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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari beberapa variabel

yang memengaruhi terjadinya return saham perusahaan saat akan melakukan

investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2008-2010, dengan sampel penelitian sebanyak 93 perusahaan. Ada

empat variabel yang diduga memengaruhi return saham, yaitu arus kas operasi,

arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan laba bersih setelah pajak

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan di

bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham,

hal ini dibuktikan dengan nilai arus kas operasi bernilai positif sebesar

0,005. Hasil statistik uji t untuk variabel arus kas operasi diperoleh nilai

signifikan sebesar 0,031 lebih kecil dari toleransi kesalahan α = 0,05

sehingga Ha1 diterima. Pengaruh positif arus kas operasi terhadap return

saham menunjukkan bahwa setiap satu satuan variabel arus kas operasi

(X1) akan mengakibatkan terjadinya kenaikan variabel return saham (Y)

sebesar 0,005 satuan. Hal ini berarti arus kas operasi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur periode 2008-

2010 di Bursa Efek Indonesia.
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2. Arus kas investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return

saham, hal ini dibuktikan dengan nilai arus kas operasi bernilai positif

sebesar 0,007. Hasil statistik uji t untuk variabel arus kas investasi diperoleh

nilai signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari toleransi kesalahan α = 0,05

sehingga Ha2 diterima. Pengaruh positif arus kas investasi terhadap return

saham menunjukkan bahwa setiap satu satuan variabel arus kas investasi

(X2) akan mengakibatkan terjadinya kenaikan variabel return saham (Y)

sebesar 0,007 satuan. Hal ini berarti arus kas investasi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur periode 2008-

2010 di Bursa Efek Indonesia.

3. Arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap return saham. hal ini

dibuktikan dengan koefisien= 0,004 pada tingkat signifikansi 0,117 lebih

besar dari toleransi kesalahan α = 0,05. Ketiadaan pengaruh tersebut karena

investor tidak melihat atau belum menggunakan arus kas pendanaan sebagai

bahan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasinya dan investor

beranggapan bahwa arus kas pendanaan yang tinggi kurang dianggap baik

dalam kinerja perusahaan. Aktivitas pendanaan berupa kegiatan untuk

mendapatkan sumber-sumber dana atau melakukan pinjaman jangka

panjang. Jika perusahaan mempunyai hutang yang tinggi maka tingkat

risiko investasi juga semakin tinggi sehingga perusahaan tidak akan

memberikan keuntungan atau return yang baik. Aktivitas lainnya yaitu

penerbitan utang yang dianggap sebagai sinyal positif karena perusahaan
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akan menerima kas atas penerbitan utang tersebut dan kas yang diperoleh

digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mensejahterakan para

pemegang saham, tetapi kemungkinan tidak signifikannya adalah investor

memahami bahwa sumber pendanaan yang diperoleh digunakan untuk

melunasi utang jangka panjang bukan digunakan untuk menjalankan bisnis

dan mensejahterakan para pemegang saham. Hal ini dibuktikan oleh banyak

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, besarnya pinjaman jangka

panjang yang dilakukan, sehingga ada anggapan bahwa perusahaan

menjalankan aktivitas pendanaannya untuk melunasi utang jangka

panjangnya sedangkan investor menganggap adanya sinyal positif atas

penerbitan utang dalam aktivitas pendanaan perusahaan. Artinya bahwa Ha3

ditolak, hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji statistik t untuk variabel arus

kas pendanaan diperoleh nilai positif sebesar 0,004 dan nilai signifikansi

sebesar 0,117 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05 menunjukan

hasil yang tidak signifikan. Hipotesis yang ditolak tersebut berarti bahwa

arus kas pendanaan tidak dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010

dalam memengaruhi return saham.

4. Laba bersih setelah pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap return saham perusahaan, hal ini dibuktikan dengan nilai laba

bersih setelah pajak bernilai positif sebesar 0,006 dan nilai signifikansi

sebesar 0,015 lebih kecil dari toleransi kesalahan α = 0,05 sehingga Ha4
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diterima. Pengaruh positif laba bersih setelah pajak terhadap return saham

menunjukkan bahwa setiap satu satuan variabel laba bersih setelah pajak

(X4) akan mengakibatkan terjadinya kenaikan variabel return saham (Y)

sebesar 0,006 satuan. Hal ini berarti laba bersih setelah pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur

periode 2008-2010 di Bursa Efek Indonesia.

A. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Keterbatasan dalam mengambil variabel yang digunakan dalam penelitian

yaitu hanya menguji empat faktor yang memengaruhi return saham

perusahaan yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan,

dan laba bersih yang diproksi dengan laba bersih setelah pajak.

2. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya mendasar pada

perusahaan manufaktur selama periode 2008-2010 di Bursa Efek Indonesia,

karena keterbatasan tersebut maka penelitian ini hanya terdapat 93

perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian.

3. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

diperoleh hanya sebesar 17,5%.
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B. Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian-

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Hendaknya investor mempertimbangkan arus kas operasi, arus kas investasi

dan laba bersih dalam pengambilan keputusan investasinya.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan hendaknya menerbitkan laporan keuangan berupa laporan

laba rugi dan laporan arus kas serta pengumuman closing price secara

lengkap sehingga dapat membantu investor dalam melakukan keputusan

investasi.

3. Penelitian Selanjutnya

Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi return saham selain komponen arus kas dan laba bersih

setelah pajak. Seperti total arus kas, suku bunga, laba kotor, EPS (Earnings

Per Share) dan lain-lain serta menambah sektor perusahaan tidak hanya

pada perusahaan manufaktur dan menambah periode penelitian.
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