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BAB V 

PENUTUP 

5.1  KESIMPULAN 

Penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh perubahan 

laba akuntansi, arus kas operasi, terhadap return saham perusahaan manufaktur 

food and baverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perubahan laba akuntansi, arus kas operasi, tidak  

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan perusahaan manufatur 

food and baverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis statistik diskriptif. Uji asumsi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah uji normalitas. Pengujian hipotesis terdiri dari dua hipotesis 

yaitu H1 dan H2, dengan signifikansi tetapan 0,05. Melihat dari hasil analisis data 

dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab IV, maka yang dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian ini antara lain : 

1. Laba akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

2. Arus Kas Operasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. 

 

5.2  KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki keterbatasan – keterbatasan yang 

mempengaruhi hasil penelitian, terutama pada sampel perusahaan yaitu 
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perusahaan manufaktur food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama  periode penelitian yang berjumlah 18 perusahaan dan setiap tahun 

mengalami pengurangan sampel. Kriteria pengambilan sampel yang 

menggunakan perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan selama periode 

penelitian. Sehingga banyak perusahaan yang tidak termasuk dalam sampel 

penelitian. Pengurangan sebanyak 5,4, dan 4. Sehingga menjadi 41 perusahaan 

manufaktur food and baverage yang dapat di jadikan sampel. 

5.3  SARAN  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan 

untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat memperpanjang periode 

pengamatan dan menambahkan variabel untuk diteliti agar hasil penelitian 

yang diperoleh akan lebih maksimal dan kesalahan lebih sedikit. 
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