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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dengan “ANALISIS 

PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE 

ADDED (MVA) TERHADAP RETURN  SAHAM PERUSAHAAN ROKOK 

YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008 - 

2013”, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai hasil dari 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Perkembangan Economic Value Added (EVA) dan Market Value 

Added (MVA) pada Perusahaan Rokok yang listing di BEI Periode 

2008-2013. 

a. Kondisi perkembangan economic value added (EVA) secara keseluruhan 

pada perusahaan rokok yang listing di BEI periode 2008 hingga 2013 secara 

keseluruhan memiliki pergerakan nilai rata-rata yang cukup fluktuatif dengan 

nilai rata-rata EVA sebesar Rp. 35.661.385.730.885. Secara rata-rata nilai 

EVA perusahaan rokok yang listing di BEI periode 2008-2013 berfluktuatif 

dan cenderung meningkat, artinya perusahaan-perusahaan tersebut secara 

bertahap mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 

b. Kondisi perkembangan market value added (MVA) secara keseluruhan pada 

perusahaan rokok yang listing di BEI periode 2008 hingga 2013 secara 

keseluruhan memiliki pergerakan nilai rata-rata yang cukup fluktuatif dengan 

nilai rata-rata MVA sebesar Rp.193.521.350. Perkembangan MVA yang 

cenderung meningkat secara bertahap mampu menambah nilai pasar 

perusahaan setelah mengelola modal yang dipercayakan investor kepada 

perusahaannya serta mampu memaksimalkan kekayaan para shareholdernya. 
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2. Perkembangan Return Saham pada Perusahaan Rokok yang listing di 

BEI Periode 2008-2013. 

Kondisi perkembangan return saham secara keseluruhan pada perusahaan 

rokok yang listing di BEI periode 2008-2013 memiliki pergerakan nilai rata-rata 

yang sangat fluktuatif. Nilai rata-rata return saham seluruh perusahaan rokok 

yang listing di BEI selama periode 2008 hingga 2013 adalah 120,66%. Kondisi 

perkembangan return saham perusahaan rokok yang listing di BEI secara rata-rata 

cenderung naik dan turun secara fluktuatif selama periode 2008-2013 dari ketiga 

sample perusahaan yang diteliti. 

 

3. Pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added 

(MVA) Terhadap Return Saham pada Perusahaan Rokok yang listing 

di BEI Periode 2008-2013 Secara Simultan dan Parsial. 

 

Variabel-variabel independen, yaitu economic value added (EVA) dan 

market value added (MVA) secara simultan memiliki nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,075 dengan return saham, artinya terdapat hubungan yang positif 

dengan tingkat sangat rendah antara EVA dan MVA dengan return saham. 

Berdasarkan pengujian hipotesis melalui uji F Berdasarkan output SPSS Anova 

pada  tabel diperoleh nilai dari Fhitung adalah 0,042 dengan signifikansi 0,959. 

Sementara nilai Ftabel pada pengujian ini adalah 3,68. Karena Fhitung (0,042) < 

Ftabel (3,68) dan nilai signifikansi 0,959 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

atau secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri 

dari EVA dan MVA tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

rokok yang listing di BEI periode 2008-2013. 

a. Variabel independen economic value added (EVA) secara parsial memiliki 

nilai koefisien korelasi sebesar 0,024 dengan return saham, artinya terdapat 

hubungan positif yang sangat lemah antara EVA dengan return saham dan 

dapat dikatakan bahwa EVA hampir tidak memiliki hubungan dengan return 

saham. Berdasarkan output SPSS coefficient diperoleh nilai dari thitung adalah 

0,735 dengan signifikansi 2.131. karena thitung (0,092) < ttabel (2.131) dan 
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dengan nilai signifikansi 0,928 > 0,05, maka H01 diterima dan Hal diterima 

(tidak signifikan) atau secara parsial dapat disimpulkan bahwa variabel EVA 

tidak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan rokok yang listing di BEI periode 2008-2013. 

b. Variabel independen market value added (MVA) secara parsial memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar -0,001 dengan return saham, artinya terdapat 

hubungan negatif yang sangat rendah antara MVA dengan return saham dan 

dapat dikatakan bahwa MVA hampir tidak memiliki hubungan sama sekali 

dengan return saham. Berdasarkan output SPSS coefficient pada tabel 

diperoleh nilai dari thitung adalah -0,886 dengan signifikansi 2.131. karena 

thitung (-0,005) < ttabel (2.131) dan dengan nilai signifikansi 0,996 > 0,05, 

maka H02 diterima dan Hal2 diterima atau secara parsial dapat disimpulkan 

bahwa variabel MVA tidak berpengaruh positif terhadap return saham pada 

perusahaan rokok yang listing di BEI periode 2008-2013. 

5.2 Saran 

Terkait dengan hasil penelitian ini, adapun saran yang dapat penulis 

berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, yaitu:  

a. Bagi Perusahaan (Emiten)  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan untuk mengevaluasi 

kinerja manajemen keuangan perusahaan yang terkait dengan penelitian ini dan 

melakukan perbaikan kinerja keuangan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan 

datang, baik itu hal yang berkaitan dengan economic value added (EVA) dan 

market value added (MVA) ataupun rasio keuangan lainnya yang dapat menjadi 

tolak ukur kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik adalah salah satu point 

penting bagi perusahaan untuk menarik minat investor agar mau menanamkan 

modalnya pada perusahaan karena dianggap akan memberikan feedback yang 

memuaskan bagi investor. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

ini pada umumnya masih memiliki nilai EVA dan MVA yang cenderung 

manglami kenaikan dan penurunan. Setiap perusahaan sebisa mungkin harus 

dapat meningkatkan nilai aset lancar mereka seperti dengan cara meningkatkan 
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penjualan agar dapat meningkatkan pemasukan, dan dapat menekan cost of 

capital. Hal-hal tersebut dilakukan agar laba perusahaan bertambah dan biaya 

berkurang. 

 

b. Bagi Investor 

Dalam menentukan pilihan berinvestasi saham pada perusahaan rokok di 

Indonesia, jangan hanya mengacu pada pengaruh dari economic value added 

(EVA) dan market value added (MVA) dalam memperhitungkan tingkat return 

saham yang bisa didapat di kemudian hari. Masih banyak faktor-faktor keuangan 

lainnya yang lebih mempengaruhi pergerakan return saham perusahaan rokok di 

Indonesia, baik itu faktor kinerja keuangan yang dapat dilihat dari rasio-rasio 

keuangan lainnya, faktor makro ekonomi, dan faktor lainnya di luar ruang lingkup 

ekonomi. 

 

c. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penulis untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan 

terhadap return saham agar hasil penelitian di kemudian hari menjadi lebih baik, 

dengan mencoba teori-teori yang lebih relevan, melakukan penelitian 

menggunakan sampel pada sektor industri lain dan menggunakan jumlah data 

observasi yang lebih banyak lagi, sehingga  dapat lebih mewakili populasi 

penelitian. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi cerminan untuk masyarakat jika ingin 

mengetahui kinerja keuangan dan pergerakan return saham perusahaan-

perusahaan rokok di Indonesia. Selain itu, hasil peneitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi masyarakat yang ingin melakukan pengembangan atau penelitian 

lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham, baik itu 

dengan menggunakan alat ukur yang berbeda ataupun sama, rentang tahun yang 

lebih lama, baik pada sektor industri yang sama ataupun berbeda. 


