
BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir interpretasi hasil 

analisis mengenai pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih terhadap arus kas di 

masa mendatang dengan menggunakan data yang terdistribusi normal, tidak terdapat 

multikolinearitas, bebas autokorelasi dan tidak adanya heterokedastisitas, maka 

dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Laba kotor tidak berpengaruh terhadap Arus kas di masa mendatang pada perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 – 2015. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai Sig. 0,552 lebih besar dari 0,05 berada pada daerah 

penerimaan. 

2. Laba operasi tidak berpengaruh terhadap arus kas di masa mendatang pada 

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 – 

2015. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig. 0,247 lebih besar dari 0,05 berada pada 

daerah penerimaan dan menunjukan nilai Sig. 0,000. 

3. Laba bersih tidak berpengaruh terhadap arus kas di masa mendatang pada perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 – 2015. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai Sig. 0.794 > 0.05. 

4. Laba kotor, laba operasi dan laba bersih  secara  bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap  terhadap  arus kas di masa mendatang pada perusahaan food and beverages 



yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig 0.399 > 

0.05. 

B. Keterbatasan Penelitian 

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi arus kas 

di masa mendatang, padahal terdapat banyak variabel yang mempengaruhi arus kas di 

masa mendatang. 

2. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015, sehingga data yang diambil ada kemungkinan kurang 

mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 

3. Penelitian ini hanya terbatas untuk sampel perusahaan manufaktur pada sektor food 

and beverages sehingga kurang mewakili seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

C. Saran 

1. Bagi perusahaan, agar dapat melihat prospek perusahaan di masa mendatang ditinjau 

dari kinerja keuangaan saat ini terutama dilihat dari laba operasi perusahaan. 

2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

dalam melakukan keputusan investasi dalam rangka mengurangi risiko dari investasi 

tersebut. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, Agar menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

teknik mengambil sampel dari seluruh populasi, agar diperoleh sampel yang lebih 

baik sesuai dengan data yang diinginkan. Selain itu, sebaiknya dapat menambahkan 

variabel lain yang dapat digunakan dalam mempengaruhi prediksi arus kas operasi 



masa mendatang. Seperti perubahan piutang, perubahan persediaan sehingga 

diketahui mana prediktor yang lebih baik. 
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