
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Penelitian ini menguji secara empiris apakah informasi akuntansi dalam bentuk 

laba operasi dapat bermanfat untuk memprediksi laba operasi, arus kas operasi 

dan dividen kas untuk satu tahun ke depan. Penelitian ini telah menjawab rumusan 

masalah penelitian sehingga tujuan penelitian telah terpenuhi. 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Hasil uji kemampuan laba operasi saat ini dalam memprediksi laba operasi 

masa depan secara statistik menunjukan bahwa laba operasi saat ini 

signifikan mampu memprediksi laba operasi masa depan.  Hasil pengujian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Parawiyati dan 

Baridwan (1998) dalam Dwiati (2008), Syafriadi (2000) dalam Dahler dan 

Febrianto (2006). 

2. Hasil uji kemampuan laba operasi dalam memprediksi arus kas operasi masa 

depan secara statistik menunjukan bahwa laba operasi saat ini signifikan 

mampu memprediksi arus kas operasi masa depan.  Hasil pengujian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barth et al. (2001) serta 
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Kim dan Kross (2002) dalam Dahler dan Febrianto (2006) dan Dahler dan 

Febrianto (2006). 

3. Hasil uji kemampuan laba operasi saat ini dalam memprediksi dividen kas 

masa depan secara statistik menunjukan bahwa laba operasi saat ini  

signifikan mampu memprediksi dividen kas masa depan. Hasil pengujian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Beaver (1998) 

dalam Wolk, Dodd dan Tearney (2003).  

 

5.2  Keterbatasan dan Saran 

 

1. Pemilihan sampel yang tidak random dan hanya menggunakan perusahaan 

yang tergabung dalam kelompok manufaktur saja membuat peneliti sulit 

menggeneralisir hasil penelitian di luar kelompok tersebut. Di harapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat lebih luas lagi dalam pembentukan sampel 

sehingga dapat mewakili seluruh perusahaan di BEI. 

2. Penelitian ini tidak memperhatikan informasi lain yang mempengaruhi seperti 

kebijakan politik, tingkat inflasi, dan kondisi perekonomian. Pada penelitian 

selanjutnya dapat memasukan faktor kualitatif tersebut sehingga hasil 

penelitiannya lebih andal. 

3. Penelitian ini tidak memperhatikan siklus umur perusahaan yang 

memungkinkan adanya perbedaan antara perusahaan yang baru berdiri 

dengan perusahaan yang telah dewasa dan berkembang. 

 


