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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 13 perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 

2003-2007 dan didukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil pembahasan 

pada bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil perhitungan pada bab sebelumnya dari tahun 2003 sampai dengan 

2007 menunjukkan bahwa keadaan debt to equity ratio masing-masing 

perusahaan berfluktuasi namun umumnya cenderung meningkat. 

Peningkatan tersebut dikarenakan perusahaan terus menambah jumlah 

hutangnya, sementara jumlah modal sendiri (ekuitas) menurun atau 

mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan peningkatan 

hutangnya. 

2. Nilai economic value added (EVA) dari masing-masing perusahaan 

berfluktuasi namun pada umumnya mengalami penurunan dan bernilai 

negatif yang berarti perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah 

perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu 

menghasilkan pengembalian di atas biaya modal yang disyaratkan. 

Penurunan dan nilai EVA yang negatif tersebut sebagian besar disebabkan 

oleh nilai NOPAT yang meskipun umumnya bernilai positif namun 

nilainya terus  menurun dari tahun ke tahun, sedangkan biaya modal yang 

harus ditanggung perusahaan tinggi dan terus meningkat. 

3. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi dan 

korelasi product moment maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

debt to equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap economic 

value added sebagai pengukur kinerja perusahaan. Kontribusi debt to 

equity ratio terhadap EVA hanya sebesar 17,6% sedangkan sebesar 82,4% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Tidak signifikannya pengaruh debt to 
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equity ratio terhadap EVA selain dikarenakan perusahaan tidak mampu 

menciptakan struktur modal yang optimum, juga disebabkan oleh faktor-

faktor lain yang tidak dapat dikendalikan perusahaan seperti suku bunga 

SBI yang tidak tetap setiap tahunnya dan kondisi ekonomi yang labil 

karena kondisi nilai rupiah yang berfluktuasi dan kenaikan harga minyak 

baik di pasaran internasional dan dalam negeri. Selain itu juga disebabkan 

oleh masih kurang populernya pengukuran kinerja berdasarkan EVA 

dibandingkan pengukuran konvensional saat ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mencoba 

memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dan masukan bagi pihak perusahaan dan penelitian selanjutnya. 

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, pendekatan EVA sebagai pengukur kinerja perusahaan 

tidak hanya melihat pada tingkat pengembalian saja, tetapi juga melihat 

cost of capital yang membebani perusahaan, sehingga dapat diketahui 

besarnya keuntungan riil yang diperoleh perusahaan dari hasil penggunaan 

berbagai sumber modal. Maka penulis menyarankan sebaiknya dalam 

pengukuran kinerja perusahaan menggunakan pendekatan EVA. 

2. Bagi para investor, pengukuran EVA dapat dijadikan suatu indikator 

dalam menilai kinerja perusahaan. Nilai EVA yang positif berarti 

perusahaan mampu memberikan nilai tambah bagi para investor dan 

menjanjikan investasi dalam jangka panjang yang baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah dan memperhatikan 

variabel-variabel lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan berdasarkan 

pendekatan economic value added selain variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. 


