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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama (H1) laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, hal ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya secara 

parsial laba akuntansi berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil 

penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Luluk Ilmida (2016) yang 

menyatakan bahwa laba akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham.  

2. Hipotesis kedua (H2) arus kas bersih berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, hal ini dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, artinya secara 

parsial arus kas bersih berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pupu Sopini (2016) 

secara parsial yang menyatakan bahwa arus kas berpengaruh relatif kecil 

terhadap return saham. 

3. Hipotesis ketiga (H3) nilai buku tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, hal ini dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, artinya secara 

parsial nilai buku tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurul Hidayati (2014) yang 

menyatakan bahwa secara parsial nilai buku berpengaruh signifikan 

terhadap return saham.  
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4. Hipotesis empat (H4) laba akuntansi, arus kas bersih dan nilai buku secara 

simultan berpengaruh terhadap return saham, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H4 diterima, artinya secara simultan laba akuntansi, 

arus kas bersih dan nilai buku berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pupu Sopini 

(2016) yang menyatakan bahwa laba akuntansi dan total arus secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan 

saran kepada pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Untuk investor maupun perusahaan penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan sebelum melakukan investasi, manakah yang memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan return saham terutama 

saham yang termasuk dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII). 

2. Untuk masyarakat penelitian ini dapat bermanfaat sebelum melakukan 

investasi hendaknya memilah-milah saham yang akan di beli dan 

hendaknya berkonsultasi kepada yang lebih ahli dalam hal investasi.  

3. Untuk akademisi penelitian ini agar dapat menjadi bahan referensi dan 

memperluas informasi dan wawasan dalam pengembangan penelitian pada 

bidang akuntansi, khususnya akuntansi syariah. 

 

 

 

 

 


