
58 
 

BAB V 

PENUTUP 

  

 

V.1   Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi, laba 

bersih dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur 

yang termasuk kelompok indeks LQ-45 dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

periode 2011-2014. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk 

Arus Kas Operasi per lembar saham (CFOPS), Laba per lembar saham (EPS), dan 

Kebijakan Dividen (DPR). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

a. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R
2
) Adjusted R² yang 

diperoleh sebesar 0,844. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 84% harga 

saham dapat dijelaskan oleh Arus Kas Operasi (CFOPS), Laba Bersih 

(EPS), dan Kebijakan Dividen (DPR). Sedangkan sisanya sebesar 16% 

harga saham dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya, seperti 

arus kas investasi, arus kas pendanaan, ROA dan ROE. 

b. Arus kas operasi memiliki koefisien sebesar -0,521 yang berarti bahwa 

thitung < ttabel atau -0,521 <  2,048 dengan tingkat signifikansi 0,606 > 

0,05, maka hasil tersebut tidak signifikan secara statistik dimana Ho 

diterima dan Ha ditolak. Dengan kesimpulan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel arus kas operasi terhadap harga 

saham (Y), maka H1 ditolak. 

c. Laba bersih memiliki koefisien sebesar 10,903 yang berarti bahwa thitung 

> ttabel atau 10,903 > 2,048 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, yang 

menyatakan laba bersih (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap 

harga saham (Y), maka H2 diterima.  

d. Kebijakan dividen memiliki koefisien sebesar 1,957 yang berarti bahwa 

thitung < ttabel atau 1,957 < 2,048 dengan tingkat signifikansi 0,060 > 0,05, 

yang menyatakan kebijakan dividen (X3) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham (Y), maka dapat disimpulkan H3 ditolak. 
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V.2   Saran 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh penulis, maka 

penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan terkait dengan 

pengembangan penelitian selanjutnya yaitu: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan 

menggunakan variabel bebas lainnya seperti arus kas investasi, arus kas 

pendanaan, ROA, dan ROE. Sehingga dapat diketahui besarnya 

pengaruh variabel bebas lainnya terhadap harga saham. 

b. Peneliti hanya menggunakan sampel yang termasuk dalam indeks LQ-

45, sehingga tidak dapat di generalisasi lagi. Diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan go public lainnya 

sehingga dapat memberikan hasil yang dapat di generalisasi untuk 

keseluruhan perusahaan di Indonesia.  

c. Jumlah sampel perusahaan yang diteliti dapat diperbanyak lagi dengan 

cara random dan tidak mensyaratkan kriteria tertentu. Sehingga jumlah 

perusahaan yang diteliti akan bertambah banyak lagi. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya sebagai dasar pemikiran dan bahan perbandingan untuk 

pengembangan penelitian maupun penelitian yang sejenis yaitu 

mengenai harga saham. 
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