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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

PT. Danareksa (Persero) dan didukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil 

pembahasan bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa analisis 

laporan keuangan yang menggunakan Return on Investment (ROI) dan Economic 

Value Added (EVA) telah bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi 

pada PT. Danareksa (Persero), hal ini dapat dilihat dari: 

1. Hasil perhitungan menggunakan Return on Investment (ROI) sebagai berikut: 

Tahun PT. Semen 

Cibinong, Tbk 

PT. Semen 

Gresik, Tbk 

PT Indocement 

Tunggal, Tbk 

2003 

2004 

2,2 % 

(7 %) 

5,6 % 

7,8 % 

7 % 

1 % 

Peningkatan 

(penurunan) 

9,2 % 2,2 % 6 % 

Keterangan Kurang baik Baik Kurang baik 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan kondisi perusahaan 

yang berbeda. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam memberikan 

rekomendasi oleh analis keuangan PT. Danareksa (Persero) dalam membantu 

investor dalam mengambil keputusan investasi. Perusahaan emiten yang 

dianggap akan memberikan return yang tinggi adalah PT. Semen Gresik, Tbk. 

karena adanya peningkatan tingkat Return on Investment (ROI) dari tahun 

2003 ke 2004 yang menunjukkan tingkat pengembalian (return) yang 

meningkat terhadap investasi yang ditanamkan di PT. Semen Gresik, Tbk. 
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2. Hasil perhitungan menggunakan Economic Value Added (EVA) sebagai 

berikut: 

Tahun PT. Semen 

Cibinong, Tbk 

PT. Semen 

Gresik, Tbk 

PT Indocement 

Tunggal, Tbk 

2003 

2004 

2.246.112.455.000 

(1.160.398.000.000) 

1.197.061.543.000 

1.059.039.239.000 

4.976.154.790.000 

4.236.710.723.000 

Keterangan Kurang baik Baik Baik 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Economic Value Added (EVA) dapat 

diketahui bahwa perusahaan emiten yang akan memberikan return yang tinggi 

dan menunjukkan perusahaan emiten mampu menciptakan nilai tambah adalah 

PT. Semen Gresik, Tbk dan PT Indocement Tunggal, Tbk. karena nilai 

Economic Value Added (EVA) di atas 1 ( tidak negatif). 

3. Berdasarkan hasil perhitungan Return on Investment (ROI) dan Economic 

Value Added (EVA) dan dilakukan pembandingan antara ketiga perusahaan 

emiten maka analis keuangan merekomendasikan sebaiknya dilakukan 

penanaman modal oleh investor di PT. Semen Gresik, Tbk. karena tingkat 

Return on Investment (ROI) yang meningkat 2,2% dan Economic Value Added 

(EVA) yang di atas angka 1. 

4. Hasil perhitungan Return on Investment (ROI) dan Economic Value Added 

(EVA) disertai deviden yang diberikan perusahaan emiten di tahun-tahun 

berikutnya adalah sebagai berikut: 

No. Perusahaan 

Emiten 

ROI EVA Deviden/lbr saham 

tahun 2005 & 2006 

(dlm Rp.) 

  Keterangan Keterangan   

1. PT. Semen 

Cibinong, Tbk 

Kurang baik Kurang baik - 

2. PT. Semen 

Gresik, Tbk 

Baik Baik 7 Januari 2005 : 113 

18 Januari 2005 : 40 
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1 Agustus 2005 : 268 

9 Agustus 2006 : 443 

3. PT. Indocement 

Tunggal 

Prakarsa, Tbk 

Kurang baik Baik 7 Agustus 2006 : 50 

 

Dari hasil perhitungan menggunakan Return on Investment (ROI) dan 

Economic Value Added (EVA) yang dilakukan oleh analis keuangan pada 

laporan keuangan perusahaan emiten tahun 2003 dan 2004 telah bermanfaat 

yaitu dengan diberikannya deviden yaitu sebanyak 4 kali yaitu pada 7 Januari 

2005,18 Januari 2005, 1 Agustus 2005 dan 9 Agustus 2006 oleh PT. Semen 

Gresik, Tbk. 

Dari hasil penelitian juga ditemukan kelemahan, yaitu bahwa analis 

keuangan hanya berpaku pada perhitungan angka saja dan tidak melihat data 

non keuangan perusahaan emiten. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang peneliti ajukan untuk dijadikan bahan masukan yang 

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Perusahaan 

Analis keuangan perusahaan sebaiknya tidak hanya berpaku pada 

angka-angka yang ada dalam laporan keuangan saja, melainkan perlu 

melihat juga kondisi non keuangan perusahaan, seperti profil perusahaan, 

startegi kompetitif¸ metode akuntansi yang digunakan dan karakteristik 

investasi perusahaan emiten. 

2. Peneliti selanjutnya 

• Sebaiknya digunakan lebih dari satu perusahaan sekuritas untuk 

melihat perbandingan analisis yang dilakukan oleh analis keuangan. 

• Sebaiknya digunakan lebih dari satu kelompok industri agar lebih jelas 

mana yang akan memberikan return yang tertinggi bagi investor. 

 


