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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada perusahaan LQ45 untuk 

periode 2017-2019 dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara parsial laba akuntansi dan arus kas operasi tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Sedangkan variabel arus kas investasi dan arus kas 

pendanaan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Jika dilihat dari uji F 

maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini (laba akuntansi, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus 

kas pendanaan) berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil analisis 

dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel independen 

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

terhadap return saham sebesar 17% yang dapat dilihat pada tabel hasil uji 

koefisien determinasi terkait Adjusted R Square. 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

5.2.1 Keterbatasan 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain : 

1. Peneliti hanya menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam indeks 

LQ45 selama periode 2017-2019 di Bursa Efek Indonesia. Sehingga untuk 

sektor lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan 

kesimpulan. 

2. Peneliti hanya menggunakan empat variabel independen saja yaitu laba 

akuntansi, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan yang 
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diduga dapat mempengaruhi return saham dimana variabel tersebut sangat 

minim dalam penjelaskan variabel dependen, karena dalam hasil uji koefisien 

determinasi hanya berpengaruh sebesar 17%. 

5.2.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada 

penelitian ini, adapun saran yang dapat diajukan antara lain : 

1. Bagi pihak perusahaan  

Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dengan optimal dan 

benar-benar digunakan untuk kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan 

juga harus memperhatikan laba akuntansi dan juga kompenen arus kas yang 

merupakan faktor penting dalam menilai kondisi suatu perusahaan, sehingga 

nantinya dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan khususnya 

para investor sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi di 

pasar modal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Penggunaan variabel diharapkan jauh lebih luas yang dapat 

mempengaruhi return saham, seperti menambahkan variabel rasio 

keuangan diantaranya debt to equity ratio dan price earning ratio. 

Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda. 

b. Penggunaan metode analisis yang berbeda, jika penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda maka penelitian selanjutnya 

dapat menggunakan model analisis regresi data panel maupun 

menggunakan analisis jalur (path analysis) sehingga dapat diperoleh hasil 

analisis yang berbeda. 



 

76 
 

c. Penggunaan sampel penelitian diharapkan dapat menambah jumlah 

sampel yang lebih besar dengan memperpanjang periode pengamatan dan 

obyek penelitian tidak hanya berfokus pada perusahaan yang terdaftar 

dalam indeks LQ45, tetapi juga perusahaan go public lainnya, sehingga 

diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dan akurat yang dapat 

di generalisasi untuk keseluruhan perusahaan di Indonesia. 

 


