
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris 

bahwa  penilaian kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan mempunyai 

hubungan dengan penilaian kinerja berdasarkan economic value added (EVA). 

Penelitian ini dilakukan dengan menguji apakah terdapat hubungan antara rasio 

keuangan dengan economic value added (EVA) dalam menilai kinerja 

perusahaan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan tambang 

batubara yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada periode 2002-2006 serta 

didukung oleh teori-teori yang melandasi dan hasil perhitungan, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dari hasil perhitungan kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan, 

kinerja  perusahaan PT. Bumi Resources Tbk terus meningkat, hal ini 

terjadi karena  PT. Bumi gencar dalam melakukan promosi terlihat dari 

biaya pemasaran yang cukup besar. Sedangkan PT. Tambang kinerjanya 

relatif stabil karena tidak melakukan promosi yang besar-besaran.   

2. Economic value added (EVA) pada kedua perusahaan setiap tahunnya 

bernilai negatif karena biaya modal lebih besar daripada laba yang 

dihasilkan, kecuali pada tahun 2006 untuk PT. Bumi nilai EVA sudah 

bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan dapat 

membayar biaya modal yang dikeluarkan.   

3. Sesuai dengan hasil pengujian model regresi atas hipotesis menunjukkan 

bahwa rasio keuangan tidak berhubungan secara signifikan dengan 

economic value added (EVA) dalam menilai kinerja perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil perhitungan uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 

5% dengan nilai thitung  sebesar –2,202 sedangkan ttabel sebesar 4,303 

dimana –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka hasil pengujian ini di dalam daerah 

penerimaan hipotesis nol atau hipotesis nol diterima. Dengan hasil tersebut 
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dapat diambil kesimpulan bahwa rasio keuangan tidak berhubungan secara 

signifikan dengan economic value added (EVA) dalam menilai kinerja 

perusahaan. Dalam menilai kinerja berdasarkan EVA sebesar 37,7% 

ditentukan oleh rasio keuangan sedangkan sisanya sebesar 62,3% 

ditentukan oleh faktor lain. Faktor lain tersebut diantaranya nilai laba yang 

cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya, faktor tersebut 

diantaranya kondisi ekonomi yang labil, dan harga kurs yang berfluktuasi 

setiap tahunnya. Selain itu juga beban modal yang sangat dipengaruhi oleh 

nilai suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang cenderung tidak tetap tiap 

tahunnya. 

 

5.2 Saran 

 Mengingat keterbatasan waktu, dana, referensi dan pengetahuan yang 

dimiliki, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka penulis 

mengajukan saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Dalam menilai kinerja perusahaan, lebih baik menggunakan economic 

value added (EVA) karena EVA merupakan pengukuran yang 

memperhitungkan biaya modal dalam perolehan modal perusahaan, 

sehingga dapat diketahui perolehan laba yang sebenarnya. 

2. Bagi Investor 

Bila suatu perusahaan mempunyai nilai EVA yang positif maka 

perusahaan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi investor dan 

merupakan investasi jangka panjang yang baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan mengambil topik serupa, diharapkan memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada penelitian ini, dan penulis 

menyarankan untuk: 
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a. Memperbanyak sampel perusahaan dan panjang periode tahun 

pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih kuat. 

b. Pemilihan objek yang berbeda. 

c. Menambah dan lebih memperhatikan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan.  


