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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan pembahasan 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan 

sebagai berikut: 

 Perkembangan Return On Asset (ROA), Economic Value Added (EVA), 

Market Value Added (MVA) dan Harga saham pada setiap perusahaan tekstil dan 

produk tekstil mengalami perubahan. Bila dilihat dari Return On Asset (ROA), 

perusahaan yang memiliki nilai rata-rata ROA tertinggi adalah PT Sepatu Bata Tbk. 

Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam memanfaatkan 

asset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang memiliki 

nilai rata-rata ROA terendah adalah PT Surya Intrido Makmur Tbk ini dikerenakan 

perusahaan tersebut belum dapat meningkatkan kinerja assetnya untuk menghasilkan 

keuntungan perusahaan, ini terlihat sepanjang periode 2005-2009 PT Surya Intrido 

Makmur Tbk memiliki ROA negatif. Bila dilihat dari EVA, nilai rata-rata tertinggi 

diperoleh PT Century Textile industry Tbk, ini menandakan bahwa perusahaan 

tersebut telah mampu memberikan nilai tambah bagi invvestornya. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi besarnya nilai Economic Value Added (EVA), yaitu besarnya 

pendapatan laba operasi perusahaan, rendahnya Weighted Average Cost of Capital 

(WACC) dari perusahaan dan tingkat resiko pasar. Sedangkan terendah dimiliki oleh 

PT Indo-Rama Syntetics Tbk, dikarenakan PT Indo-Rama Syntetics Tbk sempat 

mengalami rugi operasi yang mengakibatkan minusnya nilai EVA. Dari segi Market 

Value added (MVA), nilai tertinggi diperoleh PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk  

karena perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan 

nilai perusahaan yang mengakibatkan naiknya permintaan sahamnya. Sedangkan 

yang terendah diperoleh PT Indo-Rama Syntetics Tbk, ini dikarenakan nilai market 
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value of equity lebih kecil dibandingkan dengan nilai modal yang diinvestasikannya. 

Dan bila dilihat dari segi Harga Saham, rata-rata tertinggi diperoleh PT Sepatu Bata 

Tbk yang menunjukkan banyaknya peminat untuk menginvestasikan modalanya pada 

perusahaan tersebut, sedangkan rata-rata harga saham terendah diperoleh PT Hanson 

International Tbk. 

 Dari hasil penelitian secara parsial untuk menguji pengaruh Return On Asset 

(ROA) terhadap Harga Saham diperoleh hasil H0 ditolak, yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan antara ROA dan Harga Saham. 

 Dari hasil penelitian secara parsial untuk menguji pengaruh Economic Value 

Added (EVA) terhadap Harga Saham diperoleh hasil H0 diterima, yang berarti tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara EVA dan Harga Saham. 

 Dari hasil penelitian secara parsial untuk menguji pengaruh Market Value 

Added (MVA) terhadap Harga Saham diperoleh hasil H0 diterima, yang berarti tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara MVA dan Harga Saham. 

 Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau keseluruhan terhadap Return 

On Asset(ROA), Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) 

terhadap Harga Saham diperoleh H0 diterima yang berarti Return On Asset (ROA), 

Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan Sektor Industri 

Tekstil dan Produk Tekstil. 

 

5.2  Saran 

 Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat terdapat 

beberapa hal yang dapat dijadikan masukan kepada pihak yang berkepentingan, 

antara lain: 

1. Bagi Investor 

Bagi investor selain rasio ROA, EVA ( Economic Value Added ) dan MVA (Market 

Value Added) dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi karena 

keduanya mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat 
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pengembalian atau investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Terlebih lagi 

pada konsep EVA ( Economic Value Added ), tingkat pengembalian yang dihasilkan 

tersebut telah mempertimbangkan harapan penyandang dana karena biaya modal 

dihitung secara rata – rata tertimbang berdasarkan komposisi struktur modal yang ada.  

Selain itu, investor yang ingin menginvestasikan dananya di perusahaan-

perusahaan yang tergabung dalam sektor industri tekstil juga harus  

memperhatikan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham, 

seperti rasio keuangan lainnya, faktor eksternal perusahaan, lingkungan ekonomi 

makro dan Right Issue yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan juga investor dapat 

memanfaatkan informasi sebaik mungkin. Karena investor juga dapat menilai 

kinerja perusahaan melaui informasi yang beredar.  

2. Bagi Emiten (perusahaan-perusahaan sektor industri tekstil dan produk tekstil) 

Bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor industri tekstil dan 

produk tekstil, perlu mengadopsi konsep EVA dan MVA mengingat EVA dan 

MVA dapat melakukan pembentukan budaya perusahaan, yaitu terbangunnya 

suatu mindset dikalangan manajer bahwa mereka harus sadar dan peka untuk terus 

menerus menciptakan nilai bagi perusahaan. Dan juga perusahaan harus mengelola 

dana investor sebaik mungkin sehingga dapat menciptakan nilai bagi investor, 

karena kinerja yang baik akan meningkatkan keyakinan para investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan. Selain itu sebaiknya perusahaan dapat 

menyampaikan pelaporan kondisi keuangan kepada publik secara transparan, serta 

memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan secara lengkap dan ringkas. 

Sehingga hal tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk 

menginvestasikan danannya diperusahaan yang bersangkutan.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis menyadari keterbatasan dari penelitian ini, oleh karena itu bagi peneliti 

selanjutnya dan pihak akademis sebaiknya dapat meneliti lebih lanjut rasio Return 

On Asset (ROA), Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) 

untuk menambah keandalan penelitian ini, ataupun meneliti rasio-rasio 
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profitabilitas lainnya atau faktor-faktor rasio keuangan lainnya misalnya 

menambahkan tingkat inflasi dalam penelitian, atau menambah variabel pemoderat 

yang mungkin dapat mempengaruhi Harga Saham perusahaan-perusahaan yang 

tergabung dalam sektor industri tekstil dan produk tekstil yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) atau menambahkan variabel pengaruhnya.   

 

 

 

 


