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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian Pengaruh Informasi Arus Kas Terhadap Harga Saham 

pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012 yang telah 

dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan bahwa : 

a. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa : 

Diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 0,252 + 0,013X1 + 

0,069X2 + 0,068X3 + 0,007X4 + e. Besarnya koefisien determinasinya 

adalah sebesar 0, 208 = 20,8%. Artinya variabel Informasi Arus Kas 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham sebesar 20,8% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji F dapat disimpulkan bahwa Nilai 

Fhitung (2,891) > Ftabel (2,58), artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara Informasi Arus Kas (X) 

terhadap Harga Saham (Y) pada industri manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2012. 

b. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa: 

1. Nilai thitung (0,353) < ttabel (1,985) artinya, H0 diterima. Dengan 

demikian tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Informasi 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi (X₁) terhadap Harga Saham (Y) pada 

industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2012. 
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2. Nilai thitung (2,175) > ttabel (1,985) artinya, H0 ditolak. Dengan demikian 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Informasi Arus Kas dari 

Aktivitas Investasi (X2) terhadap Harga Saham (Y) pada industri 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2012. 

3. Nilai thitung (2,248) > ttabel (1,985) artinya, H0 ditolak. Dengan demikian 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Informasi Arus Kas dari 

Aktivitas Pendanaan (X3) terhadap Harga Saham (Y) pada industri 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2012. 

4. Nilai thitung (0,385) < ttabel (1,985) artinya, H0 diterima. Dengan 

demikian tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Total Arus 

Kas (X4) terhadap Harga Saham (Y) pada industri manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2012. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemilihan variabel yang mempengaruhi perubahan harga saham hanya 

menggunakan satu indikator saja yaitu Informasi Arus Kas. 

2. Unit penelitiannya terbatas hanya pada perusahaan industri manufaktur  di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012. 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, adalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya menerbitkan laporan keuangan berupa laporan laba rugi 

dan laporan arus kas serta pengumuman closing price secara lengkap sehingga 

dapat membantu investor dalam melakukan keputusan investasi.  

2. Bagi Investor 

Hendaknya investor mempertimbangkan arus kas dan laba bersih dalam 

pengambilan keputusan investasinya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sampel  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  tidak  hanya  

perusahaan pada sektor manufaktur saja,  tetapi  juga  pada sektor  non-

manufaktur,  sehingga  penelitian  ini diharapkan memberikan hasil yang 

dapat digeneralisasi keseluruhan perusahan di Indonesia   

b. Jangka  waktu  penelitian  dapat  diperpanjang  dan  dengan  jumlah  

sampel perusahaan  yang  lebih  besar.  Perpanjangan  periode  penelitian  

dan  penambahan jumlah  sampel  mungkin  akan  memberikan  hasil  

yang  lebih  baik  dalam mengestimasi deviden tunai. 


