
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta teori 

yang melandasi penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Rata-rata dari perhitungan metode ROI menunjukkan angka dibawah angka 

standar 10% yaitu sebesar 8,7014% yang berarti hasil perhitungan selama tiga 

tahun dari sepuluh perusahaan menggunakan metode ROI menghasilkan 

kinerja yang kurang baik, yang bisa diakibatkan karena penjualan berkurang, 

beban bertambah, pendapatan lain-lain berkurang dan tidak dapat 

mengimbangi besarnya aktiva. 

2. Rata-rata dari perhitungan metode EVA menunjukkan angka yang negatif 

itu berarti bahwa perusahaan belum bisa menciptakan nilai tambah bagi para 

investor. Hasil rata-rata dari perhitungan EVA selama tiga tahun dari sepuluh 

perusahaan yaitu sebesar (1.607.920.115.941). Hal itu berarti kinerja yang 

dihasilkan oleh perusahaan kurang baik dan EVA negatif tersebut bisa 

disebabkan oleh biaya modal yang mengalami kenaikan tiap tahunnya dan 

juga pemanfaatan capital yang belum maksimal.   

3. Dari hasil pengujian terhadap hipotesis menunjukkan bahwa antara kinerja 

yang dihasilkan metode ROI dan EVA tidak terdapat perbedaaan yang 

signifikan. Begitu pula jika kita mengukur rata-rata selama tiga tahun dari 

sepuluh perusahaan, menunjukkan baik diukur menggunakan ROI maupun 

EVA kinerja yang dihasilkan sama yaitu kinerja yang kurang baik maka tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil dari hipotesis benar. 

5.2 Saran 

 Mengingat keterbatasan waktu, dana, referensi dan pengetahuan yang 

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



itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih 

memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 1. Bagi perusahaan 

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode ROI masih 

relevan digunakan oleh perusahaan dan begitu pula dengan metode EVA. 

Meskipun dalam perhitungan EVA memperhitungkan biaya modal dalam 

perolehan modal perusahaan, dimana dalam perhitungannya perusahaan 

dibebankan biaya tersebut maka akan diketahui laba yang sebenarnya yang 

diperoleh perusahaan. Akan tetapi hasil perhitungan kedua metode hampir 

sama setiap tahunnya, sehingga menyebabkan kedua metode relevan 

digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Dengan nilai ROI yang baik menandakan bahwa tingkat pengembalian 

perusahaan yang baik dapat membuat para investor dapat melakukan invetasi 

dalam jangka panjang bagi perusahaan, begitu pula dengan EVA yang positif 

berarti perusahaan dapat memberi nilai tambah bagi positif bagi investor dan 

investasi jangka panjang yang baik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini dimasa yang akan 

datang apabila akan melakukan penelitian lebih lanjut diharapkan 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

a) Memperluas periode pengamatan, yaitu lebih dari tiga tahun serta 

memperbanyak sampel perusahaan sehingga dapat diperoleh hasil yang 

lebih kuat. 



b) Melakukan persiapan terhadap data-data dan literatur yang 

diperlukan untuk melengkapi penelitian dan juga melakukan penelitian 

diperusahaan yang berbeda dengan yang diteliti sekarang oleh peneliti.  
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