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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Operating Cash Flow 

(OCF), Earning Per Share (EPS) dan Economic Value Added (EVA) terhadap 

stocks return pada Sub Sektor Kontruksi dan Bangunan di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Operating Cash 

Flow (OCF) tidak berpengaruh terhadap stocks return pada Sub Sektor 

Kontruksi dan Bangunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d 2016. 

2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Earning Per 

Share (EPS) berpengaruh positif signifikan terhadap stocks return tidak 

berpengaruh terhadap stocks return pada Sub Sektor Kontruksi dan 

Bangunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d 2016. 

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Economic 

Value Added (EVA) tidak berpengaruh terhadap stocks return pada Sub 

Sektor Kontruksi dan Bangunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 s.d 

2016. 

4. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Operating Cash Flow 

(OCF), Earning Per Share (EPS) dan Economic Value Added (EVA) secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap stocks return 

pada Sub Sektor Kontruksi dan Bangunan di Bursa Efek Indonesia 2012 s.d 

2016.
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Bagi para pemilik modal atau investor dalam menginvestasikan dananya 

perlu untuk memperhatikan kinerja perusahaan guna memperoleh capital 

gain dan dividen yang tinggi, disamping itu yang terpenting adalah investor 

dapat memperoleh jaminan keamanan atas pengembalian investasinya 

tersebut. Investor hendaknya mempertimbangkan informasi keuangan yang 

lain seperti kondisi fundamental emiten dan faktor makro lainnya. 

2. Bagi pihak manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan kinerja 

perusahaan guna mendapatkan laba yang optimal sehingga dapat 

menciptakan nilai perusahaan dengan memberikan return yang tinggi 

kepada investor. Return yang tinggi akan menjadi daya tarik bagi investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

3. Bagi peneliti berikutnya yang pertama, diharapkan menambah jumlah 

variabel lain selain OCF, EPS dan EVA karena sangat dimungkinkan 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh 

terhadap stocks return. Kedua, disarankan untuk memperluas objek 

penelitian dan memperpanjang periode penelitian serta menggunakan model 

yang berbeda untuk mengukur stocks return agar hasil penelitian nantinya 

mampu menggambarkan secara keseluruhan keadaan perusahaan go public 

di Indonesia. 

 


