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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Arus Kas Aktivitas Investasi berpengaruh positif terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Dimana setiap peningkatan Arus 

Kas Aktivitas Investasi maka akan meningkatkan kualitas Harga Saham 

perusahaan. Begitupun dengan sebaliknya semakin turun Arus Kas 

Aktivitas Investasi maka kualitas Harga Saham yang dihasilkan akan 

semakin menurun.  

2) Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2014-2018, dimana setiap peningkatan Kebijakan 

Dividen maka akan mempengaruhi menaikan kualitas Harga Saham 

perusahaan. Begitupun dengan sebaliknya semakin menurun Kebijakan 

Dividen maka kualitas Harga Saham yang dihasilkan akan semakin 

mengalami menurun. 
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5.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Harga 

Saham yang dipengaruhi Arus Kas Investasi dan Kebijakan Dividen. Maka penulis 

akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Perusahaan Sub 

Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2018. 

5.2.1 Saran Praktis  

 Dalam meningkatkan Harga Saham, perusahaan harus memiliki nilai Arus 

Kas Aktivitas Investasi yang baik, di mana untuk memiliki Arus Kas Aktivitas 

Investasi yang baik perusahaan perlu melalukan perencanaan investasi yang dapat 

meningkatkan aktivitas investasi. Meningkatnya Arus Kas Aktivitas Investasi 

menunjukan tingginya kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas invetasi. 

Dengan begitu para investor akan tertarik untuk mengambil keputusan investasi 

yang dapat meningkatkan Harga Saham. 

 Selain itu, untuk meningkatkan Harga Saham perusahaan harus memiliki 

nilai Kebijakan Dividen yang besar. Di mana untuk memiliki Kebijakan Dividen 

yang besar perusahaan perlu memiliki tingkat dividend an laba bersih yang tinggi. 

Karena semakin tinggi dividend an laba bersih, maka semakin tinggi pula jumlah 

dividend an laba yang terbagi tiap lembar sahamnya. Dengan begitu, besarnya 

Kebijakan Dividen akan menarik investor untuk melakukan investasi saham di 

perusahaan yang juga akan menaikan Harga Saham. 
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5.2.2 Saran Akademis   

1) Bagi Peneliti Selanjutnya  

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan 

metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analis dan sampel yang 

berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep 

diterima secara umum. 

2) Bagi Pengembang Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, 

sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan disiplin ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi 

dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai Arus Kas Investasi 

dan Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham serta sebagai masukan dan 

tambahan referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu ekonomi.  

 

 

 


