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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Riset ini dibuat dengan tujuan agar dapat diketahui dan dianalisis dampak 

atau efek arus kas, likuiditas, leverage, dan profitabilitas pada keputusan investasi. 

Analisis data menggunakan metode Regresi Data Panel, memanfaatkan program 

statistik E-Views versi 12. Badan usaha atau perseroan sektor infrastruktur di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020 dipilih sebagai objek pada studi ini. 

Dari temuan pada tes dan pembahasan yang dilakukanwoleh peneliti, 

kesimpulan yang didapatkan adalah:  

1. Arus Kas berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan sektor 

infrastruktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

2. Likuiditas berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan sektor 

infrastruktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan 

sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

4. Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan 

sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

 

V.2 Saran  

Berdasarkan analisis, pembahasan, keterbatasan, serta simpulan penelitian, 

berikut saran dalam penelitian ini antara lain: 

1. Periset selanjutnya di masa depan dapat menambah masa studi untuk 

mendapatkan hasil analisis yang semakin akurat dalam menentukan keputusan 

investasi. Kajian ilmiah di masa diharapkan dapat mempertimbangkan 

variabel independen lain yang tidak digunakan pada studi ini, seperti 

kesempatan investasi, kebijakan dividen, ukuran badan usaha atau perseroan, 

struktur modal, pertumbuhan penjualan, kendala pendanaan, kepemilikan 

institusional, laba bersih, umur badan usaha atau perseroan, risiko bisnis, 

perputaran persediaan, beserta faktor-faktor eksternal yaitu suku bunga, 

inflasi, dan nilai tukar. Serta, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 



77 
 

 
 

Jeanny, 2022 

DETERMINAN KEPUTUSAN INVESTASI PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR DI 

BURSA EFEK INDONESIA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

memperluas jumlah sampel riset yang dapat menggunakan sektor lain selain 

badan usaha atau perseroan sektor infrastruktur dengan mempertimbangkan 

objek badan usaha atau perseroan yang akan diteliti. 

2. Bagi manajemen badan usaha atau perseroan infrastruktur, diharapkan pihak 

manajemen dapat meningkatkan tingkat kinerja keuangan perusahaan dengan 

memperhatikan variabel independen menjadi tolak ukur mengambil kebijakan 

investasi. 

3. Bagi para investor, disarankan untuk mempertimbangkan dasar penilaian 

kinerja keuangan badan usaha atau perseroan dalam mengambil keputusan 

investasi, sehingga dapat meminimalkan kesalahan atau risiko investasi yang 

bisa saja kejadian di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


