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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan teori, hasil penelitian, dan pengujian analisis regresi 

linear sederhana yang dilakukan mengenai pengaruh Economic Value Added (EVA) 

terhadap harga saham pada subsektor logam dan mineral periode 2009-2015 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gambaran Economic Value Added (EVA) perusahaan subsektor logam dan 

mineral  periode 2009-2015 mengalami tren yang cenderung mengalami 

penurunan. Kondisi tersebut terjadi akibat laba yang dihasilkan perusahaan terus 

menurun dan biaya yang harus dibayarkan perusahaan meningkat. 

2. Gambaran harga saham perusahaan subsektor logam dan mineral  periode 2009-

2015 mengalami tren yang cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut 

dikarenakan laba perusahaan yang menurun akibat harga komoditas menurun 

serta kebijakan pemerintah. 

3. Economic Value Added (EVA) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham subsektor logam dan mineral.  Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi nilai EVA perusahaan, maka semakin tinggi pula kenaikan harga 

saham perusahaan tersebut. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Economic 

Value Added (EVA) terhadap harga saham pada perusahaan subsektor logam dan 

mineral yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011, maka penulis menyarankan beberapa 

hal mengenai Economic Value Added (EVA) dapat meningkatkan harga saham 

perusahaan Subsektor logam dan mineral, yaitu sebagai berikut: 

1. Economic Value Added (EVA) pada perusahaan subsektor logam dan mineral 

dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan laba perusahaan dan meminimalisir 

ekuitas dan hutang perusahaan. karena semakin besar ekuitas dan hutang 

perusahaan, semakin tinggi pula biaya modal yang harus dibayarkan sehingga 
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apabila laba perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban perusahaan maka 

perusahaan tersebut telah gagal dalam menciptakan nilai bagi investor. 

2. Perusahaan dapat meningkatkan harga saham dengan memaksimalkan kinerja 

perusahaan dengan cara meningkatkan nilai Economic Value Added (EVA) yang 

akan menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan sahamnya. 

3. Perusahaan harus mencantumkan nilai Economic Value Added (EVA) pada 

laporan keuangannya sehingga dapat memudahkan investor dalam menilai 

kinerja perusahaan. 

4. Bagi para investor yang akan berinvestasi saham pada perusahaan hendaknya 

memperhatikan pergerakan nilai Economic Value Added (EVA), karena nilai 

Economic Value Added (EVA)  dapat mencerminkan kinerja keuangan 

perusahaan yang lebih aktual. 

5. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau 

acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan harga saham untu 

menggunakan variabel-variabel lain yang belum diungkapkan dalam penelitian 

ini, serta menggunakan subjek subsektor lain dalam periode penelitian yang 

berbeda. 

 


