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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Penelitian ini menguji pengaruh Earning Per Share (EPS), Economic Value 

Added (EVA), dan Market Value Added (MVA) baik secara simultan maupun 

parsial terhadap harga saham. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

ini adalah: 

1. Ha1 diterima yaitu Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga 

saham. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t dengan nilai t sebesar 

5,909 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Andriani dan Kusumastuti 

(2008) yang menyatakan EPS mempunyai korelasi dan berpengaruh 

signifikan terhadap harga pasar saham. Penelitian ini juga mendukung 

penelitian Haryuningputri dan Widyarti (2012) yang menyatakan bahwa 

EPS berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Ha2 ditolak yaitu Economic Value Added (EVA) tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t dengan 

nilai t sebesar -1,774 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,082 atau lebih 

besar dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mardiyanto 

(2013) yang menunjukan EVA tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
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Penelitian Ahmad dan Oetomo (2007) juga menunjukan bahwa EVA tidak 

mempengaruhi harga saham secara signifikan. Begitu pula dengan 

penelitian Haque, S.Islam, dan N.Islam (2013) yang menunjukan EVA 

memiliki dampak positif yang signifikan terhadap harga pasar saham. 

3. Ha3 diterima yaitu Market Value Added (MVA) berpengaruh terhadap 

harga saham. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t dengan nilai t 

sebesar 4,935 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. 

Penelitian ini mendukung penelitian Mardiyanto (2013) yang menyatakan 

MVA berpengaruh terhadap harga saham. Begitu pula penelitian 

Mursalim (2009) yang menyatakan bahwa MVA berpengaruh terhadap 

harga saham. 

4. Ha4 diterima yaitu Earning Per Share (EPS), Economic Value Added 

(EVA), dan Market Value Added (MVA) secara simultan berpengaruh 

terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik F dengan 

nilai F sebesar 23,104 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mardiyanto (2013) 

yang menyatakan EVA dan MVA berpengaruh secara simultan terhadap 

harga saham. Penelitian Ervinta dan Zaroni (2012) juga menyatakan EPS 

dan EVA secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Begitu pula 

dengan penelitian Haryuningputri dan Widyarti (2012) yang menunjukan 

EPS dan EVA secara simultan berpegaruh terhadap harga saham. 
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5.2.  Keterbatasan 

   Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sampel penelitian ini adalah Indeks LQ45 sehingga tidak diperoleh 

banyak sampel dan menjadi tidak cukup representatif dalam model 

penelitian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan faktor fundamental dengan rasio 

keuangan tanpa melibatkan variabel lain dalam analisis fundamental 

yang juga memiliki pengaruh terhadap harga saham. 

 

5.3.   Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dan keterbatasan yang ada, terdapat 

beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu: 

1. Memperluas sampel penelitian seperti perusahaan manufaktur yang 

terdapat di BEI karena semakin besar sampel penelitian maka akan 

semakin representatif. 

2. Menambah variabel lain dalam analisis fundamental seperti tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga, dan lain-lain. 
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