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BAB V 
 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan  antara arus kas dari aktivitas 

operasi (AKOp) terhadap volume perdagangan saham perusahaan yang 

tergabung dalam Jakarta Islamic Index terlihat dengan perolehan hasil 

uji t hitung sebesar -1,282 dengan probabilitas sebesar  0,209  atau dengan 

kata lain nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (0,209 > 0,05). 

b. Hasil uji t untuk variabel arus kas dari aktivitas investasi (AKIn) 

diperoleh hasil t hitung sebesar -0,946 dengan probabilitas sebesar  0,351. 

Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05   (0,351 > 0,05). Maka, dapat 

dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara arus kas dari 

aktivitas investasi (AKIn) terhadap volume perdagangan saham 

perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index’’ .   

c. Hasil uji t untuk variabel arus kas dari aktivitas pendanaan (AKPn) 

diperoleh hasil t hitung sebesar  -0,972 dengan probabilitas sebesar  0,338. 

Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05   (0,338 > 0,05). Jadi dapat 

dikatakan bahwa  tidak ada pengaruh yang signifikan antara arus kas dari 

pendanaan (AKPn) terhadap volume perdagangan saham perusahaan 

yang tergabung dalam “Jakarta Islamic Index’’  
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d. Hasil pengujian secara simultan variabel terikat dan bebas dapat 

diketahui bahwa tidak ada pengaruh positif antara arus kas dari aktivitas 

operasi (AKOp), arus kas dari aktivitas investasi (AKIn) dan arus kas 

dari aktivitas pendanaan (AKPn) secara bersama-sama  terhadap  volume 

perdagangan saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. 

Dengan ditunjukkan dari hasil perolehan F hitung sebesar 0,716 dengan 

nilai probabilitas sebesar  0,550, karena nilai probabilitas lebih besar dari 

0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan 

investasi, perhatian investor tidak tertuju pada informasi laporan arus kas 

tetapi juga laporan keuangan lainnya maupun informasi lainnya yang 

berhubungan dengan pasar di luar penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 

2. Periode pengamatan yang pendek dalam penelitian ini lima hari sebelum 

dan lima hari sesudah dimungkinkan (bias) karena ada faktor lain. 

3. Faktor – faktor lain yang lebih besar mempengaruhi volume 

perdagangan saham (93,5%) tidak dilakukan penelitian. 
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5.3 Saran 
 

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi investor khususnya investor yang memilih berinvestasi pada saham 

komponen Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia hendaknya 

dalam mengambil keputusan investasi selain mempertimbangkan dari 

laporan keuangan yaitu dengan melihat dari arus kas dari aktivitas 

operasi, arus kas dari akrivitas investasi dan arus kas dari aktivitas 

pendanaan juga perlu mempertimbangkan rasio-rasio keuangan lain 

maupun faktor-faktor lain di luar penelitian ini. 

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan lebih banyak menyangkut tentang 

faktor lain diluar penelitian ini seperti bad news atau good news. 

 

 


