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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai “Pengaruh Komponen Laporan Arus Kas dan 

Earnings Per Share Terhadap Tingkat Pengembalian Saham Perusahaan Tekstil yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel AKO 

(X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel TPS (Y) sebesar 

sebesar 0,0600 atau 6,00%: 

2. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel AKI 

(X2) memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel TPS (Y) 

sebesar -0,0009 atau -0,09%; 

3. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel AKP 

(X3) memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel TPS (Y) 

sebesar 0,0402 atau 4,02%; 

4. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel EPS 

(X4) memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel TPS (Y) 

sebesar 0,0277 atau 2,77%: 

5. Dari hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel X 

(AKO (X1), AKI (X2), AKP (X3) dan EPS (X4)) memberikan pengaruh 

namun tidak signifikan terhadap variabel Y (TPS) sebesar 12,7%, sedangkan 
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sisanya sebesar 87,3% merupakan pengaruh dari faktor lain yang diabaikan 

penulis. 

 

5.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan 

beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

  Dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan dijadikan 

gambaran dan tolok ukur bagi pihak manajemen perusahaan. Bagi perusahaan 

yang diteliti, sebaiknya memerhatikan faktor-faktor lainnya yang digunakan untuk 

memprediksi besarnya tingkat pengembalian saham (return saham). Hal ini 

disebutkan demikian karena menurut hasil penelitian, arus kas operasi, arus kas 

investasi, arus kas pendanaan dan Earnings Per Share tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat pengembalian saham (return saham) sehingga 

tidak dapat memprediksi besarnya tingkat pengembalian saham (return saham) 

secara akurat. Masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat 

pengembalian saham (return saham) tersebut. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

 Dianjurkan untuk menambah jumlah sampel, serta mengambil variabel dan 

sampel penelitian yang berbeda dari yang telah diambil penulis. Sebagai contoh 

variabel selanjutnya yang akan digunakan seperti : Gross Profit Margin, Operating 

Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, Book Value Per Share, 

Market/Book Ratio, dan masih banyak lagi variabel yang dapat digunakan. Dengan 

demikian, diharapkan akan memberikan hasil yang lebih berguna bagi perkembangan 
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perekonomian di Indonesia, khususnya bagi perusahaan- perusahaan  yang listing di 

BEI. 

 


