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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh earning pershare (EPS), dan cash 

flow operation (CFO), terhadap return saham pada perusahaan sektor properti dan 

real estate di BEI periode 2009 - 2013 maka peneliti mengambil beberapa 

simpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran umum dari Rata-rata EPS dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, 

pada tahun 2009 nilai EPS adalah 114,4597, tahun 2010 adalah 70,78974, 

tahun 2011 adalah 443,0479, tahun 2012 adalah -161,144, dan tahun 2013 

adalah 98,56. Rata-rata CFO dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi akan 

tetapi pada tahun 2013 dimana CFO hampir semua perusahaan mengalami 

kenaikan yang pesat, pada tahun 2009 nilai CFO adalah 277.772, tahun 2010 

adalah 22.874.022, tahun 2011 adalah 15.667.786, tahun 2012 adalah 75.902, 

dan tahun 2013 adalah 49.015.571.442. Rata-rata Return Saham dari tahun ke 

tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2009 nilai Return Saham adalah 

405,5897, tahun 2010 adalah 559,6154, tahun 2011 adalah 635,0256, tahun 

2012 adalah 834,4615, dan tahun 2013 adalah 1319,615. 

2. pengaruh earning pershare (EPS), dan cash flow operation (CFO), terhadap 

return saham secara simultan berpengaruh secara signifikan dan memberikan  

pengaruh sebesar 24.9% sedangkan sisanya sebesar 75.1% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

besarnya koefisien adjusted R
2
 dari model regresi dapat menjelaskan variasi 

tingkat pengembalian saham sebesar 24,1%. 

3. Secara parsial yang memberikan pengaruh signifikan terhadap return saham 

adalah EPS dengan pengaruh sebesar 23,2% Sedangkan CFO tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham dan hanya 

memberikan pengaruh sebesar 1,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian sebesar 75.1%. 
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5.2 Saran  

Dari penelitian penelitian pengaruh earning pershare (EPS), dan cash flow 

operation (CFO), terhadap return saham pada perusahaan sektor properti dan real 

estate di BEI periode 2009 - 2013 pihak-pihak terkait disarankan untuk 

melakukan hal-hal antara lain : 

1. Untuk penelitian selanjutnya  diharapkan mampu menambah faktor dan juga 

memperluas objek pengamatan yang diteliti, sebab kondisi lapangan pada 

waktu yang berbeda dapat mempengaruhi hasil penelitian berikutnya sebagai 

contoh menambah variabel dari sisi value measures seperti EVA dan MEVA 

serta periode penelitian lebih dari 5 tahun agar didapat hasil yang lebih akurat.   

2. Untuk perusahaan khususnya sektor properti dan real estate secara umum 

diharapkan mampu menghadirkan kinerja lebih baik lagi dimasa yang akan 

datang. Secara khusus pada saat krisis moneter faktor yang mempengaruhi 

secara signifikan pada EPS adalah debt ratio to equity, net profit margin dan 

book value growth. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan mengelola kewajibannya (liabilities), kemampuan menghasilkan 

laba (profitabilitas) dan kemampuan permodalan (capital). Pada bagian 

permodalan hendaknya emiten  memilih apakah sumber modal dari perbankan 

atau dari investor. Hal ini disesuaikan dengan aset yang dimiliki emiten harus 

bisa menutupi seluruh kewajibanya, sehingga portofolio emiten yang stabil 

dapat menarik investor maupun pemodal asing lainnya dalam memberikan 

suntikan dana. 

3. Untuk Investor secara umum diharapkan dapat melakukan keputusan investasi 

di pasar modal khususnya di sektor properti dan real estate lebih baik lagi 

dengan tambahan analisis dan pengamatan terhadap kinerja perusahaan yang 

didasarkan pada berbagai informasi keuangan serta analisis jual beli saham 

saham di pasar modal. Secara khusus ada tiga hal yang perlu diperhatikan 

investor terhadap emiten secara umum yaitu kemampuan perusahaan 

mengelola kewajibannya (liabilities), kemampuan menghasilkan laba 

(profitabilitas) dan kemampuan permodalan (capital). Kebanyakan para 

investor melihat EPS sebagai acuan karena dapat mempengaruhi perolehan 
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dividen. Sedangkan saran dari penulis adalah investor turut memperhatikan 

sejauh mana emiten dapat mengelola permodalan, selain dapat mengambil 

kebijakan tentang darimana modal itu didapat tetapi juga bagaimana cara 

emiten memenuhi kewajibannya seperti mengelola liabilities dan dividen. Tata 

kelola ini didukung juga oleh apakah emiten dapat mengefisiensikan 

penggunaan sumber daya perusahaan yang salah satunya digambarkan dengan 

kondisi CFO emiten tersebut. Sehingga didapatkan informasi optimal 

mengenai kinerja emiten tersebut dan mempengaruhi keputusan calon investor 

dalam berinvestasi pada sektor properti dan real estate. 


