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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Free Cash Flow dan Leverage 

berpengaruh terhadap Stock Repurchase lalu Price Earning Ratio tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Stock Repurchase. 

Dimana nilai tingkat signifikansi sebesar 0.075 (p value > 0.05). 

b. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Free Cash Flow  secara 

parsial menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,029 < 0,05 (p value 

< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Free Cash Flow 

makan akan semakin besar pula kecenderungan keputusan melakukan 

Share Repurchase begitu juga sebaliknya. 

c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Price Earnng Ratio  

secara parsial menunjukkan nilai yang tidak signifikan sebesar 0,729 > 

0,05 (p value > 0.05). karena perusahaan menghasilkan laba yang kecil 

sehingga menyebabkan penurunan nilai saham dimasa mendatang. 

d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Leverage  secara parsial 

menunjukkan nilai yang tidak signifikan sebesar 0,016 < 0,05 (p value 

< 0.05). Hal ini disebabkan karena pembelian kembali saham dapat 

digunakan untuk mendistribusikan kelebihan dana kepada pemegang 

saham dan ketika perusahaan mendistribusikan modal ini, mengurangi 

ekuitas dan meningkatkan rasio leverage. 

V.2     Saran 

Beberapa pertimbangan yang perlu dipertahankan dalam 

mengembangkan dan memperluas penelitian ini antara lain : 

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan penelitian 

yang serupa dengan jangka waktu penelitian yang di perpanjang dan 

dengan menggunakan model analisis yang berbeda. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama akan lebih baik jika menambahkan sampel dalam 

penelitian yang akan dilakukan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama disarankan untuk menambah atau mengganti 

beberapa variabel yang mempengaruhi keputusan stock repurchase 

yang telah diteliti sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya 

variabel-variabel lain diluar variabel yang diteliti yang dapat 

menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. 
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