
V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara Simultan nilai EVA dan MVA berpengaruh secara signifikan terhadap 

perubahan harga saham manufaktur yang listing di BEI periode 2008-Maret 2010 

dengan taraf 5%.

Secara parsial nilai EVA dan MVA juga berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham manufaktur yang listing di BEI periode 2008-Maret 2010 dengan taraf 5%. 

artinya semakin tinggi nilai EVA dan MVA maka harga saham akan meningkat, 

begitu juga sebaliknya. Semakin rendah nilai EVA dan MVA maka harga saham 

akan menurun. 

Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa  MVA dan EVA memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini membuktikan bahwa EVA mulai 

menjadi  dasar pertimbangan investor dalam mengambil  keputusan berinvestasi. 

Namun,  sebagian  besar  investor  tidak  hanya  melihat  faktor  fundamental 

perusahaan  (nilai  intrinsik  dan  nilai  buku)  seperti  EVA  dan  MVA saja,  para 

investor  lebih  sering  melihat  pergerakan  harga  saham  di  pasar  (nilai  pasar 

perusahaan) dalam mengambil keputusan berinvestasi. Selain itu, faktor ekonomi 

mikro dan makro yang tidak dapat diprediksi (unpredictable) juga mempengaruhi 

keputusan investasi para investor.
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5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian Berikutnya 

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain : 

11. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan 2 konsep 

penilaian kinerja, yaitu EVA dan MVA terhadap Harga Saham. Apabila 

variabelnya ditambah, maka diharapkan penelitian akan lebih baik. 

22. Penelitian ini hanya dilakukan dalam jangka waktu 2008-2010 dan hanya 

menggunakan sampel perusahaan dari manufaktur saja dan tergabung 

dalam perusahaan Indeks LQ 45.

Saran untuk penelitian selanjutnya bagi para akademis yang tertarik mengenai 

masalah pengaruh EVA (Economic Value Added) dan MVA (Market Value 

Added) terhadap Harga Saham. Pada penelitian berikutnya akan lebih baik jika 

memakai jangka waktu yang lebih panjang dan sampel yang digunakan bukan 

hanya dari sektor manufaktur saja tetapi dari semua sektor dan menggunakan 

jumlah sampel yang lebih banyak sehingga dihasilkan kesimpulan yang lebih 

valid.

Saran:

1.  Bagi para investor, dalam berinvestasi sebaiknya melihat kinerja perusahaan 

yang akan dijadikan tempat berinvestasi. Bila kinerja perusahan baik, maka 

akan menarik banyak investor untuk berinvestasi, hal ini akan membuat harga 

saham perusahaan  menjadi  baik.  Dari  hasil  penelitian  ini,  sebaiknya  para 

investor melihat variabel  MVA dan EVA dalam melihat kinerja perusahaan. 

Sedangkan  EVA dan  MVA merupakan  konsep  yang  baru  dalam  menilai 
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kinerja. Para investor sebaiknya mulai melihat EVA dan MVA dalam menilai 

kinerja perusahaan. 

2. Bagi  manajemen  perusahaan  sebaiknya  memperhatikan  Economic  Value  

Added (EVA), Market Value Added (MVA) serta penciptaan nilai perusahaan 

lainnya,  karena  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  harga  saham 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nilai perusahaan yang baik dan stabil 

akan membuat para investor lebih tertarik dalam menginvestasikan dananya 

di perusahaan tersebut. Selain itu, dalam menciptakan nilai perusahaan yang 

baik  dari  sisi  EVA,  manajemen  perusahaan  perlu  memperhatikan  biaya 

modal, karena banyak perusahaan di Indonesia yang masih kurang efektif dan 

efisien dalam menggunakan biaya modalnya.


