
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Informasi Laba dan 

Arus Kas terhadap Harga Saham pada perusahaan LQ45 dalam periode 2009-

2011. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan  pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara Informasi Laba 

terhadap harga saham pada perusahaan LQ45, dengan kontribusi pengaruh 

yang diberikan sebesar 86,5%. 

2. Secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara Arus Kas 

terhadap harga saham pada perusahaan LQ45, dengan kontribusi pengaruh 

yang diberikan sebesar -14,3%. 

3. Secara simultan, terdapat pengaruh yang signifikan dari Informasi Laba 

dan arus kas terhadap harga saham pada perusahaan LQ45, dengan 

kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 72.2% terhadap Harga Saham. 

Sedangkan sisanya sebesar 27.8% Harga Saham dapat dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak diteliti. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang mungkin 

mempengaruhi penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain : 



 
 

1. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini relatif 

sedikit. 

2. Periode penelitian yang relatif pendek (2009-2011). 

3. Penelitian menggunakan data sekunder sehingga analisis data sangat 

bergantung pada hasil publikasi data (laporan keuangan perusahaan). 

Laporan keuangan sebagai data rasio mempunyai keterbatasan karena 

mempunyai metode dan kebijakan akuntansi yang berbeda sehingga sulit 

untuk diperbandingkan. 

 

5.3 Saran 

Mengacu pada keterbatasan yang dihadapi pada penelitian ini, penulis 

mencoba memberikan beberapa saran untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : 

 

5.3.1 Untuk Peneliti Selanjutnya 

1. Jumlah sampel perusahaan dapat diperbanyak dan jangka waktu penelitian 

dapat diperpanjang. Penambahan jumlah sampel dan perpanjangan perioda 

penelitian diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik dan akurat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model penelitian 

yang berbeda dari penelitian ini. 

3. Sampel perusahaan yang digunakan lebih beraneka ragam, sampel diambil 

secara random dan tidak mensyaratkan kriteria tertentu. Sampel penelitian 

tidak hanya untuk perusahaan yang termasuk kelompok LQ45, tetapi juga 



 
 

perusahaan go public lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan 

hasil yang dapat digeneralisasi untuk keseluruhan perusahaan di indonesia. 

 

5.3.2 Untuk Pihak lainnya 

1. Bagi para investor agar dalam proses keputusan investasi terlebih dahulu 

harus melakukan berbagai analisis yang tidak cukup hanya menganalisa 

laporan laba rugi dan arus kas saja tetapi juga harus melakukan berbagai 

analisa teknikal yang meliputi analisis terhadap keadaan pasar secara 

keseluruhan, serta analisis terhadap faktor-faktor lain seperti lingkungan 

politik dan ekonomi negara. 

2. 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 lebih luas dan lebih mudah 

didapat. 

 

 

 

 


