
BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pengujian terhadap pengaruh besarnya EVA, ROI, dan ROE

terhadap return pada perusahaan sampel periode 1999 sampai 2003 yang

diuraikan di bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengujian secara partial

Dari perhitungan melalui uji t, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1). Bahwa EVA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return,

karena mempunyai nilai P-value nilai t < a (a=0.05) yaitu sebesar

0.001.

2). Bahwa besarnya ROI tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap return karena mempunyai nilai P-value nilai t > a (a=0.05)

yaitu sebesar 0,244

3). Bahwa besarnya ROE tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap return karena mempunyai nilai P-value nilai t > a (a=0.05)

yaitu sebesar 0,284
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b. Pengujian secara serem pak

Dari hasil penggunaan analisis varian didapat nilai Sig.F sebesar 0,006.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, variabel

independen (EVA, ROI, ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap return yang

diperoleh pemegang saham karena nilai P-value nilai Fsebesar 0,006 < a (a=0.005),

sehingga menolak Ho.

Nilai koefisien determinasi adjuster R2 sebesar 0,204. Nilai Adjuster R2

menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen yang digunakan dalam

penelitian mampu menjelaskan variabel dependen. Jadi nilai Adjusted R2 dari model

regresi ini, bahwa besar kecilnya return yang dipengaruhi oleh besarnya variabel

EVA, ROI, dan ROE sebesar 0,204 atau 20,4%. Sedangkan sisanya sebesar 79,6%

dipengaruhi oleh variabel lain (di luar penelitian ini). Hal ini menunjukkan bahwa

masih banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kecilnya return selain

dari besarnya variabel EVA, ROI, dan ROE, misalnya analisa rasio lainnya, kondisi

ekonomi makro (tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, tingkat suku

bunga deposito), keadaan politik dalam negri, faktor psikologis investor dan keadaan

bursa sendiri.

5.2 Saran

a. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel independen lainnya

yang diduga berpengaruh terhadap besar kecilnya return, hal ini
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disebabkan hasil penelitian menunjukkan besarnya return yang

diperoleh dijelaskan oleh variabel EVA, ROI, ROE hanya sebesar

20,4% sedangkan sisanya 79,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain,

b. Untuk penelitian selanjutnya perlu penambahan jumlah sampel

perusahaan maupun periode pengamatan lebih dari lima tahun untuk

mendapatkan hasil yang menyakinkan, sehingga dapat digunakan untuk

analisa jangka panjang.


