
BAB V– Simpulan dan Saran  

 

 

     

57 Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang “Pengaruh 

Analisa Arus Kas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Melakukan 

Penggabungan Usaha yang Terdaftar di BEI”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kondisi arus kas perusahaan yang melakukan penggabungan usaha dari tahun 2009 

sampai 2013 rata-rata kurang begitu baik terutama dalam hal memenuhi kewajiban 

lancar dan membiayai pengeluaran modal. Hal ini bisa dilihat dari rasio AKO dan PM 

dimana sebagian besar perusahaan memiliki nilai di bawah 1. Sedangkan untuk 

kemampuan investasi kembali, rata-rata perusahaan memiliki kemampuan yang baik 

dimana sebagian besar perusahaan memiliki nilai rasio RRK di atas 7%. 

2. Kinerja perusahaan yang melakukan penggabungan usaha dari tahun 2009 sampai 

2013 dari segi likuiditas rata-rata perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hal ini 

dikarenakan rata-rata perusahaan memiliki nilai rasio CR di atas 1. Dari segi 

solvabilitas, rata-rata kinerja perusahaan sudah bagus. Hal ini dikarenakan nilai rasio 

DE berada di bawah 1. Dari segi profibilitas, kinerja perusahaan rata-rata sudah 

bagus. Hal ini bisa dilihat dari nilai ROA perusahaan yang positif yang menunjukkan 

bahwa perusahaan memperoleh laba. 

3. Analisa arus kas tidak berpengaruh secara spesifik terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dimana persentase pengaruh hanya sebesar 42, 9% terhadap likuiditas 
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perusahaan, 23, 3% terhadap solvabilitas perusahaan, dan 3, 4% terhadap 

profitabilitas perusahaan. Analisa arus kas kurang dapat diandalkan untuk 

memberikan informasi mengenai profitabilitas perusahaan dikarenakan persentase 

pengaruh yang kecil dan semua rasio arus kas yang digunakan tidak memiliki 

pengaruh terhadap ROA perusahaan. Tidak semua rasio arus kas memiliki pengaruh 

terhadap likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas perusahaan dimana hanya rasio PM 

dan RRK yang berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Sedangkan untuk 

solvabilitas perusahaan, hanya rasio AKO yang memiliki pengaruh dan untuk 

profitabilitas tidak ada rasio arus kas yang mempengaruhinya. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sedikit rasio sehingga disarankan untuk penelitian 

berikutnya menambahkan lagi jumlah rasio baik rasio arus kas maupun rasio untuk 

mengukur kinerja keuangan. 

2. Jumlah sampel perusahaan dan tahun perusahaan yang akan diteliti perlu ditambah 

lagi agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat. 

  

 

 


