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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab IV, maka 

penelitian pengaruh laba bersih dan total arus kas terhadap harga saham periode 

2006-2008 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penelitian secara parsial, berdasarkan uji t dengan menggunakan taraf nyata 5%, 

diperoleh simpulan bahwa: 

a. Laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, 

dihitung dengan koefisien regresi sebesar -0,506. Karena nilai signifikansinya 

(0,005) lebih kecil daripada tingkat signifikansinya (0,05) dengan t-hitung 

sebesar -2,974. 

b. Total arus kas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham, dihitung dengan koefisien regresi sebesar 0,0000669. Karena nilai 

signifikansinya (0,616) lebih besar daripada tingkat signifikansinya (0,05) 

dengan t-hitung sebesar 0,506. 

2. Penelitian secara simultan, berdasarkan uji F statistik dengan menggunakan taraf 

nyata 5% diperoleh simpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

laba bersih dan total arus kas terhadap harga saham dengan F-hitung sebesar 

8,108. Karena nilai signifikansinya (0,001) jauh lebih kecil daripada tingkat 

signifikansinya (0,05). Sehingga laba bersih dan total arus kas dapat digunakan 

untuk memprediksi pergerakan harga saham. 
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5.2 Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti yang sekaligus sebagai penulis akan 

mencoba untuk memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi investor, dalam berinvestasi sebaiknya investor mempertimbangkan laba 

bersih dan total arus kas dalam berinvestasi saham. Karena hasil ini 

membuktikan pengaruh yang positif dari laba bersih dan total arus kas dengan 

pergerakan harga saham di pasar modal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya terbatas pada suatu periode waktu 

tertentu dan beberapa variabel, oleh karena itu disarankan untuk memperluas 

variabel serta periode waktu yang berbeda dalam kondisi yang berbeda dan pada 

sektor yang berbeda. Dengan demikian, diharapkan akan memberikan hasil yang 

lebih akurat dan lebih berguna bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, 

khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang listed di BEI. 


