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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan interpretasi data yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil 

yang telah disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dibahas sebelumnya. 

Kesimpulan tersebut adalah : 

1. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel  EVA, 

MVA dan ROE tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel 

dependenya (Return saham) pada taraf 5%. Kesimpulan ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya (2008), Handoko (2008), 

Rahayu (2007), Usman (2004), Kartini dan Gatot Hermawan (2008). 

2. Hasil uji hipotesis secara simultan (serempak) menunjukkan bahwa ukuran 

kinerja keuangan Bank Devisa Go Public yang diwakili oleh nilai EVA, 

MVA dan ROE, secara serempak tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Return Saham pada taraf 5%. Kesimpulan ini konsisten dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mardiah et, al. (2006), Sri 

Rahayu (2007), Kartini dan Gatot Hermawan (2008). 

 

5.2. Saran 

  Saran    yang   dapat    penulis   berikan   untuk   penelitian   selanjutnya, 

berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah:  
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1. Hasil uji hipotesis dengan metode analisis OLS (Ordinary Least Square), 

memperlihatkan bahwa tidak adanya variabel dalam penelitian ini yang 

berpengaruh signifikan terhadap return saham baik secara simultan maupun 

parsial. Hal ini dapat disebabkan  karena jumlah sampel observasi dalam 

penelitian ini yang cukup sedikit, sehingga pada penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menambah jumlah sampel dengan cara memperpanjang 

periode penelitian, atau dapat menggunakan metode analisis lain seperti 

WLS (Weighted Least Squares), ARCH (AutoRegressive Conditional 

Heteroscedasticity), GARCH (Generalize AutoRegressive Conditional 

Heteroscedasticity), dll, dalam menghitung dan melihat respon return 

saham sebagai variabel dependen dalam model penelitian. 

2. Nilai R2 dalam penelitian ini cukup rendah sehingga untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen atau 

ukuran kinerja lainya misalya: Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio 

Manajemen Aktiva, Rasio Manajemen Utang, dll, atau dengan meneliti 

faktor lain seperti behavior analysis (prilaku investor) untuk lebih  

menjelaskan faktor-faktor apa saja diluar ukuran kinerja keuangan yang 

berpengaruh terhadap saham terutama return saham. 

3. Diharapkan pada penilitian selanjutnya untuk memperluas kategori sampel 

penelitian tidak hanya pada golongan bank devisa saja tapi lebih kepada 

keseluruhan bank secara umum atau dapat memilih sampel dari kategori 

perusahaan lainnya, diluar perusahaan yang bergerak dibidang perbankan 

sebagai sampel penelitian. 
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