
BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil peneitian dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1) Berdasarkan hasil analisis mengenai faktor - faktor yang

mempengaruhi return maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai

berikut:

a. Bahwa faktor Economic Value Added (EVA) berpengaruh

secara positif terhadap Return.

b. Bahwa faktor Market Value Added (MVA) berpengaruh secara

positif terhadap Return.

c. Bahwa faktor Beta Tidak berpengaruh secara positif terhadap

Return.

d. Bahwa faktor Market to Book Value Equity (MBVE)

berpengaruh secara positif terhadap Return.

e. Bahwa faktor Ukuran perusahaan (Asset Size) tidak

berpengaruh secara positif terhadap Return.

2) Pengujian secara serempak (uji F) bahwa variabel independen secara

bersama - sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
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3) Pengujian secara parsial (uji t) maka variabel Economic Value Added

(EVA), Market Value Added (MVA) dan Market to Book Value

Equity (MBVE) berpengaruh positif terhadap Return karena memilki

probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi(<0,05). Kemudian

variabel lainya seperti Beta dan Asset Size secara parsial tidak

berpengaruh positif terhadap Return karena memilki probabilitas lebih

besar dari tingkat signifikansi (>0,05)

4) Tidak terdapat penyimpangan pada uji asumsi klasik baik itu uji

multikolinieritas, heterosdastisitas dan autokorelasi.

5.2. Saran

Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Economic

Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan Market to Book Value

Equity (MBVE) berpengaruh positif terhadap Return, sedangkan variabel lain

seperti Beta dan Asset Size tidak berpengaruh positif terhadap Return. Maka saran

yang dapat diberikan sebagai berikut:

1) Dalam menilai kinerja, hendaknya tidak hanya mendasarkan pada

penilaian kinerja berbasis rasio tetapi juga EVA yang

memperhitungkan biaya modal dan MVA untuk mengetahui kinerja di

masa mendatang. Untuk itu transparasi internal sangat diperlukan agar

menghasilkan perhitungan yang akurat.

2) Bagi perusahaan dilihat dari segi pendanaan hendaknya menekan biaya

modal seoptimal mungkin dan dari segi investasi hendaknya kebijakan
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yang diambil benar - benar mempertimbangkan keunggulan kompetitif

perusahaan. Jika rasio likuiditas, manejemen aktiva, manajemen

hutang dan profitabilitas baik, maka akan meningkatkan rasio nilai

pasar/ buku (MBVE) akan menjadi tinggi, dan harga saham akan

setinggi yang diharapkan. Jika perusahaan memperoleh tingkat

pengembalian (return) atas aktivanya tinggi, maka rasio nilai pasar/

buku (MBVE) akan tinggi dari rata - rata industri demikian

sebaliknya.

3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dilanjutkan dengan

pengambilan sampel yang jumlahnya banyak dan lebih variasi

perusahaan yang dijadikan sampel serta penggunaan rentang waktu

penelitian yang lebih panjang sehingga dihasilkan kesimpulan yang

lebih valid.
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