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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

 “Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari tahu pengaruh 

Economic Value Added (EVA) dan Solvabilitas yang diproksikan dengan Debt 

to Assets Ratio (DAR) terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar 

dalam indeks kompas 100 Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 dengan 

sampel sebanyak 42 perusahaan yang diteliti.” “Berdasarkan hasil analisis data 

yang diperoleh dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Economic Value Added 

(EVA) tidak memiliki pengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks kompas 100 Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2018.

2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Debt to Assets Ratio 

(DAR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham.

Hal ini berarti semakin rendah tingkat DAR yang dimiliki suatu 

perusahaan maka return saham akan mengalami kenaikan.

3. Economic Value Added (EVA) dan Debt to Assets Ratio (DAR) secara 

simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham.”
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B. Implikasi

 Setelah dilakukannya penelitian mengenai Economic Value Added

(EVA) dan Debt to Assets Ratio (DAR) terhadap return saham pada perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks kompas 100 Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2018, “diketahui bahwa implikasinya adalah :

1. Economic Value Added (EVA) dalam penelitian ini dinyatakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Tidak berpengaruhnya 

Economic Value Added (EVA) terhadap Return Saham kemungkinan 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi sosial, politik, serta 

ekonomi Indonesia yang tidak stabil sehingga mengakibatkan tingginya 

risiko bisnis serta ketidakpastian tingkat pendapatan yang akan diterima

oleh investor dan pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi. 

Tidak berpengaruhnya EVA terhadap return saham dimungkingkinkan

pula dengan kenyataan mengenai kerumitan perhitungan EVA. Angka 

EVA tidak langsung tersedia di laporan keuangan perusahaan. Untuk 

menghitung EVA, diperlukan banyak data dan akibatnya investor 

menghadapi kendala waktu untuk mengambil keputusan investasi 

berdasarkan EVA dan sifat pengukuran EVA hanya menggambarkan 

jangka pendek.” 

2. Debt to Assets Ratio (DAR) dalam penelitian ini dinyatakan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini 
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berarti adanya pengaruh DAR terhadap return saham namun 

pengaruhnya saling berbanding terbaik yang artinya apabila DAR 

memiliki nilai yang tinggi, maka return saham akan mengalami 

penurunan dan sebaliknya apabila DAR memiliki nilai yang rendah, 

maka return saham akan mengalami kenaikan.

3. “Economic Value Added (EVA) dan Debt to Assets Ratio (DAR) dalam 

penelitian ini secara bersama-sama keseluruhan berpengaruh terhadap 

return saham. Sehingga Economic Value Added (EVA) dan Debt to 

Assets Ratio (DAR) dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan bagi 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks kompas 100 untuk melihat 

besarnya nilai return saham.”

C. Saran

“Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi yang telah diuraikan serta 

kesimpulan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang peneliti 

sampaikan, antara lain:”

1. Bagi pihak perusahaan

“Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang 

dapat membantu manajemen perusahaan agar mampu menilai sendiri 

kinerja manajemennya dengan analisis fundamental melalui rasio-rasio 

keuangan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan perusahaan agar dapat menguntungkan 
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manajemen perusahaan maupun pemegang sahamnya.” Hasil penelitian 

ini dapat digunakan pula untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan melalui pertimbangan perhitungan EVA dan DAR agar 

memperoleh perhatian yang baik dari investor sehingga dapat 

menaikkan harga saham dan keuntungan perusahaan yang menjadi 

return total saham perusahaan

2. Bagi Investor

Bagi investor yang akan menanamkan sahamnya melalui pasar modal 

agar sebaiknya dalam mempertimbangkan keputusan investasi 

memperhatikan analisis fundamental perusahaan melalui kinerja 

keuangan yang tergambar dari rasio-rasio keuangan dan hendaknya juga 

memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan return 

saham, tidak hanya dari internal perusahaan saja tetapi juga dari faktor 

eksternal perusahaan.

3. Bagi penelitian yang akan datang

Untuk penelitian yang akan datang hendaknya dapat menggunakan 

variabel independen lain dan lebih banyak yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini sehingga dapat menggambarkan keseluruhan yang dapat 

mempengaruhi return saham yang terjadi pada perusahaan yang tercatat 

dalam indeks kompas 100. Selain itu perhitungan melalui EVA dan 

DAR ataupun melalui perhitungan rasio keuangan lainnya sebaiknya 

diteliti dengan hati-hati dan cermat. Hasil penelitian ini bersifat tentatif 
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dan dapat menghasilkan hasil berbeda yang dapat disebabkan oleh 

angka, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan politik ataupun kondisi 

lainnya yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

  


