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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perkembangan kinerja keuangan pada PT. Telekominikasi Indonesia pada 

tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi perkembangan NOPAT  tahun 2011-2013 mengalami 

kenaikan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penjualan yang diikuti 

adanya penurunan biaya operasi dan penurunan pajak.   

b. Kondisi Perkembangan WACC Tahun 2011-2013 mengalami 

kenaikan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan jumlah utang dan 

adanya kenaikan jumlah ekuitas.  

c. Kondisi Perkembangan Invested Capital (IC) Tahun 2011-2013 

mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya kenaikan modal 

pinjaman dan adanya kenaikan modal sendiri  

2. Hasil perhitungan EVA pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tahun 2011-

2013 menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai EVA pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tahun 2011-2013 bernilai negatif atau tidak 

memberikan nilai tambah, artinya perusahaan menghasilkan tingkat 

pengembalian yang lebih dari biaya modal dan terjadi inefisiensi dalam 
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perusahaan. Dengan kata lain, hal ini terjadi karena laba yang tersedia 

tidak bisa memenuhi jumlah yang harus dibayarkan kepada pemilik modal. 

5.2  Saran 

1. Bagi Perusahaan 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, memiliki nilai EVA yang masih 

negatif, atas hasil penelitian yang telah dilakukan, perusahaan sebaiknya 

meningkatkan penjualan dan laba perusahaan, serta meminimalkan biaya 

modalnya. Serta menekan nilai pengembalian pada pemegang saham atau 

investor, dengan begitu kinerja keuangan yang dinilai dengan EVA akan 

membaik dan atau mengalami perubahan kearah positif. 

Hasil negatif dari perhitungan EVA hendaknya mampu mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan khususnya pada 

kinerja keuangan agar lebih maksimal di masa yang akan datang. 

2. Bagi Investor 

Investor perlu mempertimbangkan penggunaan konsep Economic Value 

Added dalam mengambil keputusan investasi, karena dengan EVA 

kemampuan perusahaan dalam memberdayakan kapitalnya menjadi 

transparan (semua biaya modal termasuk premi resikonya dihitung) 

sehingga investor dapat menilai kinerja perusahaan dengan seksama dan 

dapat menanamkan modalnya pada perusahaan yang tepat. Oleh sebab itu, 

informasi yang terdapat di dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan keputusan untuk berinvestasi. 
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3. Bagi Penelitian Berikutnya 

a. Penambahan ruang lingkup populasi dan sampel penelitian yang 

memadai untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

b. Penggunaan model perhitungan, periode estimasi, dan asumsi-asumsi 

lain untuk menghitung variable-variabel maupun indikator-indikator 

penelitian sehingga akan menambah keakuratan perhitungan. 

 


