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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan: 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bukti empiris 

bahwa penelitian kinerja perusahaan berdasarkan rasio aktivitas mempunyai 

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

Penelitian ini dilakukan dengan menguji apakah terdapat hubungan antara rasio 

aktivitas dengan economic value added (EVA) dalam menilai kinerja perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 8 triwulan 

pada periode 2006-2007 serta didukung oleh teori-teori yang melandasi dan hasil 

perhitungan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil perhitungan kinerja perusahaan berdasarkan rasio aktivitas, 

kinerja perusahaan selama 8 triwulan tahun 2006 sampai dengan tahun 

2007 pada kelompok perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) secara keseluruhan baik. Rasio aktivitas selama 8 

triwulan ini yang paling baik adalah pada PT Infoasia Teknologi Global, 

Tbk. 

 

2. Economic value added (EVA) pada keenam perusahaan setiap triwulan 

bernilai negatif karena biaya modal lebih besar dari pada laba yang 

dihasilkan, kecuali pada perusahaan PT Excelcomindo Pratama, Tbk, PT 

Indosat, Tbk, dan PT Bakrie Telecom, Tbk sudah bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan dapat membayar biaya modal 

yang dikeluarkan. 
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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, investor dan penelitian 

selanjutnya. Adapun saran-saran terebut sebagai berikut: 

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 pemilihan objek yang berbeda. Selain itu dapat 

menambah dan lebih memperhatikan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 

 


