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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return on Asset (ROA), Return on Equity 

(ROE), dan Earning per Share (EPS) terhadap Market Value Added (MVA) pada 

perusahaan yang terdaftar pada indeks liquid-45. Berdasarkan hasil dari analisis data, 

kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap Market Value Added (MVA) 

pada perusahaan yang terdaftar pada indeks liquid-45. 

2. Return on Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap Market Value Added (MVA) 

pada perusahaan yang terdaftar pada indeks liquid-45. 

3. Earning per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap Market Value Added (MVA) 

pada perusahaan yang terdaftar pada indeks liquid-45. 

4. Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning per Share (EPS) 

secara simultan berpengaruh positif terhadap Market Value Added (MVA). 

5.2. Keterbatasan dan Saran 

5.2.1. Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jumlah periode pengamatan hanya 3 periode, sehingga hasil penelitian mungkin 

belum maksimal atau mengalami bias akibat beberapa perubahan yang tidak dapat 

tercatat melalui periode pengamatan yang singkat. 
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2. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 18,2% 

sedangkan sisanya sebesar 81,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 

penelitian. 

3. Dalam penelitian ini hanya melakukan analisa tiga faktor yang memperngaruhi 

Market Value Added yaitu Return on Asset, Return on Equity, dan Earning per 

Share sehingga masih banyak beberapa faktor lain yang belum diteliti. 

5.2.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan hasil penelitian yang sudah 

dilakukan ini adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa semakin  meningkatnya 

ROA, ROE dan EPS sebuah perusahaan maka dapat meningkatkan nilai perusahaan 

yang secara otomatis akan meningkatkan MVA perusahaan. Hal ini pula yang akhirnya 

akan meningkatkan minat para investor untuk menginvestasikan asetnya terhadap 

perusahaan. 

2.  Bagi Investor 

Bagi para investor yang hendak mengambil keputusan investasi bisa memperhatikan 

nilai ROA, ROE dan EPS sebagai literatur pendukung penagmbilan keputusan karena 

rasio tersebut dapat mencerminkan kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

serta peningkatan kemakmuran kepada para pemegang sahamnya. 

3.  Untuk Penelitian Selanjutnya 

Bagi Peneliti selanjutnya, jumlah periode pengamatan dapat diperpanjang menjadi lima 

tahun atau lebih agar dapat mencerminkan konsistensi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen pada penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat 
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menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel independen selain yang sudah 

dilakukan pada penelitian ini. 

 

 

 


