
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh arus kas operasi, 

investasi dan pendanaan terhadap perubahan harga saham perusahaan industri food dan beverage 

yang terdaftar di BEI dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara berganda variabel yang diamati dengan menggunakan uji-F diperoleh nilai 

sebesar 5,062 dengan tingkat signifikan 0,006 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

regresi yang dihasilkan nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi arus kas 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap perubahan harga saham industri food dan 

beverage di BEI. Berdasarkan koefisien determinasi R2 menunjukkan besarnya 

ketepatan model seluruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 34,40 

%. Arus kas secara berganda mempunyai hubungan terhadap perubahan harga saham 

perusahaan industri food dan beverage di BEI sebesar 58,60 %.

2. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukan bahwa arus kas operasi (X1) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham, yaitu pasar bereaksi terhadap 

peningkatan arus kas operasi perusahaan. Penelitian ini mendukung dengan pengujian 

yang dilakukan Ali (1994) yang memberikan bukti adanya nilai tambah kandungan 

informasi arus kas untuk kelompok perusahaan unexpected cash flow from operation 

yang tinggi.Arus kas bernilai negatif menunjukan bahwa perusahaan sedang 



menggunakan dana perusahaan untuk melakukan investasi. Sedangkan arus kas bernilai 

positif menunjukan perusahaan telah mampu mendapatkan   cash flow  positif dari 

kegiatan investasinya 

3. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukan bahwa arus kas pendanaan (X3) 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, yaitu pasar bereaksi terhadap 

peningkatan arus kas investasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Miner dan 

Rock (1985) dalam signaling theory yang menjelaskan bahwa pasar akan bereaksi 

terhadap pengumuman pendanaan dari kas karena akan berpengaruh terhadap arus kas 

operasi yang lebih kecil untuk masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan serta kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut:

Dari nilai statistik yang diperoleh terlihat bahwa variabel-variabel independen yang digunakan 

memberikan pengaruh yang sedang terhadap variabel dependen yaitu harga saham industri food 

dan beverage yang terdaftar di BEI. Untuk itu bagi para investor, walaupun informasi arus kas 

sangatlah penting dalam memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan 

pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, tetapi dalam berinvestasi masih 

harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, yaitu faktor fundamental dan teknis (seperti laba 

bersih dan size perusahaan, pembagian dividen, penerbitan saham baru, pergerakan mata uang, 

perkembangan teknologi, jenis industri, maupun perilaku massa), serta faktor lingkungan 

perusahaan lainnya (seperti kondisi sosial, ekonomi, peraturan pemerintah, maupun stabilitas 

politik dan keamanan) agar tidak terjdai kesalahan dalam mengambil keputusan investasi.



C. Keterbatasan

Penelitian ini hanya menggunakan 11 emiten sampel dari 1 jenis industri dan hanya meliputi 4 

tahun pengamatan, menjadikan daya komparatabilitasnya sangat rendah dibandingkan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Disarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menggunakan 

harga saham harian dan bulanan atau harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan 

keuangan sehingga perbedaan harga saham yang dihasilkan selanjutnya untuk menggunakan 

sampel yang lebih banyak dan memperpanjang periode pengamatan.


