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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan yang 

dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Dari hasil analisis menunjukan bahwa Laba Bersih berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Hasil perhitungan yang positif 

antara dua variabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah 

antara Laba Bersih dengan Harga Saham, dimana jika Laba Bersih naik 

maka Harga Saham akan mengalami kenaikan juga, artinya semakin tinggi 

Laba Bersih maka kemungkinan terjadinya peningkatan Harga Saham 

semakin tinggi.  

2) Dari hasil analisis menunjukan bahwa Arus Kas berpengaruh secara negatif 

dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Pelaporan Arus 

Kas berisi informasi aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah serta komposisi ekuitas pinjaman perusahaan dimana hal ini 

menurut para investor tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 

berinvestasi, hal ini mungkin disebabkan karena investor lebih tertarik pada 

capital gain yang merupakan keuntungan yang didapat dari selisih antara 

harga jual dan harga beli saham yang menyebabkan para investor tidak 

begitu mempertimbangkan arus kas dalam berinvestasi.  
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5.2 Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang 

Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas terhadap Harga Saham. Adapun beberapa 

saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

5.2.1 Saran Praktis 

Dalam meningkatkan Harga Saham, perusahaan hendaknya 

meningkatkan kinerja keuangannya sehingga dapat memperoleh harga saham 

yang stabil. Meningkatkan kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income), melakukan 

efisiensi secara operasional dan menekan kenaikan kredit macet (non performing 

loan).  

5.2.2 Saran Akademis 

1) Bagi Pengembang Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai 

sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

mengembangkan ilmu akuntansi keuangan, serta berkontribusi dalam 

pengembangan penelitian khususnya mengenai pengaruh Laba Bersih dan 

Arus Kas terhadap Harga Saham, serta sebagai masukan dan tambahan 

referensi bagi para pembaca khususnya dalam ilmu ekonomi. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil pengaruh 

yang lebih kuat, diharapkan untuk mempertimbangkan sampel yang lebih 
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representative dan waktu pengamatan yang lebih lama, serta menggunakan 

variabel yang lebih banyak atau berbeda. Selain itu, dapat juga 

mempertimbangkan penggunaan alat analisis statistik dan metode yang 

berbeda karena kemungkinan dapat memberikan hasil yang lebih baik. 


