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BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh pertumbuhan aset dan 

arus kas bebas dan terhadap harga saham pada. Perusahaan manufaktur sektor 

logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2015 dapat 

disimpulkan bahwa : 

1.   Pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur sektor logam dan sejenisnya, hal ini dibuktikan dengan 

diperolehnya signifikansi sebesar 0,726. Nilai signifikansi Pertumbuhan Aset 

(0,726) yang lebih besar dari nilai signifikansi yang diharapkan (0,05) 

menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Pertumbuhan aset yang 

meningkat dan menurun tidak selalu diikutti dengan kinerja perusahaan yang 

baik. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung 

pada dana dari luar perusahaan dikarenakan dana dari dalam perusahaan tidak 

mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi. 

2. Arus kas bebas tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur sektor logam dan sejenisnya, hal ini dibuktikan dengan 

diperolehnya nilai signifikansi sebesar 0,267. Nilai signifikansi Arus kas 

bebas (0,267) yang lebih besar dari nilai signifikansi yang diharapkan (0,05) 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil ini memiliki arti bahwa 

arus kas bebas bukanlah faktor yang mempengaruhi harga saham. Tinggi 

rendahnya arus kas bebas tidak menjamin dapat mempengaruhi harga saham. 
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Arus kas bebas yang tinggi maupun rendah cenderung digunakan manajer 

untuk memperluas investasi guna mementingkan dirinya sendiri dari pada 

harus membagikan kepada pemegang saham sebagai deviden.  

3. Pertumbuhan aset, dan arus kas bebas tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap harga saham. Hasil pengujian secara simultan yang telah diutarakan 

sebelumnya dalam bab IV diperoleh nilai F hitung sebesar 1,163 dengan 

signifikansi sebesar 0,322. Nilai signifikansi (0,322) yang lebih besar dari 

nilai signifikansi yang diharapkan (0,05) hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan aset, dan arus kas bebas tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap harga saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam dan 

Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

sehingga Ho diterima. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

 Peneliti menyarankan perusahaan untuk memperhatikan arus kas bebas dan 

pertumbuhan aset sehingga memberi pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan khsusnya pada perusahaan manufaktur sektor logam. 

Keberhasilan atau pun kegagalan dalam meningkatkan harga saham akan 

berdampak pada nilai perusahaan dan keberlangsungan hidup perusahaan. 
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Manager seharusnya tidak mementingkan keuntungan sendiri, dan 

memperhatikan hak pemegang saham.  

2.   Bagi investor  

   Untuk memperhatikan dan melakukan analisis terhadap faktor apa saja yang 

mempengaruhi harga saham. Dan memperhatikan kebijakan perusahaaan 

sebelum melakukan investasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data periode yang lebih 

panjang, sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya 

dari pengaruh variabel-variabel yang digunakan dengan lebih baik dan 

konsisten. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk meneliti pada jenis 

perusahaan lain, sehingga dapat diketahui dengan secara spesifik variabel-

variabel yang mempengaruhi harga Saham.  


