
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dan telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi maupun perkembangan Economic Value Added (EVA) pada 

perusahaan pertambangan periode 2007-2011 yang terdaftar di BEI 

berfluktuatif. Artinya tiap tahun selalu mengalami perubahan dan terakhir 

pada tahun 2011 EVA perusahaan pertambangan mengalami peningkatan 

yang cukup tinggi apabila kita bandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan tahun 2011 perusahaan pertambangan 

indonesia rata-rata memiliki kinerja yang baik terlihat dari laba yang 

dihasilkan relatif tinggi sehingga menghasilkan nilai NOPAT perusahaan 

yang rata-rata cukup tinggi terutama pada perusahaan PT. Bukit Asam 

(PTBA). 

2. Perkembangan Refined Economic Value Added (REVA) perusahaan 

pertambangan meningkat namun menurun pada tahun 2011 walaupun 

tahun tersebut nilai NOPAT baik namun karena biaya yang dikeluarkan 

oleh sebuah perusahaan besar maka terjadi penurunan REVA. 

3.  Perkembangan Market Value Added (MVA) perusahaan pertambangan 

cenderung meningkat namun merosot pada tahun 2011 dikarenakan 

tingkat kepercayaan investor sudah mulai tipis karena volume penjualan 

dan pembelian yang minim. Kondisi ini pun diprediksikan akan berlanjut 

pada 2013.    

4. Perkembangan harga saham perusahaan pertambangan di BEI menurun 

khususnya pada akhir tahun 2011. Penyebab penurunan tersebut 

dikarenakan terjadi penurunan permintaan dari sejumlah negara khususnya 

cina dan eropa yang selama ini menjadi tujuan ekspor partambangan 

indonesia. 



5. Secara parsial (Uji t), terdapat pengaruh positif Economic Value Added 

(EVA) secara signifikan sebesar 55,6% terhadap Harga Saham, sedangkan 

variabel Refined Economic Value Added (REVA) dan Market Value Added 

(MVA) tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan-Perusahaan yang tergabung dalam sektor Industri 

Pertambangan di BEI.  

6. Secara bersama-sama (uji F), Economic Value Added (EVA), Refined 

Economic Value Added (REVA) dan Market Value Added (MVA) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham perusahaan-perusahaan 

sektor industri pertambangan di Bursa Efek Indonesia berarti H ditolak. 

Proporsi variasi total yang dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut 

sebesar 30,5%. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulan sebagaimana yang telah 

dijelaskan diatas, saran yang dapat diusulkan adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Pentingnya sebuah perusahaan mempertahankan kondisi kinerja 

yang baik dan mengelola dana yang diinvestasikan para investor 

dengan baik yang dapat menciptakan nilai bagi investor. Terutama 

dalam mempertahankan agar NOPAT perusahaan dapat stabil atau 

meningkat yang nantinya dapat berdampak pada tinggi rendahnya 

nilai EVA. Karena semakin tinggi nilai EVA akan berdampak pada 

harga saham perusahaan. 

2. Bagi investor 

Bagi para investor yang menginvestasikan dananya disarankan agar 

melihat ukuran kinerja perusahaan dari nilai EVA ( nilai tambah 

ekonomis). Karena semakin tinggi nilai EVA maka perusahaan 

tersebut dapat dikatakan perusahaan memperoleh keuntungan lebih 

banyak dari biaya modal serta dapat memberikan tingkat 

kesejahteraan yang lebih bagi investor. 



3. Bagi peneliti selanjutnya 

Berpijak pada hasil temuan penelitian ini, diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dapat menambah keandalan penelitian ini dengan 

meneliti faktor-faktor rasio keuangan lain misalnya menambahkan 

variabel independent seperti FVA (Financial Value Added) yaitu 

metode baru dalam mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan 

yang mempertimbangkan dari fixed assets dalam menghasilkan laba 

bersih perusahaan, yang mungkin dapat mempengaruhi harga saham 

perusahaan pertambangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


