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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh arus kas 

operasi, profitabilitas dan corporate governance terhadap return saham pada 60 

perusahaan manufaktur yang terrcatat di BEI tahun 2018-2020, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a Hasil pengujian arus kas operasi menunjukkan hasil yang menyatakan 

bahwa arus kas operasi tidak mempengaruhi secara signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang tercatat di 

BEI tahun 2018-2020. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini 

ditolak. 

b Hasil pengujian profitabilitas yang dinyatakan dengan ROA 

mendapatkan hasil yang menyatakan jika profitabilitas tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2018-2020. Maka 

hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. 

c Hasil pengujian corporate governance yang dinyatakan dengan 

Kepemilikan Manajerial memperlihatkan jika corporate governance 

mempengaruhi secara signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2018-2020. Maka 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 

5.2 Saran 

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka saran yang 

dapat diberikan yaitu: 

a Pengambilan periode penelitian ini hanya 3 tahun, diharapkan untuk 

peneliti berikutnya dapat menambah periode penelitian supaya 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal memperlihatkan pergerakan 

return saham. 
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b Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak 

variabel bebas lainnya di dalam rasio keuangan maupun tata kelola 

perusahaan, karena sangat memungkinkan rasio keuangan dan tata 

kelola perusahaan lain yang tidak digunakan pada penelitian ini 

mempengaruhi return saham. 

c Bagi investor yang hendak melakukan investasi di perusahaan 

manufaktur sebaiknya tidak hanya memperhatikan Arus Kas 

Operasi, Return on Asset, dan Kepemilikan Manajerial karena 

masih ada faktor lain yang bisa memberikan kontribusi dalam 

penilaian return saham 
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