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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :  

1. Laba bersih berpengaruh signifikan terhadap arus kas operasi di masa 

mendatang dengan tingkat signifikasi 0,004 (<0,05). Hal ini karena jika 

penjualan mengalami peningkatan maka pendapatan yang diterima juga 

akan mengalami peningkatan yang akan berdampak pada kas yang akan 

diterima.  

2. Perubahan piutang usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas 

operasi di masa mendatang dengan tingkat signifikasi 0,547 (>0,005). Hal 

ini karena adanya perbedaan kebijakan perusahaan dalam penagihan 

piutang usaha. Selain itu, piutang usaha memiliki jangka waktu kurang 

dari satu tahun sehingga sulit memprediksi arus kas operasi di masa 

mendatang. Atau karena pada saat penelitian, perusahaan berada di kondisi 

kritis, sehingga piutang usaha tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi 

di masa mendatang. 

3. Perubahan utang usaha berpengaruh terhadap arus kas operasi di masa 

mendatang dengan tingkat signifikansi 0,012 (<0,05). Hal ini karena 

perusahaan berkewajiban membayar utangnya, dimana kenaikan nilai 
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utang akan menurunkan arus kas operasi di masa mendatang karena harus 

membayar kewajiban tersebut. 

4. Perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi di masa 

mendatang dengan tingkat signifikansi 0,395 (>0,05). Hal ini karena 

adanya perbedaan kebijakan perusahaan dalam hal penjualan maupun 

pembelian persediaan sehingga persediaan tidak mempengaruhi arus kas 

operasi di masa mendatang. Atau pada saat penelitian, perusahaan berada 

di kondisi kritis, sehingga persediaan tidak berpengaruh terhadap arus kas 

operasi di masa mendatang. 

5. Perubahan beban penyusutan tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi 

di masa mendatang dengan tingkat signifikansi 0,309 (>0,05). Hal ini 

karena adanya perbedaan metode pencatatan beban penyusutan di setiap 

perusahaan, adanya kebijakan-kebijakan perusahaan sehubungan dengan 

penentuan beban penyusutan, beban penyusutan tidak melibatkan arus kas 

keluar maupun arus kas masuk, atau karena komponen ini dijadikan target 

untuk memanipulasi laba sehingga beban penyusutan tidak memiliki 

pengaruh terhadap arus kas operasi di masa mendatang.  

6. Secara simultan, variabel independen yang terdiri dari Laba, perubahan 

piutang usaha, perubahan persediaan, perubahan utang usaha, dan 

perubahan beban penyusutan berpengaruh terhadap arus kas operasi di 

masa mendatang. Hal ini terlihat dari nilai F hitung (3,220) > F tabel 

(2,44), dengan nilai signifkansi lebih kecil dari 0,05 (0,015 < 0,05). 
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5.2 Saran  

 Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa 

saran untuk kedepannya yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti untuk beberapa sektor perusahaan 

sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan perusahaan secara 

keseluruhan. Karena peneliti hanya meneliti untuk sektor industri barang 

konsumsi sehingga hasil penelitian hanya menggambarkan hasil untuk 

sektor industri barang konsumsi saja. Selain itu untuk melihat apakah hasil 

penelitian tetap sama jika sampel perusahaan yang dipakai berbeda. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti laba positif saja 

tetapi juga laba negatif. dengan begitu bisa dilihat apakah rugi atau laba 

negatif juga bisa digunakan untuk memprediksi arus kas operasi di masa 

mendatang. 

3. Variabel tambahan perlu dimasukkan ke dalam model penelitian sehingga 

dapat diperoleh variabel apa saja yang bisa mempengaruhi arus kas operasi 

di masa mendatang selain variabel dalam penelitian ini karena variabel 

independen dalam penelitian ini hanya memiliki pengaruh sebesar 19,1% 

terhadap arus kas operasi di masa mendatang, sedangkan 80,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain.  


