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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel laba akuntansi berpengaruh singnifikan negatif terhadap return saham, 

hal ini menunjukkan bahwa komponen dan nilai dari laba akuntansi dalam suatu 

perusahaan memiliki banyak informasi yang dapat mencerminkan profitabilitas 

dari perusahaan meskipun mengarah pada arah negatif namun tetap dapat 

membantu investor untuk melakukan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal. 

2. Variabel arus kas investasi, Arus kas operasi dan arus kas pendanaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

dari arus kas investasi, operasi dan pendanaan dalam laporan keuangan suatu 

perusahaan tidak digunakan sebagai dasar atau acuan untuk investor dalam 

pengambilan keputusan, karena nilai yang tercantum dalam arus kas merupakan 

hanya berupa gambaran aktivitas perusahaan baik untuk memenuhi kegiatan 

operasional, investasi maupun pendanaan perusahaan. Sehingga investor tidak 

dapat mengambil keputusan investasi di pasar model berdasarkan 3 variabel 

tersebut.  

 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan untuk dapat dikaji lebih lanjut yaitu: 

1. Periode penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dengan periode yang terlalu singkat yaitu tahun 2018. 
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2.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sangatlah sedikit, hanya laba 

akuntansi, arus kas investasi, arus kas operasi dan arus kas pendanaan (X) dan 

return saham  (Y). 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan kesimpulan yang telah dibuat maka 

saran yang ditemukan dari peneliti yaitu : 

1. Penelitian berikutnya dapat menambahkan tahun sampel penelitian yang dapat 

memberikan hasil dan informasi yang lebih valid dan kompleks. 

2. Menambah atau menganti variabel penelitian yang terkait dengan return saham 

dengan variabel-variabel ekonomi makro diantaranya inflasi, kurs, dan suku 

bunga dan rasio keuangan diantaranya debt to equity ratio dan price earning 

ratio sehingga dapat memberikan informasi yang lebih luas.  

3. Peneliti berharap saran ini bisa menjadi peluang atau acuan untuk peneliti 

berikutnya agar lebih memperdalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi variabel return saham. 


