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 BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara parsial atau secara individu variable Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

yakni Harga Saham dengan nilai thitung 4,325 lebih besar dari  nilai ttabel 1,680. 

Sedangkan  Variabel Arus Dari Aktivitas Kas Investasi dan Arus Kas Dari 

Aktivitas Pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu Harga Saham thitung 0,468 dan 0,164 lebih kecil dari nilai ttabel 

1,680. 

2. Secara simultan atau secara bersama-sama dengan melakukan uji-F, 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen yakni Arus Kas 

Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Dari Aktivitas Investasi, dan Arus Kas 

Dari Aktivitas Pendanaan, berpengaruh terhadap variabel dependen yakni 

Harga Saham secara signifikan dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 

0,002 dan nilai Fhitung 6,441 lebih besar dari nilai Ftabel 2,81, serta memiliki 

persentase pengaruh sebesar 43,6% terhadap variabel dependen yakni Harga 

Saham.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan Hasil dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut 

ini penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas, yaitu: 

1. Bagi para pemakai laporan keuangan yang akan mengambil suatu keputusan 

dalam berinvestasi saham, hendaknya tidak hanya mengandalkan data 

mengenai Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Dari Aktivitas Investasi, 

dan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan tetapi perlu juga memperhatikan fakor-
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faktor lain dalam hubungannya dengan harga saham seperti ukuran perusahaan, 

laba kotor, dan faktor lainya. 

2. Bagi perusahaan diharapkan lebih memperhatikan pegerakan arus kas dari 

aktivitas operasi karena arus kas operasi merupakan suatu ukuran yang bagi 

pemakai laporan keuangan untuk melihat perubahan harga saham yang akan 

datang dari suatu perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel di luar variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga menambah periode 

penelitian serta sampel penelitian sehingga data dan hasil yang diperoleh akan 

lebih baik. 

 

 


