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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis data dan pengujian hipotesis pengaruh 

nilai informasi laba dan arus kas bersih terhadap harga saham pada tahun 

2011, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Secara bersama-sama (Pengujian secara simultan), uji F 

menunjukan bahwa uji F, menunjukan bahwa nilai Fhitung sebesar 

26,871danFtabelsebesar 3,23 dari data 

tersebutdapatdisimpulkambahwaFhitung>Ftabel(26,871 > 3,23). 

Dengandemikian, Ho ditolakdan Ha diterima, artinya EPS 

danArusKasBersihsecarabersama-

samaberpengaruhsignifikanterhadaphargasaham. 

b. Secara individual (Pengujian Secara Parsial) uji t memperlihatkan 

hasil pengujianantara variabel EPS 

terhadaphargasahammakadiperolehthitung 4,321 danttabel 2,021, dan 

dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel (4,321 

>2,021) . Hal inimenunjukan Ho ditolakdan Ha diterima. Artinya, 

bahwa EPS berpengaruhsignifikanterhadaphargasaham. 

Hasilnilaiprofitasbilitas (signifikansi) 0,000 ternyatalebihkecildari 

0,05maka Ho ditolakdan Ha diterima. Hal inimenunjukanbahwa 

EPS ada pengaruh yangsignifikanterhadap hargasaham. 

HasilpengujianArusKasBersihterhadaphargasaham, 

makadiperolehthitung  2,003 danttabel2,021 dan dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa thitung < ttabel (2,003 <2,021)  . Hal 

inimenunjukanbahwa Ho diterimadan Ha ditolak. Artinya, 

bahwaArusKasBersihtidakberpengaruhterhadaphargasaham, 

hasilnilaiprofitabilitas (signifikansi) 0,053 lebihbesardari 0,05 

maka Ho diterimadan Ha ditolak. 
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Halinimenunjukanbahwaaruskasbersihtidakada pengaruh yang 

signifikantehadaphargasaham. 

c. Melalui uji koefisien determinasi, diketahui dengan nilai Adjusted 

R Square  yang menunjukan untuk mengukur seberapa besar 

kontribusi EPSdanArusKasBersih menjelaskan HargaSaham. Dari 

hasil pengujian koefisien determinasi sebesardeterminasi sebesar 

0,570 atau 57 angka tersebut memberikan arti bahwa HargaSaham 

dijelaskan oleh EPSdanArusKasBersih sebesar 57%, sedangkan 

sisanya sebesar 43% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. 

 

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

topik sejenis disarankan hendaknya untuk menambahkan tahun 

pengamatan dan menggunakan atau menambahkan variabel lain 

yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. 

b. Bagi perusahaan, hendaknya penelitian ini bisa menjadi bahan 

pertimbangan dalam memprediksi harga saham dengan melihat 

pengaruh laba akuntansi dan arus kas bersih terhadap harga saham. 

c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan khususnya tentang laba akuntansi dan arus 

kasterutama pengaruhnya terhadap harga saham. 
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