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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Setelah melalui analisis dan pengujian hipotesis pengaruh Cash Flow, Nilai 

Pasar, dan struktur kepemilikan terhadap Share Repurchase pada 64 sampel maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Free Cash Flow tidak 

berpengaruh signifikan negatif terhadap Share Repurchase. Hal ini 

terjadi karena arus kas bebas yang dimiliki perusahaan menyebabkan 

timbulnya konflik yang terjadi antara perusahaan dan pemegang saham 

yaitu membagikannya dalam bentuk deviden atau dipakai untuk 

mendanai pembelian kembali saham. Perusahaan cenderung memilih 

melakukan pembelian kembali saham tetapi pemegang saham cenderung 

memilih pembagian deviden sehingga dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa tidak signifikansi yang terbentuk dikarenakan perusahaan 

cenderung melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham 

dibandingkan untuk membeli kembali saham diparsa bursa, tindakan ini 

dipilih karena suara para pemegang saham yang leboh banyak dalam 

RUPS dibandingkan suara dari pihak internal perusahaan.   

b. Hasil pengujian secara parsial tentang Nilai Pasar menunjukan bahwa 

Nilai Pasar saham perusahaan yang mengalami Undervaluation akan 

membuat perusahaan melakukan pembelian kembali saham atau Share 

Repurchase lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

mengalami Overvaluation. Hal ini terjadi karena perusahaan ingin 

meningkatkan Nilai Pasar mereka di pasar bursa sehingga 

menggambarkan bahwa kinerja perusahaan mereka meningkat. Dengan 

nilai pasar yang berada pada posisi Undervaluation mencerminkan 

bahwa kinerja perusahaan tidak berada pada kinerja yang baik karena 

nilai pasar saham merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja 

perusahaan. Peningkatan kinerja ini akan mengakibatkan peningkatan 
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investor karena investor melihat bahwa terdapat kinerja yang baik dalam 

suatu perusahaan. 

c. Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa Kepemilikan 

Institusional  tidak berpengaruh signifikan terhadap Share Repurchase. 

Hal ini terjadi karena semakin banyak Investor Institusional dalam suatu 

perusahaan maka perusahaan tidak perlu mengkhawatirkan penurunan 

saham yang mungkin akan terjadi karena keberadaan investor 

institusional sudah mampu mencegah atau mengurangi resiko tersebut. 

Dikarenakan investor institusional telah mengetahui cara yang tepat 

untuk mengantisipasi resiko yang mungkin akan timbul. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang disajikan, maka saran yang dapat diberikan 

dan diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti  

1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas sampel 

penelitian dengan cara menambah tahun penelitian supaya hasil yang 

didapatkan lebih baik dan akurat. Dan juga diharapkan untuk meneliti 

faktor lain diluar variabel ini untuk melihat pengaruh yang lebih besar. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk landasan dan sebagai 

salah satu sumber kepustakaan terhadap penelitian di masa mendatang 

serta akan menjadi lebih baik lagi kedepannya 

b. Bagi Investor diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang sebuah alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham.  

c. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan dalam melakukan pembelian kembali saham. 
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