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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Economic ValueAdded (EVA) yang dihasilkan oleh perusahaan 

telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa 

tidak semua dari kelima perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat 

pengembalian sesuai dengan yang diharapkan oleh investor. Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. 

Indosat, Tbk dan PT. XL Axiata berhasil menciptakan nilai EVA yang 

selalu positif (EVA > 0 ) dari tahun 2009 hingga 2011. Meskipun nilai 

EVA yang dihasilkan perusahaan tidak selalu meningkat, namun perolehan 

EVA yang positif tersebut telah menunjukkan bahwa PT. Telekomunikasi 

Indonesia, PT. Indosat dan PT. XL Axiatamampu memberikan tingkat 

pengembalian atau bonus sesuai yang diharapkan investor sekaligus secara 

umum perusahaan – perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang 

baik. Sedangkan EVA yang dihasilkan oleh PT. Bakrie Telecom, Tbk dan 

PT. Smartfren menunjukkan nilai yang negatif (EVA < 0). PT. Bakrie 

Telecom memperoleh EVA > 0 pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan PT. 

Smartfren Telecom memperoleh nilai EVA > 0 berturut-turut dari tahun 

2009 hingga 2011. Perolehan EVA yang negatif pada PT. Bakrie Telecom 

dan PT. Smartfren Telecom menunjukkan bahwa kedua perusahaan 
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tersebut tidak mampu memberikan tingkat pengembalian ataupun bonus 

kepada investor, sekaligus menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut 

memiliki kinerja keuangan yang kurang baik.Beberapa faktor yang 

memicu kerugian PT. Bakrie Telecom adalah pendapatan usaha bersih 

yang semakin menurun dari tahun ke tahun. selain itu, pemicu lainnya 

adalah terjadinya penurunan nilai aset tetap dalam perusahaan. Depresiasi 

aset nonproduktif menjadi faktor utama yang membuat rugi bersih PT. 

Bakrie Telecom meningkat. Besarnya nilai kerugian tersebut merupakan 

bagian dari upaya Perseroan membersihkan aset-aset yang tidak produktif. 

Dari upaya tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan semakin solid dan 

tidak lagi dibebani oleh aset-aset tidak produktif .Sedangkan pada PT. 

Smartfren Telecom laba yang dihasilkan bernilai negatif atau rugi. Hal ini 

menyebabkan nilai EVA yang dihasilkan juga menjadi negatif. Kerugian 

yang dialami oleh PT. Smartfren Telecom terjadi karena beban usaha yang 

ditanggung oleh PT.Smartfren Telecom lebih besar dibandingkan dengan 

pendapatan usaha bersihnya. Penyebab utama kenaikan beban usaha 

adalah ekspansi jaringan berupa penambahan 

BaseTransceiverStation(BTS) untuk memperkuat kualitas dan cakupan 

layanan. Penambahan BTS diupayakan untuk memperkuat jaringan 

Smartfren di seluruh Indonesia sehingga memberikan kepuasan pada 

konsumen. Namun penambahan BTS tersebut telah menyebabkan 

membengkaknya beban usaha sehingga menyebabkan kerugian pada 

perusahaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 60% 
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perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI memiliki nilai EVA positif 

(EVA > 0). 

 

2. Nilai Market ValueAdded (MVA) pada Perusahaan Telekomunikasi yang 

listing di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa MVA perusahaan –

perusahaan tersebut pada periode 2009 – 2010 memilki nilai MVA yang 

rata – rata bernilai positif (MVA > 0).Berdasarkan MVA perusahaan 

telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia perolehan MVA yang 

dihasilkan berfluktuatif. PT. Telekomunikasi Indonesia masih menduduki 

perusahaan yang memiliki nilai MVA tertinggi meskipun mengalami 

penurunan nilai MVA yang cukup signifikan. Sedangkan perusahaan yang 

menunjukkan perkembangan MVA yang cukup tinggi adalah PT. XL. 

Axiata. PT. XL Axiata lebih memperlihatkan peningkatan MVA daripada 

perusahaan telekomunikasi lainnya. Nilai MVA perusahaan 

telekomunikasi yang tercatat di BEI semuanya menunjukkan nilai MVA 

yang postif atau MVA > 0, artinya 100% dari perusahaan 

telemekomunikasi memiliki nilai MVA positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu menciptakan nilai tambah 

kekayaann bagi para pemegang saham. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perusahaan 

Telekomunikasi yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 
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metode EVA dan MVA, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan calon investor 

Hendaknya para investor dan calon investor dapat 

mempertimbangkan dengan lebih cermat dalam mengambil keputusan 

investasi. Selain menggunakan analisis keuangan atau dengan melakukan 

penilaian kinerja dari kondisi internal, investor juga perlu memperhatikan 

kondisi eksternalnya. Sehingga Investor dapat melihat prospek dan 

kelanjutan bisnis di masa depan. 

2. Bagi Perusahaan 

Untuk mempertahankan nilai EVA agar tetap positif pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia, PT. Indosat dan PT. XL Axiata hendaknya 

ketiga perusahaan tersebut dengan terus meningkatkan laba perusahaan. 

Hal ini dapat dipicu dengan meningkatkan penjualan produk-produk 

telekomunikasi pada ketiga perusahaan tersebut. 

Sedangkan untuk menghilangkan dan menghindari nilai EVA 

negatif seperti pada PT. Bakrie Telecom dan PT. SmartfrenTelecom 

adalah dengan mengurangi beban usaha atau beban bunga yang ada. 

Dengan meminimalisir tingkat beban akan dapat mewujudkan pendapatan 

yang positif (laba). Selain itu PT Bakrie Telecom dan PT. Smartfren dapat 

Melepaskan bisnis atau menarik modal dari aktivitas-aktivitas usaha yang 

tidak menguntungkan. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan harus 

mampu mengambil keputusan bahwa ketika usaha yang dijalani tidak 

mendatangkan keuntungan atau tidak menghasilkan tingkat pengembalian 
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yang optimal maka bisnis tersebut dapat dilepaskan atau dapat dengan 

memilih bergabung (marger) dengan perusahaan lain yang lebih 

menjanjikan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak terus menerus 

merugi. 

3. Bagi Peneliti lainnya 

Handaknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor 

fundamental lainnya, misalnya dengan menambah alat ukur kinerja yang 

lain atau membandingkan dengan penggunaan alat ukur yang lain agar 

diketahui apakah hasil penelitian yang diperoleh akan tetap sama atau 

berbeda, serta memperluas sampel penelitian dan menambah rentang 

waktu (periode) penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 


