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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1       Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bagian pengolahan data, pengujian hipotesis serta 

pembahasan dibagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Rentabilitas 

Evaluasi terhadap tingkat rentabilitas perusahaan tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2005 dengan menggunakan perhitungan rasio Return On 

Investment (ROI). Return on Investment merupakan tolok ukur perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan.  Rata-rata Return on Investment (ROI) dari 30 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta adalah sebesar 3,68 % 

pada tahun 2004 dan 6,65 % pada tahun 2005, dengan standar deviasi 

sebesar 25,93 % pada tahun 2004, dan 15,22 % pada tahun 2005. Tahun 

2005 dibandingkan dengan tahun 2004 mengalami peningkatan. Kenaikan 

tingkat rentabilitas perusahaan tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 

disebabkan oleh meningkatnya laba bersih perusahaan dan adanya 

penurunan nilai asset yang dimiliki perusahaan yang digunkan untuk 

menghasilkan pendapatan. 

 

2. Free Cash Flow 

Free cash flow dijabarkan sebagai sebagai kas yang tersedia bagi 

perusahaan untuk membeli tambahan investasi, membayar hutang, 

membeli kembali saham perusahaan, ataupun menambah likuiditas 

perusahaan. Untuk mengetahui perkembangan free cash flow maka dapat 

dihitung dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dikurang 

pembayaran deviden, utang jatuh tempo, aktiva yang harus diganti atau 

diperbaiki dalam batas aman untuk tahun berikutnya, sehingga perusahaan 
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tidak kekurangan uang kas pada periode tahun berikutnya. Dengan kata 

lain free cash flow dapat digunakan sebagai indikator ketersediaan uang 

kas untuk periode selanjutnya terganggu atau tidak.Semakin besar free 

cash flow perusahaan maka semakin sehat perusahaan tersebut, karena ia 

memiliki kas yang berasal dari aktivitas operasi yang merupakan aktivitas 

utama perusahaan yang akan digunakan untuk pertumbuhannya, 

pembayaran hutang, dan deviden. Free cash flow pada 30 perusahaan yang 

terdaftar di Brsa Efek Jakarta (BEJ) dari tahun 2004 sampai tahun 2005  

dapat disimpulkan bahwa rata-rata free cash flow sebesar Rp 

(186,784,094,266) pada tahun 2004, dan Rp (746,983,940,740) pada tahun 

2005, dengan standar deviasi sebesar Rp 604,796,114,506,- untuk tahun 

2004 dan Rp 2,814,625,832,650 untuk tahun 2005. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya penurunan free cash flow yang sangat signifikans dari tahun 

2004 ke tahun berikutnya 2005. Penurunan free cash flow ini yang terjadi 

tersebut karena adanya penurunan kas dari operasi yang banyak dialami 

oleh perusahaan-perusahaan manufaktur tersebut.  

 

3. Hubungan antara Free Cash Flow dan Rentabilitas Perusahaan 

Untuk mengetahui hubungan antara free cash flow dan rentabilitas 

perusahaan, penulis melakukan analisis korelasi product moment method, 

dengan Return on Investment (ROI) sebagai indikator rentabilitas dan 

persentase free cash flow terhadap kas dari operasi sebagai indikator free 

cash flow. Hasil dari analisis korelasi product moment method 

menunjukkan bahwa nilai r =-0.0522 merupakan nilai yang negatif. Hal ini 

mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel free cash flow dan 

variabel rentabilitas terdapat hubungan yang berbanding terbalik yang 

berarti setiap kenaikan nilai free cash flow (X) akan diikuti penurunan 

nilai rentabilitas (Y) dan setiap penurunan nilai free cash flow (X) akan 

diikuti oleh kenaikan nilai rentabilitas (Y), karena apabila free cash flow 

memiliki nilai yang tinggi, dengan kata lain perusahaan menahan jumlah 

uang kas yang cukup tinggi tanpa mengalokasikannya untuk kegiatan 
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usaha atau investasi yang lain, maka perusahaan kehilangan kesempatan 

untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan setelah melakukan uji ‘t’ hasil 

perhitungan diperoleh sebesar 0,3981, ttabel  (0.05:58) = 2,002. sehingga 

terlihat bahwa thitung  terletak diantara nilai ttabel  yaitu: -2,002 < 0.3981 < 

2,002. Dengan membandingkan nilai thitung  dan ttabel  diperoleh dengan 

menggunakan taraf nyata (α =0,05) menyimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara free cash flow pada laporan arus 

kas dengan rentabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kas dari 

operasi perusahaan dalam kaitannya dengan penjualan yang merupakan 

aktivitas utama perusahaan sebagai salah satu faktor utama arus kas dari 

aktivitas operasi lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan atau investasi 

dan pembayaran hutang perusahaan sehingga mempengaruhi keadaan free 

cash flow perusahaan. Dengan demikian tingkat kenaikan rentabilitas 

perusahaan tidak menjamin tingginya jumlah free cash flow perusahaan 

dan demikian juga sebaliknya, tergantung dari penggunaan arus kas dari 

aktivitas operasi perusahaan tersebut.  

 

5.2       Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan kelemahan-kelemahan yang ditemukan 

tersebut, maka penulis mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Para investor sebaiknya harus lebih berhati-hati dalam menanamkan 

modalnya di perusahaan-perusahaan dengan tidak hanya menganalisis dari 

satu faktor saja, contohnya, dalam kaitan dengan penelitian ini yaitu 

analisis rentabilitas karena tingkat rentabilitas yang tinggi tidak menjamin 

perusahaan tersebut memiliki free cash flow yang tinggi pula. 

2. Perusahaan diharapkan untuk lebih menekan dana yang berasal dari 

hutang untuk pertumbuhan atau ekspansi perusahaan perusahaan karena 

resiko pembayaran hutang tersebut tidak dijamin oleh kas yang berasal 
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dari aktivitas operasi yang merupakan aktivitas utama perusahaan demi 

kelangsungan hidup jangka panjang. 

3. Untuk meningkatkan profit atau laba perusahaan diharapkan perusahaan 

perusahaan tersebut mampu melakukan efisiensi dan efektivitas sumber 

daya secara optimal. 

4. Untuk mempertahankan posisi free cash flow yang cukup diharapkan, 

perusahaan sebaiknya mempertimbangkan rencana investasinya dengan 

hati-hati dan seksama. Adanya free cash flow itu sendiri bukan 

dialokasikan untuk aktiva-aktiva tetap yang jumlah nilainya besar, 

melainkan menggunakan free cash flow untuk menghasilkan inovasi-

inovasi baru dalam kegiatan operasional perusahaan seperti membeli 

inventory secara tunai, sehingga memperoleh diskon dari vendor, yang 

menyebabkan harga pokok penjualan jadi lebih rendah, membayar hutang-

hutang tepat waktu, sehingga beban denda atau pinalty dari kreditor dapat 

dieliminasi dan lain sebagainya sehingga free cash flow perusahaan 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap profit 

yang dihasilkan perusahan secara keseluruhan, karena apabila free cash 

flow memiliki nilai yang tinggi, dengan kata lain perusahaan menahan 

jumlah uang kas yang cukup tinggi tanpa mengalokasikannya untuk 

kegiatan usaha atau investasi yang lain, maka perusahaan kehilangan 

kesempatan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. 

5. Para emitten lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan yang 

disajikan di Bursa Efek Jakarta agar memenuhi standar yang ada (Standar 

Akuntansi Keuangan), tidak hanya melihat kepentingan perusahaan semata 

untuk dilihat baik oleh para investor.  

  

 

 

 
 


