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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Cash Flow 

dan Return On Investment terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur di BEI selama periode 2011-2014. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian berdasarkan uji t menunjukkan bahwa cash flow tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hsil penelitian ini

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suriani Ginting (2012)

yang juga menyebutkan bahwa tidak adanya pengaruh antara arus kas dan

rasio profitabilitas terhadap return saham.

2. Hasil pengujian berdasarkan uji t menunjukkan bahwa return on

investment tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruriana Ulfa (2011)

dalam penelitiannya mengenai pengaruh ukuraan perusahaan, leverage,

EVA, ROI, dan EPS terhadap return saham yang dilakukan pada 13

perusahaan makanan dan minuman yang terdapat di BEI selama 2007-

2009. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan,

leverage, dan EVA berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan ROI

dan EPS tidak berpengaruh terhadap return saham.

3. Hasil pengujian berdasarkan uji f menunjukkan bahwa cash flow dan

return on investment secara simultan tidak berpengaruh terhadap return

saham. Hal ini disebabkan karena variabel yang diambil oleh peneliti

bukan bagian dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return saham.
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Selain itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang membuat 

investor tidak menggunakan cash flow dan ROI sebagai pertimbangan 

atau perhitungan dari return saham yang diperolehnya atas investasi.  

 

 

1.2 Ketebatasan Penelitian 

a. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dimana variabel yang digunakan 

hanya terbatas pada sebagian variabel akuntansi saja. Dari hasil pengujian 

dilihat bahwa variabel independen yang digunakan dalam model sangat 

kecil bahkan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan 

sebagian besar variabel dependennya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

model regresi. 

b. Keterbatasan penelitian ini dalam pengambilan sampel perusahaan yang 

hanya sebagian kecil perusahaan manufaktur dan jumlah periode tahun 

yang terlalu singkat sehingga tidak mencerminkan reaksi dari pasar modal. 
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1.3 Saran 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan pada penelitian selanjutnya 

agar memperluas variabel independen karena dari hasil penelitian masih 

banyak variabel-variabel lain diluar model yang memiliki pengaruh 

terhadap return saham. 

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

agar menambah atau memperbanyak jumlah sampel perusahaan 

manufaktur agar bisa mencerminkan reaksi pasar modal secara 

keseluruhan dan memperpanjang periode tahun penelitian agar pada hasil 

penelitian dapat mewakili kondisi perusahaan manufaktur tersebut. 

c. Bagi investor diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan investasi dengan melihat kondisi 

keuangan perusahaan melalui rasio keuangan khususnya melalui rasio 

Return On Invesment (ROI), dan sedikitnya melihat pertimbangan melalui 

laporan aru kas perusahaan. 
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