
 
 

 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian teori dan analisis yang telah dilakukan 

maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Hasil Uji parsial yang diperoleh menunjukkan arah bertanda negatif 

sebesar -0,032 untuk arus kas operasi (X1) menunjukkan bahwa 

arus kas operasi tidak berpengaruh positif terhadap tingkat return 

saham. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak 

dapat menghasilkan kas yang cukup untuk kegiatan usahanya. Ini 

merupakan sinyal yang tidak baik bagi investor untuk menanamkan 

modalnya demi mendapatkan return saham. 

2. Hasil uji parsial yang diperoleh menunjukkan arah bertanda negatif 

sebesar -0,003 untuk arus kas investasi (X2) menunjukkan bahwa 

arus kas investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

return saham. Hal tersebut menunjukkan  bahwa investor tidak 

menjadikan arus kas investasi sebagai referensi berinvestasi. Ini 

dikarenakan adanya perbedaan pandangan investor yang 

berorientasi jangka pendek dan berorientasi jangka panjang dalam 

melihat aktivitas investasi perusahaan.  



 
 

 
 

3. Hasil uji parsial yang diperoleh menunjukkan arah bertanda positif 

sebesar 0,032 untuk arus kas pendanaan (X3) menunjukkan bahwa 

arus kas investasi berpengaruh positif terhadap tingkat return 

saham. Hal tesebut menunjukkan bahwa investor sepenuhnya 

percaya bahwa aliran kas yang berasal dari pendanaan seperti 

penerimaan kas dari saham, penerimaan kas dari obligasi, dan 

pinjaman wesel dapat dijadikan referensi penilaian kinerja 

perusahaan.  

4. Dari hasil uji simultan diperoleh hasil apabila arus kas operasi, arus 

kas investasi, dan arus kas pendanaan semakin tinggi maka return 

saham juga akan naik. Diperoleh arus kas operasi, arus kas 

investasi, dan arus kas pendanaan secara (simultan) memiliki 

pengaruh terhadap return saham. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan arus kas merupakan 

referensi yang tepat dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi 

pada saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. 

Tetapi disamping memperhatikan informasi arus kas yang mempengaruhi 

return saham sebesar 11,1%, investor harus memperhatikan informasi lain 

yang dikeluarkan oleh perusahaan yang lebih berpengaruh sebesar 88,9%. 

Disamping itu investor juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti 

kondisi pasar yang terjadi serta faktor-faktor eksternal yang lain karena hal 



 
 

 
 

ini secara tidak langsung akan mempengaruhi return yang diperoleh dalam 

melakukan investasi. 

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

 Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

a) Bagi perusahaan: 

Perusahaan diharapkan dapat menyajikan laporan arus kas tahunan 

dengan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar laporan arus kas 

tahunan perusahaan di mata publik menjadi lebih baik dan 

dijadikan referensi oleh investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

b) Bagi Investor 

Dalam mengambil keputusan, laporan arus kas tahunan yang 

dimiliki perusahaan dapat dijadikan referensi sebagai pengambilan 

keputusan oleh investor. Dengan adanya laporan arus kas 

diharapkan investor menjadi tidak salah tafsir dalam pengambilan 

keputusan. 

c) Bagi Akademisi 

Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menggunakan sampel 

lebih banyak yang benar-benar mempresentasikan seluruh 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Apabila diperlukan, tambahkan variabel independen lain yang 



 
 

 
 

sesuai dan mempengaruhi secara positif return saham pada 

perusahaan makanan dan minuman maupun perusahaan selain 

sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


