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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada perusahaan sektor 

Advertising, Printing, dan Media Periode 2009- 2013, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Disimpulkan bahwa informasi arus kas berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Berdasrkan hasil penelitian informasi arus kas dari 

aktivitas operasi yang memiliki pengaruh besar dalam setiap perusahaan 

setiap tahunnya mengalami kenaikan positif, arus kas dari aktivitas 

investasi cenderung fluktuatif dan negatif dikarenakan setiap perusahaan 

cenderung pasif dalam berinvestasi, sedangkan arus kas dari aktivitas 

pendanaan cenderung fluktuatif. Semakin baik informasi yang terkandung 

dalam arus kas perusahaan, maka akan meningkatkan pula return saham 

perusahaan. 

2. Dapat disimpulkan bahwa laba kotor berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Semakin tinggi laba kotor perusahaan, maka akan 

meningkatkan pula return saham perusahaan. 

3. Dapat disimpulkan bahwa informasi arus kas dan laba kotor secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Semakin baik 

kandungan informasi arus kas dan tingginya laba kotor perusahaan, maka 

akan meningkatkan pula return saham perusahaan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukkan yang berguna, sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Pengembangan Ilmu  

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya menggunakan dua 

variabel saja yaitu informasi arus kas dan laba kotor dalam penelitian ini, namun 

dapat menambahkan variable-variable lain yang mungkin dapat mempengaruhi 

return saham seperti halnya variabel-variabel lain di luar model penelitian yaitu 

rasio-rasio keuangan diantaranya rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio 

leverage, rasio aktivitas, dan rasio pasar. selain itu faktor-faktor diluar laporan 

keuangan juga dapat mempengaruhi return saham seperti kondisi ekonomi suatu 

negara, kondisi politik suatu negara, dan faktor lainnya. 

 

5.2.1 Pemecahan Masalah 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Bagi investor yang akan berinvestasi sebaiknya memperhatikan informasi 

dalam laporan keuangan, khususnya laporan arus kas dan laporan laba rugi 

sebagian bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang 

tepat dan menguntungkan. Bagi emiten dan calon emiten sebaiknya 

mempublikasikan laporan arus kas sebagai bagian integral dari laporan 

keuangan di media cetak, sehingga informasi yang diperoleh pemakai 

informasi laporan keuangan lebih luas dan lebih mudah didapat. 
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2. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil peneilitian menunjukan adanya pengaruh informasi arus 

kas dan laba kotor terhadap return saham. Namun dari hasil penelitian juga 

menunjukan bahwa masih kurang maksimalnya kinerja perusahaan terlihat 

dari kandungan informasi arus kas yang menunjukan nilai negatif di 

beberapa tahun atau mengalami penurunan nial arus kas. Maka disarankan 

untuk perusahaan dapat memeperbaiki kinerja keuangan perusahaan dengan 

memperhatikan kondisi kas perusahaan dalam arus kas dan dapat 

mengalokasikan sumber kas perusahaan dengan seefektif dan seefesien 

mungkin, karena informasi yang terkandung dalam arus kas selalu menjadi 

dasar pertimbangan para investor dan kreditor untuk menentukan pilihan 

berinvestasi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya disarankan agar subjek penelitian berikutnya tidak 

terbatas hanya pada perusahaan sektor Advertising Printing Media 

saja, tetapi disarankan untuk menggunakan perusahaan di sektor 

lainnya yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia, seperti salah satunya 

sektor manufaktur secara keseluruhan.  

b. Peneliti selanjutnya juga disarankan agar dapat menambah objek 

penelitiannya dengan objek yang terbaru dan tidak hanya terpaku pada 

faktor dalam penelitian ini yaitu informasi arus kas dan laba kotor, 

tetapi dapat menggunakan faktor lainya seperti rasio keuangan dan 

faktor lainnya.  
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c. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk periode penelitiannya selalu 

menggunakan tahun penelitian yang terbaru, hal-hal tersebut 

dimaksudkan agar hasil penlitiannya berikutnya dapat memberikan 

gambaran terkini mengenai kondisi suatu perusahaan secara umum dan 

luas.  


