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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengaruh economic 

value added (EVA), market value added (MVA), dan return on equity (ROE) 

terhadap return saham pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2016 dengan sampel penelitian berjumlah 16 

sampel dengan 48 observasi. Selanjutnya data diuji dengan metode analisis regresi 

linear berganda. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

diketahui bahwa : 

1. Secara parsial Economic Value Added (EVA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham yang artinya bahwa meskipun nilai EVA 

perusahaan naik, belum tentu return yang akan diterima investor juga akan 

naik, begitu pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa analisis EVA 

tidak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor untuk 

melakukan pembelian maupun pelepasan saham perusahaan tersebut dan 

juga tidak digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam 

pengambilan kebijakan pembagian devidennya. Perbahan harga saham 

lebih dipengaruhi oleh naik-turunnya harga saham tersebut. Apabila harga 

saham mengalami kenaikan, return yang diterima investor juga cenderung 

naik.  

2. Secara parsial Market value added (MVA) berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. MVA yang positif berada dalam kondisi yang baik, 
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karena perusahaan mampu menciptakan nilai tambah pasar, hasil ini akan 

menarik investor untuk menanamkan modalnya. 

3.  Secara parsial Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh terhadap 

return saham. Hal ini menunjukkan  kemampuan perusahaan tersebut 

bagus dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika perusahaan 

dapat menghasilkan laba yang tinggi, maka permintaan investor akan 

saham akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak pada 

meningkatnya harga saham perusahaan. Ketika harga saham semakin 

meningkat maka return saham juga akan meningkat. Hal ini disebabkan 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan mempunyai dana 

internal yang besar. 

4. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel 

Economic value added, Market value added, dan Return On Equity secara 

bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham.   

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,301 atau 30,1%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya bahwa kontribusi sebesar 30,1% dari 

variabel economic value added (EVA), market value added (MVA), dan 

return on equity (ROE) terhadap return saham. Sedangkan sisanya 69,9% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 
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1. Keterbatasan periode ini hanya 3 (tiga) tahun yakni dari 2014 – 2016. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya 3 (tiga) 

variabel dependen saja economic value added (EVA), market value added 

(MVA), dan return on equity (ROE). 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang 

berbeda dan sebaiknya sampel lebih banyak dari pada sampel dalam 

penelitian ini. Disarankan juga untuk memperpanjang jangka waktu 

penelitian dengan menggunakan tahun yang lebih update. Selain itu, 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor eksternal maupun 

faktor internal lainnya untuk mencari variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap return saham yang diterima investor.  

2. Bagi perusahaan publik sebaiknya meningkatkan nilai perusahaan sehingga 

daya tarik investor akan tinggi untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

3. Bagi para investor dan calon investor dipasar modal perlu memperhatikan 

nilai Market Value Added dan Return On Equity karena variabel-variabel 

ini berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan Economic Value Added 

tidak berpengaruh terhadap return saham, sehingga investor maupun calon 

investor tidak akan memiliki resiko yang tinggi apabila tidak melakukan 

analisis Economic Value Added. Disarankan agar mempertimbangkan 

faktor-faktor lain baik internal maupun eksternal perusahaan. 


