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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

5.1 Simpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah pula dijelaskan pada bab-

bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil pengujian (uji F), dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara arus kas secara simultan dengan 

perubahan harga saham di BEJ karena menunjukkan bahwa Fhitung ≤ Ftabel. 

Adapun pengaruh adalah sebesar 15%. 

2. Secara parsial, membuktikan bahwa 0,048% perubahan harga saham di 

BEJ dipengaruhi oleh perubahan nilai arus kas dari aktivitas operasi (X1) 

dengan asumsi pengaruh variabel lainnya dianggap tetap (X2 dan X3). 

Namun dari hasil pengujian (uji t), besarnya pengaruh 0,048% dari 

variabel arus kas dari aktivitas operasi (X1) terhadap perubahan harga 

saham (Y) tidak nyata (tidak signifikan) secara statistik karena 

menunjukkan nilai thitung dari β1 ≤ ttabel. 

3. Secara parsial, membuktikan bahwa 4,8% perubahan harga saham di BEJ 

dipengaruhi oleh perubahan nilai arus kas dari aktivitas investasi dengan 

asumsi pengaruh variabel lainnya dianggap tetap (X1 dan X3). Namun dari 

hasil pengujian (uji t), besarnya pengaruh 4,8% dari variabel arus kas dari 

aktivitas investasi (X2) terhadap perubahan harga saham (Y) tidak nyata 

(tidak signifikan) secara statistik karena menunjukkan nilai thitung dari       

β2 > -ttabel. 

4. Secara parsial, membuktikan bahwa 3,84% perubahan harga saham di BEJ 

dipengaruhi oleh perubahan nilai arus kas dari aktivitas pendanaan (X3) 

dengan asumsi pengaruh variabel lainnya dianggap tetap (X1 dan X2). 

Namun dari hasil pengujian (uji t), besarnya pengaruh 3,84% dari variabel 
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arus kas dari aktivitas pendanaan (X3) terhadap perubahan harga saham (Y) 

tidak nyata (tidak signifikan) secara statistik. karena menunjukkan nilai 

thitung dari β3 > -ttabel. 

 

 

5.2 Saran 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dan dari kesimpulan-kesimpulan 

tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara simultan, tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari komponen arus kas terhadap harga saham, 

dengan jumlah emiten yang lebih banyak, periode waktu yang diambil 

lebih banyak, dan penggunaan metode penelitian yang berbeda mungkin 

akan memberikan hasil yang berbeda (signifikan). 

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial, tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari arus kas dari aktivitas operasi terhadap 

perubahan harga saham, dengan jumlah emiten yang lebih banyak, periode 

waktu yang diambil lebih banyak, dan penggunaan metode penelitian yang 

berbeda mungkin akan memberikan hasil yang berbeda (signifikan).. 

3. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial, tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari arus kas dari aktivitas investasi terhadap 

perubahan harga saham, dengan jumlah emiten yang lebih banyak, periode 

waktu yang diambil lebih banyak, dan penggunaan metode penelitian yang 

berbeda mungkin akan memberikan hasil yang berbeda (signifikan). 

4. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial, tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari arus kas dari aktivitas pendanaan terhadap perubahan 

harga saham, dengan jumlah emiten yang lebih banyak, periode waktu 

yang diambil lebih banyak, dan penggunaan metode penelitian yang 

berbeda mungkin akan memberikan hasil yang berbeda (signifikan). 

5. Untuk penelitian selanjutnya, faktor-faktor makro ekonomi (seperti tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga Bank Indonesia, kurs rupiah, dan pendapatan 

domestik bruto) dapat dijadikan sebagai alternatif lain yang mempengaruhi 
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harga saham dan perubahannya. Di samping itu, faktor psikologis investor 

juga dapat dimasukkan ke dalam variabel penelitian yang turut 

mendukung keputusan investor dalam menetapkan keputusan investasi. 

6. Saran bagi investor, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

faktor fundamental tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perubahan harga saham perusahaan, namun informasi yang disediakan 

oleh faktor-faktor fundamental yang terangkum dalam laporan keuangan 

perusahaan layak untuk dipertimbangkan dalam hal pengambilan 

keputusan. Terlebih lagi investor yang berinvestasi dalam jangka panjang 

yang mengharapkan dividen, kandungan informasi dalam laporan 

keuangan khususnya arus kas dapat digunakan untuk memprediksikan 

perkembangan perusahaan di masa mendatang. 


