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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari  Komponen Arus Kas, 

Total Arus Kas, Laba Akuntansi dan Ukuran Perusahaan secara parsial maupun 

secara simultan terhadap Harga Saham pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Otomotif di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara parsial variabel arus kas operasi memiliki tingkat signifikan diatas 

0,05 yaitu sebesar 0,119, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan  terhadap harga saham. Hal ini tidak mendukung H1 yang 

menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Simanullang (2010), Azura (2015) yang menunjukkan hasil penelitiannya 

bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sinaga dan Pamudji (2008), Pardamenta (2016) dan 

Warastuti (2015) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa arus kas operasi berpengaruh positif terhadap harga saham. 

2. Secara parsial variabel arus kas pendanaan memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,004, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan  terhadap harga saham. Hal ini mendukung H2 
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yang menyatakan bahwa arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap 

harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Simanullang (2010), Warastuti (2015) dan Azura (2015) yang menunjukkan 

hasil penelitiannya bahwa arus kas pendanaan berpengaruh positif terhadap 

harga saham. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sinaga dan Pamudji (2008)  menunjukkan bahwa hasil 

penelitiannya mengatakan bahwa arus kas pendanaan tidak berpangaruh 

positif terhadap harga saham. 

3. Secara parsial variabel arus kas investasi memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,002, dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan  terhadap harga saham. Hal ini mendukung H3 

yang menyatakan bahwa arus kas investasi berpengaruh positif terhadap 

harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Warastuti (2015) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa arus kas 

investasi berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Pamudji 

(2008), Simanullang (2010) dan Azura (2015) menunjukkan bahwa hasil 

penelitiannya mengatakan bahwa arus kas investasi tidak berpangaruh 

terhadap harga saham. 

4. Secara parsial variabel total arus kas memiliki tingkat signifikan dibawah 

0,05 yaitu sebesar 0,041, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan  terhadap harga saham. Hal ini mendukung H4 yang menyatakan 

bahwa total arus kas berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil 
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penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Vinda (2014) dan 

Andriana, Halim dan Sari (2014) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa total arus kas berpangaruh terhadap harga saham. 

Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sinaga dan Pamudji (2008) yang menunjukkan hasil 

penelitiannya bahwa total arus kas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

5. Secara parsial variabel laba akuntansi memiliki tingkat signifikan dibawah 

0,05 yaitu sebesar 0,000, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan  terhadap harga saham. Hal ini mendukung H5 yang menyatakan 

bahwa laba akuntansi berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sinaga dan Pamudji 

(2008), Simanullang (2010), Vinda (2014), Warastuti (2015) dan Azura 

(2015) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa laba akuntansi 

berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pardamenta (2016) 

menunjukkan bahwa hasil penelitiannya mengatakan bahwa laba akuntansi 

tidak berpangaruh positif terhadap harga saham.  

6. Secara parsial variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikan diatas 

0,05 yaitu sebesar 0,268, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan  terhadap harga saham. Hal ini tidak mendukung H6 yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Andriana, Halim dan Sari (2014) dan Azura (2015) menunjukkan bahwa 
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hasil penelitiannya mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpangaruh 

positif terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Warastuti (2015) yang menunjukkan 

hasil penelitiannya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif 

terhadap harga saham. 

7. Secara simultan komponen arus kas, total arus kas, laba akuntansi dan 

ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,000 

dan berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Hal ini mendukung H7 yang menyatakan bahwa komponen arus kas, 

total arus kas, laba akuntansi dan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap harga saham. 

8. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,835 atau 83,5%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 83,5% dari variabel 

komponen arus kas, total arus kas, laba akuntansi dan ukuran perusahaan 

terhadap harga saham. Sedangkan sisanya 16,5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya lima tahun yakni dari 2012-

2016 untuk melakukan pengujian terhadap harga saham. 

2. Jumlah sampel yang terbatas dalam penelitian ini hanya menganalisis 

perusahan manufaktur sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia dengan populasi sebanyak 13 perusahaan dan sampel 

sebanyak 6 yang menghasilkan laba pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 

dan 2016. 

3. Pada penelitian ini hanya melihat komponen arus kas, total arus kas, 

laba akuntansi dan ukuran perusahaan sebagai komponen laporan 

keuangan yang mempengaruhi harga saham, sedangkan masih banyak 

komponen laporan keuangan yang mempengaruhi harga saham suatu 

perusahaan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dan untuk menambah manfaat penulisan 

skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin 

dapat berguna sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk meningkatkan rasa percaya investor terhadap perusahaan, maka 

perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang baik 

dan menyampaikan informasi yang cukup kepada investor mengenai 

perkembangan perusahaan. 

2. Bagi Investor dan Calon Investor  

Investor dan calon investor disarankan untuk memanfaatkan informasi 

yang telah dipublikasikan oleh perusahaan khususnya informasi 

mengenai laporan keuangan yang termasuk di dalamnya laporan arus 

kas dan laporan laba akuntansi serta ukuran perusahaan untuk menilai 

bagaimana kondisi perusahaan untuk kepentingan pengambilan 
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keputusan yang berkaitan dengan investasi yang dimiliki atau akan 

dimiliki oleh investor dan calon investor. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel independen 

lain yang mempengaruhi harga saham. Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan untuk menambah tahun pengamatan dan sampel perusahaan 

yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari 

berbagai sektor sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor ketika akan 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasinya, misalnya: 

untuk membeli atau menjual saham. 


