0 ditolak, yang menjelaskan bahwa secara parsial 

tidak terdapat pengaruh antara persistensi laba terhadap return saham pada 

perusahaan metal & mineral mining  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4) Tidak terdapat pengaruh arus kas operasi dan persistensi laba terhadap 

return saham pada perusahaan metal & mineral mining yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengujian simultan dengan f hitung  

(0,635) < f tabel (3,55) menunjukan bahwa secara simultan arus kas 

operasi dan persistensi laba tidak mampu menjelaskan return saham 

perusahaan metal & mineral mining yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2003-2010. Sedangkan hasil pengujian hipotesis dengan 

nilai t hitung (1,071) < nilai t tabel (2,0930) dan Sig. 0,298 (Sig.>0,05), 

maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh arus 

kas operasi dan persistensi laba terhadap return saham pada perusahaan 

metal & mineral mining yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 



 
 
 

 
 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Menambah variabel lain yang relevan selain arus kas operasi dan 

persistensi laba. Misalnya pertumbuhan perusahaan, rasio 

keuangan, kualitas audit, dan informasi lainnya dari laporan 

keuangan. 

b. Menggunakan metode yang berbeda. Misalnya menggunakan 

koefisien regresi laba perusahaan sebagai proksi persistensi laba, 

karena dalam penelitian ini digunakan RNOA versi Penman 

sebagai proksi persistensi laba yang kurang mencerminkan 

keselurhan laba yang diperoleh perusahaan. 

c. Melakukan penelitian pada perusahaan selain perusahaan metal & 

mineral mining sehingga diharapkan hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. 

2) Bagi investor, analis keuangan maupun profesi lain, meskipun hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa arus kas operasi dan persistensi laba 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham, namun 

informasi yang disediakan dalam laporan keuangan layak untuk 

dipertimbangkan dalam hal pengambilan keputusan. 



 
 
 

 
 

3) Faktor-faktor makro ekonomi (tingkat inflasi, tingkat suku bunga Bank 

Indonesia, kurs Rupiah, dan pendapatan domestic bruto) dapat dijadikan 

alternatif lain yang mempengaruhi. 

  


