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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis terhadap perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2006-

2008, dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja keuangan yang diukur 

dengan metode  Economic Value Added   terhadap harga saham. Artinya 

setiap kenaikan nilai Relatif EVA akan berpengaruh terdap kenaikan harga 

saham dan begitu pula sebaliknya apabila nilai Relatif EVA mengalami 

penurunan maka akan berpengaruh juga pada turunnya harga saham 

perusahaan tersebut. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja keuangan yang diukur dengan 

metode Return On Equity terhadap harga saham perusahaan. Artinya setiap 

kenaikan ROE  akan berpengaruh terdap kenaikan harga saham dan begitu 

pula sebaliknya apabila ROE mengalami penurunan maka akan berpengaruh 

juga pada turunnya harga saham perusahaan tersebut. 

3. Secara simultan nilai Relatif Economic Value Added dan Return On Equity 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Artinya EVA dan ROE 

dapat dilakukan secara bersama-sama dalam memperkirakan pergerakan 

harga saham, karena dari hasil penelitian dijelaskan kedua ukuran tersebut 
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saling berkaitan dan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini penulis dapat mengajukan saran-

saran sebagai berikut :  

1.  Bagi investor yang akan menanamkan sahamnya pada perusahaan-

perusahaan sektor perbankan di BEI sebaiknya dalam mempertimbangkan 

keputusan investasinya memperhatikan kinerja keuangan. Pengukuran 

kinerja keuangan ini dilakukan dengan ROE dan EVA, hal ini karena 

terbukti bahwa ROE dan EVA memiliki pengaruh bagi naik turunnya harga 

saham. Namun investor juga sebaiknya memperhatikan faktor-faktor lain 

diluar EVA dan ROE yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan 

harga saham suatu perusahaan sebagai pertimbangan untuk memprediksi 

harga saham dan menentukan investasi terhadap saham. Faktor-faktor lain 

diluar EVA dan ROE antara lain adalah: 

a. Kondisi pasar 

Jumlah demand dan supply yang terjadi di bursa berperan besar dalam 

pembentukan harga saham. Semakin banyak jumlah permintaan dan 

semakin sedikit penawaran akan menaikkan harga saham, sedangkan 

semakin sedikit jumlah permintaan dan semakin banyak jumlah 

penawaran akan menyebabkan harga saham menurun. 
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b. Kondisi eksternal perusahaan 

Investor dan calon investor sebaiknya memperhatikan perkembangan 

industri untuk mengetahui informasi eksternal perusahaan seperti 

pertumbuhan dan persaingan industri sejenis. 

c. Kondisi perekonomian 

Investor perlu memperhatikan kondisi perekonomian, baik nasional 

maupun internasional. Para investor sebaiknya melakukan macro analysis 

atas tingkat inflasi, harga komoditas dunia (seperti harga minyak bumi 

dunia), tingkat suku bunga, serta stabilitas mata uang. 

d. Kebijakan pemerintah 

Para investor perlu memperhatikan kebijakan pemerintah, apakah hal-hal 

tersebut akan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perusahaan dan 

selanjutnya berpengaruh terhadap perubahan harga saham. 

e. Kondisi politik 

Kondisi politik dan ekonomi suatu negara yang kurang stabil bisa 

menyebabkan investor kurang berminat berinvestasi. Hal ini membawa 

dampak besar terhadap naik turunnya harga saham. Terjadinya 

ketegangan, demonstrasi, kerusuhan sangat mengganggu stabilitas dan 

keamanan negara. Hal ini mengakibatkan banyak investor mengurungkan 

niatnya berinvestasi. 

f. Berita dan rumor 

Investor perlu memantau terus menerus perkembangan berita dan rumor-

rumor terbaru yang beredar di bursa maupun melalui media cetak maupun 

media elektronik sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi. 
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2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya periode penelitian yang digunakan 

ditambah sehingga menghasilkan informasi yang lebih mendukung. Jumlah 

sampel yang digunakan dapat ditambah dan dapat diperluas ke beberapa 

sektor perusahaan. 


