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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh antara Earning Per Share 

(EPS) dan Economic Value Added (EVA) terhadap Harga Saham. Dari data 

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: 

1) Hasil uji regresi secara bersama-sama  menunjukkan bahwa 

variabel independen penelitian ini (EPS dan EVA)  memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen penelitian (Harga 

Saham).  

2) Hasil uji regresi menunjukkan bahwa EPS memiliki pengaruh 

terhadap harga saham. Sedangkan EVA tidak memiliki pengaruh 

terhadap harga saham. 

3) Uji keberartian koefesien korelasi menunjukkan bahwa terjadi 

hubungan yang sangat tinggi antara EPS dan EVA terhadap harga 

saham. 

4) Uji Koefesien Determinasi  sebesar 83,3%,  variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model (EPS dan EVA) mampu 

menjelaskan sebesar 83,3% variasi variabel dependen (Harga 

Saham). Sedangkan sisanya 16,7% dipengaruhi atau dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. 
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B. Implikasi 

Setelah dilakukannya penelitian mengenai pengaruh Earning Per Share 

(EPS) dan Economic Value Added (EVA) terhadap Harga Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahu 2012, diketahui bahwa 

implikasinya adalah. 

1) Pada penelitian ini EPS dinyatakan  signifikan mempengaruhi harga 

saham, maka EPS dapat digunakan sebgai pertimbangan untuk 

berinvestasi. 

2) Pengaruh EVA tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

Oleh karena itu, EVA tidak bisa dijadikan alasan utama dalam 

melakukan investasi. 

3) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham seperti tingkat 

Inflasi, Suku Bunga, dll, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi. 

 

C. Saran 

Setelah menyimpulkan dan membuat implikasi dari penelitian yang 

dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan beberapa masukan sebagai 

berikut. 

1. Bagi pihak perusahaan  

Agar para investor lebih tertarik dalam berinvestasi hendaknya 

perusahaan tidak  meningkatkan EPS dan EVA perusahaan karena 

harga saham juga dipengaruhi faktor lainnya. 
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2. Bagi Peneliti yang akan datang 

Diharapkan dapat menambah rasio keuangan yang digunakan dalam 

mengukur harga saham karena faktor yang mempengaruhi harga 

saham tidak hanya Earning Per Share (EPS) dan Economic Value 

Added (EVA).  

3. Bagi investor 

Sebelum melakukan investasi hendaknya memperhatikan beberapa 

faktor yang mempengaruhi perubahan harga saham, tidak hanya faktor 

internalnya saja tetapi juga faktor eksternal perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


