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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

Profitabilitas, Leverage dan Arus Kas terhadap Return Saham. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis melalui analisis regresi 

data panel pada pembahasan bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian variabel profitabilitas yang diukur dengan Return on 

Assets (ROA) menyatakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh 

signifikan positif terhadap return saham pada perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2015-2017. 

2. Hasil pengujian variabel leverage yang diukur dengan Debt to 

Equity Ratio (DER) menyatakan bahwa leverage (DER) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap return saham pada perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2015-2017. 

3. Hasil pengujian variabel arus kas menyatakan bahwa arus kas tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan negatif terhadap return saham pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2015-2017. 

 

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang mungkin dapat 

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah:
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1. Penelitian ini memiliki hambatan saat saya masih mengambil 3 (tiga) 

mata kuliah atau 9 (sembilan) SKS (Satuan Kredit Semester) yang 

membuat fokus pemikiran saya terbagi untuk dapat mempertahankan 

nilai mata kuliah yang ditempuh saat itu, yaitu Riset Pemasaran, 

Manajemen Portofolio, dan Seminar Manajemen Keuangan. Selain itu, 

terkadang saya memiliki jadwal yang bersamaan untuk melakukan 

bimbingan skripsi dengan jadwal kelas yang sedang berlangsung. 

Akibatnya fokus untuk mengerjakan skripsi dan mengikuti jadwal kelas 

maupun mengerjakan tugas, presentasi, serta ujian, sulit untuk saya 

dalam mengatur waktu serta terkadang membuat saya mengerjakannya 

dengan terburu-buru dan dengan hasil yang tidak maksimal. 

2. Penelitian ini juga memiliki hambatan saat saya masih menjabat di 

organisasi internal kampus yang terkadang membuat saya tidak dapat 

mengontrol waktu untuk mengerjakan skripsi, akibatnya fokus saya 

terbagi kembali. 

3. Penelitian ini juga memiliki hambatan kurangnya minat saya dalam 

memiliki wawasan, membaca buku, maupun mecari jurnal, dan sumber 

lainnya. 

4. Penelitian yang saya lakukan dapat dikatakan penelitian yang 

dikembangkan dengan periode yang terbaru, dan data penelitian yang 

saya gunakan tidak terlalu banyak untuk dijadikan sampel. 

 

5.3.  Saran 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pembahasan dan kesimpulan di atas, 

maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel 

lain yang diduga berpengaruh terhadap return saham selain profitabilitas, 

leverage dan arus kas. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

variabel yang lebih berpengaruh terhadap return saham, seperti faktor 

eksternal yang meliputi tingkat suku bunga, tingkat inflasi, pertumbuhan 

pasar dan kurs mata uang. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat juga 
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memperpanjang periode penelitian yang mungkin akan memberikan 

hasil yang lebih baik dalam memprediksi return saham. Bagi peneliti 

selanjutnya, disarankan pula untuk menambah populasi perusahaan yang 

akan dijadikan sampel penelitian, tidak hanya perusahaan-perusahaan 

yang masuk dalam perusahaan sektor industri barang konsumsi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pemilik dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

membantu untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan pada 

perusahaan terkait dengan return saham yang tercermin dari 

keuntungan yang didapatkan, pengelolaan utang yang digunakan, dan 

arus kas perusahaan yang akan berdampak kepada perusahaan dimata 

investor, sehingga para investor tidak menyesal atas investasi yang 

telah dilakukan dan membuat para investor tertarik untuk terus 

berinvestasi diperusahaan yang akan memberikan dampak baik pada 

return saham. 

b. Bagi manajemen, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu 

meningkatkan return saham. Dalam meningkatkan return saham, 

perusahaan dapat memperhatikan dalam meningkatkan profitabilitas 

atau keuntungan perusahaan, memperhatikan kebijakan utang yang 

digunakan sebagai sumber dana yang digunakan, dan memperhatikan 

arus kas untuk melihat kondisi perusahaan. 
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