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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. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan manggunakan metode 

ROI (Return on Investment) menunjukkan kinerja yang berfluktuatif, 

penurunan ROI yang terjadi lebih disebabkan oleh  faktor tingginya 

peningkatan biaya operasi perusahaan yang diiringi oleh peningkatan yang 

kurang berarti pada pendapatan operasional perusahaan. Selain itu, faktor 

perekonomian negara yang juga ikut andil dalam penurunan kinerja 

perusahaan khususnya nilai ROI yang berimbas pada meningkatnya harga 

pokok penjualan (HPP) dan menyebabkan perusahaan harus melakukan 

pinjaman jangka pendek keluar. 

2. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode 

EVA (Economic Value Added) menunjukkan kinerja yang baik, meskipun 

terdapat penurunan. Walaupun demikian, perusahaan masih mampu 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan manajemen mampu 

menyelaraskan kepentingan antara investor dan manajemen terhadap 

resiko dan imbalan. Penurunan EVA yang terjadi lebih disebabkan karena 

adanya penurunan pada nilai NOPAT yang diikuti dengan peningkatan 

nilai capital serta tingginya biaya modal yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. 

3. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode 

ROI dan metode EVA menunjukkan hasil hipotesa yang berbeda. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya hal tersebut, 

dikarenakan metode EVA secara eksplisit memasukkan perhitungan biaya 

modal atau Cost of Capital dalam perhitungannya, melakukan penyesuaian 

terlebih dahulu terhadap distorsi finansial dan distorsi akuntansi (suatu 

penyimpangan dari laporan keuangan yang disajikan dengan memutar 
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balik data-data atau tidak mengungkapkan data-data sebagaimana 

mestinya) sebelum menghitung tingkat pengembalian atau rate of return, 

dan memaksimalkan tingkat pengembalian, dengan meminimalkan biaya 

modal sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

5.2 Saran  

 Adapun saran-saran yang peneliti coba ajukan dapat dijadikan bahan 

masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Perusahaan 

• Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terlihat bahwa 

metode EVA dapat diterapkan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan secara lebih akurat bila dibandingkan metode penelitian 

kinerja keuangan perusahaan yang lain. Hal itu dikarenakan salah satu 

keuntungan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakna EVA ini 

adalah bahwa metode ini tidak perlu dibandingkan dengan perusahaan 

sejenis ataupun dengan standar industri, hal ini berlaku jika perusahaan 

tidak mengetahui kondisi pesaing. 

• Jika seandainya perusahaan menggunakan EVA dalam mengukur 

kinerja keuangan perusahaan sebaiknya perusahaan harus mampu 

mengantisipasi perubahan akibat faktor eksternal seperti tingkat bunga 

yang berlaku dan kondisi perekonomian baik secara mikro maupun 

makro dan lain sebagainya. 

2. Peneliti selanjutnya 

• Sebaiknya melakukan persiapan terhadap data-data dan literatur yang 

diperlukan untuk menerapkan metode EVA pada badan usaha yang akan 

diteliti. 

• Sebaiknya penelitian yang dilakukan tidak hanya melakukan penelitian 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, tetapi peneliti diharapkan lebih 

mengarahkan pada penerapan metode EVA diperusahaan yang belum 

menerapkan EVA. 


