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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan dengan 

Menggunakan Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value Added 

(REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market Value Added (MVA) 

terhadap Return Saham pada Perusahaan dengan Saham Blue Chips di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”. Maka dapat disimpulkan: 

1. Perkembangan Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value 

Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market Value Added 

(MVA) pada Perusahaan dengan Saham Blue Chips di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2017 adlah sebgai berikut: 

a. Perkembangan Economic Value Added (EVA) cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun 2013-2017, hanya saja terdapat penurunan pada 

tahun 2015. 

b. Perkembangan Refined Economic Value Added (REVA) cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017, hanya saja terdapat 

penurunan pada tahun 2015. 

c. Perkembangan Financial Value Added (FVA) cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun 2013-2017, hanya saja terdapat penurunan pada 

tahun 2015. 

d. Perkembangan Market Value Added (MVA) cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun 2013-2017, hanya saja terdapat penurunan pada 

tahun 2015. 

2. Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value Added (REVA), 

Financial Value Added (FVA), dan Market Value Added (MVA) berdasarkan 

hasil uji F (uji model) memiliki hubungan linier dengan variabel return saham. 

Dengan demikian variabel Economic Value Added (EVA), Refined Economic 

Value Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market Value 
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Added (MVA) mempengaruhi variabel return saham pada perusahaan dengan 

saham Blue Chips yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

3. Economic Value Added (EVA) dengan menggunakan uji t tidak berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

4. Refined Economic Value Added (REVA) dengan menggunakan uji t tidak 

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue 

Chips yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

5. Financial Value Added (FVA) dengan menggunakan uji t tidak berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

6. Market Value Added (MVA) dengan menggunakan uji t berpengaruh positif 

terhadap return saham pada perusahaan dengan saham Blue Chips yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian kinerja keuangan dengan menggunakan 

metode EVA, REVA, FVA, dan MVA pada saham Blue Chips yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2017, adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan agar lingkup penelitian diperluas, dan masih banyak faktor lain 

yang dapat mempengaruhi tingkat return saham. Maka dari itu, untuk peneliti 

selanjutnya disarankan mengganti atau menambah variabel lain diluar variabel 

yang sudah diteliti yang di duga mempunyai pengaruh terhadap return saham 

seperti Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), atau Return on 

Equity (ROE) karena variabel tersebut merupakan ukuran profitabilitas yang 

memberikan informasi kepada para investor tentang seberapa besar tingkat 

pengembalian modal investor. Selain itu disarankan untuk menggunakan unit 

analisis yang berbeda misalnya pada sektor lain seperti sektor food and 

beverage karena sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cukup stabil 

dimana hal ini menjadi daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan 

dananya. Selanjutnya dengan periode tahun yang ditambahkan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan untuk mengevaluasi 

kinerja keuangan perusahaan yang terkait dengan penelitian ini, baik itu yang 

berkaitan dengan Economic Value Added (EVA), Refined Economic Value 

Added (REVA), Financial Value Added (FVA), dan Market Value Added 

(MVA). Kinerja keuangan yang baik merupakan satu hal yang sangat penting 

bagi perusahaan untuk menarik minat investor. Pada EVA, REVA, dan FVA 

yang memiliki nilai negatif atau tidak berpengaruh terhadap return saham 

dikarenakan nilai NOPAT yang dihasilkan oleh perusahaan masih rendah 

dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Dengan kondisi seperti ini 

sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan NOPAT dengan cara 

meningkatkan penjualan agar laba yang didapatkan bertambah. Sedangkan 

pada nilai MVA yang memiliki pengaruh terhadap return saham, sebaiknya 

perusahaan terus mempertahankan dan menambahkan nilai pasar dengan cara 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yaitu komponen MVA seperti 

harga saham, jumlah saham yang beredar maupun nilai ekuitas sehingga dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Bagi para investor maupun diharapkan mampu memilih dengan cermat apakah 

saham yang sudah didapat harus dijual atau dipertahankan. Investor sebaiknya 

memperhatikan kinerja keuangan perusahaan melalui pengukuran yang 

berbasis nilai tambah (value added) mengingat metode tersebut dapat 

memberikan gambaran yang baik terkait kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai tambah perusahaan atau return bagi investor. 

4. Bagi Calon Investor 

Bagi calon investor diharapkan mampu memilih dengan cermat untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan dengan saham Blue Chips, apakah 

harus membeli atau tidak saham tersebut. Calon investor pun sebaiknya 

memperhatikan kinerja keuangan perusahaan melalui pengukuran yang 

berbasis nilai tambah (value added) mengingat metode tersebut dapat 

memberikan gambaran yang baik terkait kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai tambah perusahaan atau return bagi calon investor. 


