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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis pada penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan 

Pengukuran Kinerja Perusahaan Menggunakan Metode Rasio Profitabilitas, 

EVA, dan MVA dalam Kaitannya dengan Harga Saham pada Perusahaan 

Kompas100 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012”, 

maka dapat disimpulkan : 

1.  EPS pada perusahaan Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia 

periode 2008-2012 mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 

2011, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011. Namun EPS 

mengalami penurunan di tahun 2012 yang dikarenakan laba bersih 

perusahaan di Kompas100 mengalami penurunan. Rata-rata EPS terbesar 

selama periode 2008-2012 dihasilkan oleh PT. Gudang Garam Tbk 

(GGRM), hal ini disebabkan karena besarnya laba bersih setelah pajak 

(Earning After Tax) yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan rata-rata EPS 

terendah selama periode 2008-2012 diberikan oleh PT. Sentul City Tbk 

(BKSL), dengan nilai yang negatif hal ini disebabkan karena perusahaan 

tidak bisa menghasilkan laba. 

EVA pada perusahaan Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti 

bahwa rata-rata perusahaan di Kompas100 selalu mengalami peningkatan 
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nilai tambah, karena perusahaan mendapatkan tingkat pengembalian yang 

lebih besar daripada biaya modal keseluruhan. Rata-rata peningkatan 

tertinggi nilai tambah perusahaan terjadi pada tahun 2009. Rata-rata 

Economic Value Added (EVA) terbesar selama periode 2008-2012 

dihasilkan oleh PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), hal ini 

dikarenakan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menghasilkan 

NOPAT yang lebih besar dibandingkan modal keseluruhan. Lalu rata-rata 

Economic Value Added (EVA) terendah selama periode 2008-2012 

dihasilkan oleh PT.Panin Life Tbk (PNLF) dengan nilai yang negatif, hal 

ini dikarenakan PT.Panin Life Tbk (PNLF) bahwa perusahaan tidak 

terjadi nilai tambah, karena tingkat pengembalian lebih kecil dibanding 

modal keseluruhan. 

MVA pada perusahaan Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia 

periode 2008-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti 

bahwa rata-rata perusahaan di Kompas100 menciptakan kekayaan bagi 

pemiliknya selama periode 2008-2012. Rata-rata peningkatan MVA 

tertinggi terjadi pada tahun 2011. Rata-rata Market Value Added terbesar 

selama periode 2008-2012 dihasilkan oleh PT.Astra International Tbk 

(ASII), hal ini dikarenakan PT.Astra International Tbk (ASII) 

menghasilkan harga saham di pasar sekunder yang tinggi dan mempunyai 

banyak saham yang beredar, dibanding perusahaan lain di Kompas100. rata-

rata Market Value Added terendah selama periode 2008-2012 diberikan oleh 

PT.Panin Life Tbk (PNLF) hal ini diakibatkan rendahnya harga saham di 
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pasar sekunder dan kurangnya permintaan dibanding perusahaan lain di 

Kompas100. 

Harga Saham pada perusahaan Kompas100 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012 mengalami peningkatan dari tahun 2008 

sampai 2011 dimana peningkatan tersebut mempunyai arah yang searah 

dengan EVA, EPS dan MVA yang juga mengalami peningkatan. Namun di 

tahun 2012 harga saham mengalami penurunan yang berarti pada tahun 

2012 saham-saham perusahaan Kompas100 mengalami penurunan 

permintaan dan hal tersebut mempunyai arah yang searah dengan EPS 

namun tidak dengan EVA dan MVA. Sedangkan tahun yang mengalami 

rata-rata peningkatan terbaik terjadi pada tahun 2009, yang berarti pada 

tahun tersebut permintaan akan saham-saham perusahaan di Indeks 

Kompas100 sangat tinggi. Rata-rata Harga saham terbesar selama periode 

2008-2012 dihasilkan oleh PT.Gudang Garam Tbk (GGRM) yang berarti 

permintaan akan saham tersebut tinggi. Sedangkan rata-rata Harga saham 

terendah selama periode 2008-2012 dihasilkan oleh PT.Kawasan Industri 

Jababeka Tbk (KIJA) yang berarti bahwa saham perusahaan tersebut 

memiliki permintaan terendah di perusahaan Kompas100 periode 2008-

2012. 

2. Berdasarkan dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan 

independent Sample T-Test, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada tingkat kinerja keuangan pada perusahaan Kompas100 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia apabila diukur dengan Economic Value 
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Added (EVA) dan Earning Per Share (EPS) dikarenakan thitung ≥ ttabel 

dengan signifikansi 0.000. 

3. Berdasarkan dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan 

independent Sample T-Test, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada tingkat kinerja keuangan pada perusahaan Kompas100 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia apabila diukur dengan Market Value 

Added (MVA) dan Earning Per Share (EPS) dikarenakan thitung ≥ ttabel 

dengan signifikansi 0.000. 

4. Berdasarkan dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan 

independent Sample T-Test, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan pada tingkat kinerja keuangan pada perusahaan Kompas100 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia apabila diukur dengan Economic Value 

Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) dikarenakan thitung ≤ -ttabel 

dengan signifikansi 0.000. 

5.  Pengujian yang dilakukan antara Earning Per Share (X1), Economic Value 

Added (X2) dan Market Value Added (X3) terhadap harga saham (Y) secara 

simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa Earning Per Share (X1), 

Economic Value Added (X2) dan Market Value Added (X3) memiliki 

hubungan yang sangat kuat terhadap harga saham (Y) dan berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham (Y). Pengujian yang dilakukan 

antara Earning Per Share (X1) terhadap harga saham (Y) menunjukkan 

bahwa variabel Earning Per Share (X1) memiliki hubungan yang sangat 

kuat terhadap harga saham (Y) dan berpengaruh secara signifikan terhadap 
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variabel harga saham (Y). Pengujian yang dilakukan antara Economic Value 

Added (X2) terhadap harga saham (Y) menunjukkan bahwa variabel 

Economic Value Added (X2) memiliki hubungan yang kuat terhadap harga 

saham (Y) dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel harga 

saham (Y). Pengujian yang dilakukan antara Market Value Added (X3) 

terhadap harga saham (Y) menunjukkan bahwa variabel Market Value 

Added (X3) memiliki hubungan yang kuat terhadap harga saham(Y) dan 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel harga saham(Y) 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyarankan : 

1. Bagi perusahaan indeks Kompas100 sebaiknya lebih memperhatikan aspek 

EPS, EVA, dan MVA secara baik, karena variabel-variabel tersebut satu 

sama lain berbeda dan mempunya kekurangan maupun kelebihan masing-

masing. Sehingga perusahaan dapat menganalisis dan merencanakan 

langkah selanjutnya, terutama bagi perusahaan yang masih menghasilkan 

nilai EPS, EVA dan MVA di bawah rata-rata bahkan negatif. Karena 

berdasarkan hasil pembahasan juga sudah diketahui bahwa EPS EVA dan 

MVA merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi investor dalam 

membeli saham. Sedangkan untuk EPS, EVA dan MVA di atas rata-rata 

atau terbilang baik untuk mempertahankan bahkan meningkatkanya di masa 

depan. 

2. Bagi investor yang bermaksud melakukan investasi sahamnya dapat lebih 



193 
 

 

 

memperhatikan variabel EPS, EVA, dan MVA terutama EPS dan MVA 

yang memang berpengaruh signifikan, karena hal tersebut dapat menjadi 

patokan untuk melihat perkembangan perusahaan kedepannya. Investor pun 

dapat melihat rangking perusahaan yang terdapat dalam tabel di penelitian 

ini sebagai patokan untuk memilih perusahaan yang mempunyai nilai EPS, 

EVA dan MVA yang di atas rata-rata maupun perusahaan berpotensi yang 

mempunyai perkembangan setiap tahunnya. 

3. Bagi Pembaca yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sama, 

penelitian ini masih perlu mendapatkan perbaikan, karena itu diharapkan 

bagi penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal seperti, kinerja manajemen, kondisi 

perusahaan dan prospek perusahaan, sedangkan faktor eksternal seperti 

informasi politik, kondisi pasar dan ekonomi makro. Selain itu jadi lebih 

baik lagi apabila memasukan unsur seluruh populasi yang ada yaitu seluruh 

perusahaan di Indeks Kompas100 setiap tahunnya juga menggunakan 

variabel-variabel lain seperti unsur-unsur dari laporan arus kas (operasi, 

investasi dan pembiayaan) yang lebih dapat memberikan gambaran 

mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, sehingga kesimpulan yang 

diperoleh nanti akan menjadi lebih akurat lagi.




