
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis menyimpulkan bahwa secara simultan terbukti bahwa arus kas operasi, 

arus kas investasi, dan arus kas pendanaan secara keseluruhan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap investasi jangka panjang. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0.003, dapat disimpulkan bahwa 

model persamaan dalam penelitian ini cukup signifikan. Nilai koefisien 

determinasi R2 sebesar 0,335 (33,5%) menyimpulkan adanya hubungan antara 

variabel-variabel bebas (arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas 

pendanaan) dengan variabel-variabel terikat (investasi jangka panjang) sebesar 

33,5% dan sisanya sebesar 66,5% dipengaruhi oleh faktor lain selain dari investasi 

jangka panjang. 

 Hasil analisis penelitian secara parsial, penulis menyimpulkan bahwa 

pengaruh langsung antara arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas 

pendanaan dengan investasi jangka panjang tidak didukung oleh bukti empiris 

karena tidak signifikan (p≥0.005). Hasil analisis membuktikan bahwa pemisahan 

arus kas ke dalam komponen arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas 

pendanaan menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

investasi jangka panjang. 
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5.2. Saran   

Pada penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi jangka panjang di 

perusahaan dipengaruhi oleh perubahan dari nilai arus kas perusahaan yaitu arus 

kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Penulis berharap 

perusahaan terus melakukan hal tersebut karena faktor-faktor fundamental yang 

tercantum di dalam laporan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk 

memprediksi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 

 Perusahaan perlu meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap arus 

kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dengan instrument 

investasi jangka panjang. Di samping pemahaman tentang variabel fundamental 

yang berasal dari luar perusahaan serta variabel teknikal agar perusahaan dapat 

membuat keputusan investasi yang akan datang. 

 Untuk pihak manajemen diharapkan dapat lebih fokus ke dalam struktur 

finansialnya karena hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal 

perusahaan yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pedanaan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi jangka 

panjang di masa yang akan datang. Manajemen perlu mempertimbangkan alokasi 

arus kas dengan sebaik mungkin. Berkenaan dengan hal tersebut, manajemen 

perlu memperhatikan berapa besar arus kas yang dikeluarkan untuk melakukan 

investasi jangka panjang di masa yang akan datang.   
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