
BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

  

A. SIMPULAN 

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

mengenai profitabilitas, likuiditas dan economic value added (EVA)  terhadap harga 

saham. Berdasarkan analisa data tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Profitabilitas mempunyai 

nilai beta terbesar. Variabel profitabilitas mempunyai pengaruh yang paling kuat 

dibandingkan dengan variabel yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel Profitabilitas mempunyai pengaruh yang dominan terhadap harga saham 

penutupan. Investor dapat menggunakan rasio ini sebagai dasar membuat 

keputusan investasi. Bagi perusahaan, rasio ini dapat dijadikan sebagai evaluasi 

untuk kinerja masa lalu. 

2. Berdasarkan hasil uji t didapatkan bahwa variabel Likuiditas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Harga Saham, Likuiditas yang bernilai tinggi 

menunjukkan bahwa asset lancar yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk 

memenuhi semua kewajiban jangka pendek perusahaan, semakin besar dividen 

yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini akan menarik para investor 

untuk membeli saham perusahaan sehingga permintaan atas saham perusahaan 



semakin tinggi. Pada akhirnya, harga saham perusahaan akan mengalami 

peningkatan. 

3. Berdasarkan pada hasil uji t yang didapatkan bahwa variabel Economic Value 

Added (EVA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Bahwa 

Economic Value Added (EVA)yang semakin tinggi akan meningkatkan nilai 

perusahaan dimana penciptaan nilai tersebut akan tercermin pada Harga Saham 

yang lebih tinggi. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa Economic Value Added 

(EVA) sangat bermanfaat sebagai kinerja perusahaan dimana fokus penilaian 

kinerja adalah penciptaan nilai.  

B. SARAN 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

dalam menentukan harga saham. Perusahaan hendaknya memperhatikan 

profitabilitas, likuiditas dan economic value added (EVA). Hal itu penting karena 

telah terbukti apabila nilai-nilai rasio itu baik maka akan berpengaruh terhadap Harga 

Saham dan akan menarik minat Investor.  

2.  Bagi Investor  

Investor hendaknya lebih memperhatikan nilai profitabilitas, likuiditas, economic 

value added (EVA) sebagai alat pertimbangan dalam memilih perusahaan sebelum 

berinvestasi. Hal itu penting karena rasio-rasio tersebut terbukti berpengaruh 

terhadap Harga Saham sesuai dengan hasil dari penelitian ini.Pihak investor yang 



ingin berinvestasi sebaiknya lebih memahami tentang kondisi keuangan serta 

kondisi lainnya yang memungkinkan investasi dapat berhasil. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Apabila ingin meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya mengambil variabel 

yang berbeda dari yang digunakan. Misalnya variabel eksternal perusahaan 

seperti kurs mata uang, inflasi, tingkat suku bunga dan sebagainya. 

C. KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Keterbatasan dalam menggunakan rasio keuangan perusahaan hanya diwakilioleh 

tiga buah buah rasio keuangan, yaitu economic value added (EVA), profitabilitas 

dan likuiditas.Sebab terdapat kemungkinan rasio-rasio keuangan lain yang lebih 

signifikan pengaruhnya terhadap perubahan harga saham. 

2. Keterbatasan dalam mengambil jenis perusahaan yang digunakan sebagai sampel 

dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur saja, sehingga tidak 

mencerminkan reaksi dari pasar modal secara keseluruhan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


