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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 5.1  Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah:  

1.   Berdasarkan perhitungan EVA PT HM Sampoerna Tbk. baik sebelum dan 

sesudah akuisisi EVA PT HM Sampoerna Tbk. selalu positif ini berarti 

bahwa manajemen perusahaan telah mampu menciptakan nilai EVA yang 

positif. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan 

nilai bagi pemilik modal. Hal ini sejalan dengan tujuan memaksimumkan 

nilai perusahaan. 

2.   Tidak terdapat pengaruh positif  kinerja keuangan yang diukur dengan metode 

EVA terhadap return saham. Artinya peningkatan nilai EVA tidak 

mempengaruhi perubahan kenaikan return saham. Hal ini disebabkan karena 

kemungkinan-kemungkinan bahwa dalam perhitungan EVA hanya mengacu 

pada  hasil akhir tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu seperti loyalitas 

dan tingkat retensi konsumen. EVA terlalu tertumpu pada keyakinan bahwa 

investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan 

mengambil keputusan untuk menjual dan membeli saham tertentu, padahal 

faktor-faktor lain justru lebih dominan. Konsep ini juga tergantung pada 

transparasi internal dalam perhitungan EVA secara akurat, kendalanya 

perusahaan dapat kurang transparan dalam mengemukakan kondisi 

internalnya. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian   

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki beberapa 

keterbatasan, yaitu:  

1.   Penelitian ini hanya pada PT Sampoerna Tbk, sehingga hasil kesimpulan 

tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan-perusahaan lain.  

2.   Periode yang digunakan dalam penelitian ini masih terlalu pendek, sehingga 

hasil kesimpulan yaitu EVA tidak berpengaruh terhadap return saham belum 

sepenuhnya terbukti.   

3.   Return saham hanya diukur dengan harga saham akhir penutupan, bukan rata-

rata return selama setahun sehingga hasil return total yang diperoleh belum 

mampu mewakili return selama setahun.  

 

5.3  Saran Penelitian Lanjutan  

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

penulis memberikan saran untuk penelitian lanjutan sebagai berikut:  

1. Bagi investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan-perusahaan  

sebaiknya dalam mempertimbangkan keputusan investasinya memperhatikan 

kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan 

metode EVA adalah baik karena dapat memberikan infomasi apakah 

perusahaan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan bagaimana 

perusahaan menggunakan pemilihan sumber modal yang tepat. Meskipun 

begitu pengukuran kinerja keuangan sebaiknya tidak hanya menggunakan  

metode EVA saja tetapi juga menggunakan metode-metode lainnya seperti 

analisis rasio dan profitabilitas untuk memprediksi return saham. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya periode penelitian yang digunakan 

ditambah sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendukung. 

Penelitian dapat ditambah dan dapat diperluas ke beberapa perusahaan atau 

ke beberapa industri. Perubahan harga saham mungkin berbeda jika 

dibandingkan antar perusahaan satu dengan perusahaan lain, maka sebaiknya 

dilakukan penelitian ke beberapa perusahaan  sehingga hasil kesimpulan akan 

lebih mampu membuktikan hipotesis yang ada.  

 

 


