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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh antara EVA dan 

MVA terhadap Harga Saham. Dari data penelitian yang dilakukan 

diperoleh hasil bahwa : 

1. Variabel EVA tidak mempunyai pengaruh positif terhadap harga 

saham. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya harga saham 

tidak dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang diukur dengan 

metode EVA. Artinya jika EVA perusahaan meningkat, maka 

Harga Saham tidak mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya 

jika EVA perusahaan mengalami penurunan Harga Saham tidak 

menurun. 

2. Variabel MVA mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Artinya jika MVA perusahaan meningkat 

maka Harga Saham juga mengalami peningkatan. Begitu juga 

sebaliknya jika MVA perusahaan mengalami penurunan maka 

Harga Saham mengalami penurunan. 

3. Variabel EVA dan MVA secara bersama-sama berpengaruh positif  

dan signifikan terhadap Harga Saham. Berdasarkan hasil pengujian 
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data variabel EVA dan MVA mampu menjelaskan variabel harga 

saham sebesar dua puluh tiga koma tujuh persen. 

 

B. Implikasi 

Setelah dilakukan penelitian mengenai EVA dan MVA terhadap 

Harga Saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45 periode Februari-

Juli 2015 diketahui bahwa implikasinya adalah : 

a. EVA tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan tergadap harga 

saham. Dapat diartikan bahwa besar kecilnya harga saham tidak 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang diukur menggunakan 

metode EVA, namun terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

Harga Saham pada periode Februari – Juli 2015 adalah tingkat 

inflasi yang terus meningkat selama periode Februari – Juli 2015 

yang mempengaruhi Harga Saham pada periode tersebut.  

b. Variabel MVA mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan MVA lebih mampu 

menciptakan ukuran penciptaan nilai bagi pemegang saham karena 

MVA dari sebuah perusahaan adalah selisih dari nilai pasar 

perusahaan dengan komponen yang dikeluarkan perusahaan. Nilai 

pasar ditandai dengan perolehan besarnya nilai perusahaan yang 

dihargagai pada harga saham, yang merupakan penggali antara 

harga saham dengan jumlah saham yang beredar, sehingga 



99 
 

 

kekayaan dan kesejahteraan pemilik perusahan akan bertambah jika 

MVAnya bertambah. 

 

C. Saran 

Setelah menyimpulkan dan  membuat implikasi dari penelitian 

yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan 

sebagai berikut: 

1) Bagi pihak perusahaan 

Dari hasil perhitungan ini diharapkan perusahaan yang terdaftar di 

LQ 45 untuk menerapkan perhitungan MVA guna menilai kinerja 

perusahaan dan lebih mendapatkan informasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan strategis keuangan 

perusahaan, karena memberikan pengaruh yang positif terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ 45. Terutama untuk 

yang memiliki MVA rendah atau bakan negative , dapat terus 

berupaya meningkatkan MVA dengan cara meningkat nilai pasar 

perusahaan. Nilai perusahaan yang baik dan stabil akan membuat 

para investor lebih tertarik dalam menginvestasikan dananya 

diperusahaan tersebut. 

2) Bagi peneliti yang akan datang  

Diharapkan penelitian periode dapat diperpanjang. Penelitian ini 

hanya mengambil jangka waktu 1 periode karena dimulai dari 

fenomena yang ada sampai waktu terakhir dari waktu penelitian 
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yang dilakukan dan pertimbangan ketersediaan data. Penelitian yang 

selanjutnya alangkah lebih baik meneliti EVA dan MVA pada 

kelompok indeks lain atau industry lain ya g listing di BEI. 

Penelitian yang akan datang hendaknya memperbanyak variabel 

seperti EPS, ROE, ROA, ROI dan DER untuk mengatahui lebih 

lanjut faktor-faktor lain yang mempengaruhi Harga Saham. 

3) Bagi investor 

Dalam berinvestasi sebaiknya melihat kinerja perusahaan yang akan 

dijadikan tempat berinvestasi. Bila kinerja perusahaan baik maka 

akan menarik banyak investor untuk berinvestasi, hal ini akan 

membuat harga saham perusahaan menjadi membaik. Dari hasil 

penelitian ini sebaiknya investor melihat variabel MVA dalam 

melihat kinerja perusahaan. 

 


