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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan menunjukkan kinerja 

yang baik pada tiap perusahaan. Apabila dilihat dari rasio profitabilitasnya, setiap 

perusahaan mengalami hasil yang positif dan peningkatan pada tiap tahunnya.  

2. Kinerja keuangan PT Semen Gresik (Persero) dan Tbk PT Indocement Tunggal Prakarsa 

selama periode penelitian yaitu tahun 2007-2009 secara umum menunjukkan kinerja yang 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai EVA yang positif (EVA>0) dan mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, berarti pihak manajemen telah dapat 

memenuhi harapan para penyandang dana untuk memperoleh pengembalian yang terus 

meningkat dari modal yang telah ditanamkan.  

3. Kinerja keuangan PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2007 menunjukkan kinerja yang 

kurang baik karena nilai EVA menunjukkan hasil yang negatif (EVA<0) yang berarti 

kinerja keuangan yang dicapai PT Holcim Indonesia Tbk tidak dapat meningkatkan  

kesejahteraan para pemegang saham. Namun pada tahun 2008 sampai 2009 keuangan PT 

Holcim Indonesia Tbk menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

EVA yang positif (EVA>0), meskipun nilainya mengalami penurunan. Dengan demikian, 

berarti pihak manajemen telah dapat memenuhi harapan para penyandang dana untuk 

memperoleh pengembalian yang lebih dari modal yang telah ditanamkan.  
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4. Hasil dari penelitian secara keseluruhan memberikan gambaran bahwa penilaian kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis EVA 

memberikan hasil yang saling mendukung. Hal tersebut dikarenakan baik dengan 

manngunakan rasio keuangan dan EVA menunjukkan hasil yang positif dan kinerja yang 

baik pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT 

Holcim Indonesia Tbk. 

B. SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pihak-pihak terkait disarankan 

untuk melakukan hal-hal antara lain : 

1. Hendaknya para investor maupun calon investor lebih cermat dalam mengambil 

keputusan investasi. Selain menggunakan analisis keuangan, investor juga harus melihat 

prospek dan kelanjutan bisnis perusahaan yang bersangkutan di masa depan, terutama 

kondisi makro industri yang digeluti perusahaan. 

2. Sukses tidaknya suatu pengukuran kinerja keuangan perusahaan, terutama yang berbasis 

pada penciptaaan nilai, juga harus diikuti dengan identifikasi yang mendalam tentang 

kemampuan perusahaan (kompetensi intinya). Kemampuan ini kemudian harus 

disesuaikan dengan lingkungan eksternal untuk menentukan pada pasar mana perusahaan 

seharusnya berada dan bagaimana melayani permintaaan pasar. 

3. Bagi peneliti lainnya hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor 

fundamental lainnya, misalnya dengan menambah alat ukur kinerja yang laian serta 

memperluas sampel penelitian dengan meneliti seluruh emiten yang go public di Bursa 

Efek Indonesia atau per sektor industri, dan menambah rentang waktu (periode) 

penelitian. 


