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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan penilaian kinerja keuangan 11 perusahaan Batubara 

dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA), dan Cash Value 

Added (CVA), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hanya terdapat dua perusahaan dari sebelas perusahaan yang memiliki nilai 

yang poitif yaitu EVA>0 disetiap tahun penelitian. Tiga perusahaan 

memiliki nilai yang negative yaitu EVA<0  disetiap tahun penelitian. 

Sedangkan enam perusahaan lainnya memiliki nilai EVA yang positif dan 

juga negative disetiap tahun penelitiannya. Dalam hal ini menunjukkan 

bahwa nilai perusahaan dalam keadaan negatif. Analisis dengan 

menggunakan metode EVA selama empat periode tahun penelitian 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menciptakan nilai tambah 

ekonomis baik bagi perusahaan maupun bagi pemilik saham berupa 

tambahan kekayaan. 

2. Sementara itu hanya satu perusahaan yang memiliki nilai CVA yang positif 

disetiap tahun penelitian. Lima perusahaan memiliki nilai CVA yang 

negative disetiap tahun penelitian, dan lima perusahaan lainnya memiliki 

nila CVA yang positif dan juga negative disetiap tahun penelitiannya. 

Analisis dengan menggunakan metode CVA selama empat periode tahun 

penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menciptakan nilai 
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tambah kas baik bagi perusahaan dan tidak dapat memenuhi harapan bagi 

para pemgenag saham dan investor.  

3. Setelah melakukan analisis dan pembahasan, dijadikan dasar untuk 

membandingkan economic value added (EVA) dan cash value added 

(CVA). Ternyata Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan dengan menggunakan metode economic value added (EVA) dan 

cash value added (CVA) yang ditandainya dengan ditolaknya Ho dan 

diterimanya Ha. Terdapatnya perbedaan yang signifikan disebabkan oleh 

kinerja keuangan menggunakan metode EVA tidak menggunakan depresiasi 

ekonomi dalam perhitungannya sehingga nilai yang dihasilkan lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan depresiasi ekonomi sehingga nilai yang 

dihasilkan menjadi tidak baik.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keuangan perusahaan Batubara dengan 

menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) dan Cash Value Added 

(CVA) maka saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan adalah : 

1.  Bagi perusahaan  

Perusahaan harus memperhatikan nilai CVA karena dinilai buruk terhadap 

kinerja perusahaan. Dalam hal ini untuk nilai EVA harus dapat 

mempertahankannya sehingga mampu menghasilkan nilai yang lebih tinggi 

pada tahun mendatang. Dan untuk metode CVA hendaknya perusahaan 

mampu menghasilkan kas yang lebih untuk tahun mendatang. 
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2. Bagi Penulis  

Penulis mengetahui bahwa Penelitian ini belum sempurna dan untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan menggunakan metode penyelesaian yang lebih 

akurat dan terbaru.  

3. Bagi Universitas 

Bagi yang ingin menggunakan pendekatan EVA dan CVA sebagai variabel 

penelitian maka sebaiknya dalam penelitiannya banyak melakukan diskusi 

dengan pihak-pihak yang paham tentang variabel penelitian yang 

digunakan, agar dalam proses pemahamannya benar-benar dapat 

diaplikasikan dalam dunia nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


