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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Kesimpulan  

Kinerja keuangan perusahaan dilihat dari rasio keuangan, Economic 

Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) dengan menggunakan 

analisis Time Series dan Cross Sectional  pada PT. Medco Energi 

International Tbk, dan PT. Energi Mega Persada Tbk adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisis Time Series rasio keuangan PT. Medco Energi International  

Tbk, memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan cukup baik. Dari 

empat analisis rasio keuangan tahun 2013 sampai tahun 2015 hanya rasio 

likuiditas yang menunjukkan nilai baik. Hasil kinerja keuangan PT. Energi 

Mega Persada Tbk dari rasio keuangan perusahaan mencerminkan kinerja 

keuangan tidak baik dari tahun 2013 sampai tahun 2015. 

b. PT Medco Energi International Tbk, memiliki kinerja keuangan yang 

cukup baik karena memperoleh nilai Economic Value Added (EVA) positif 

EVA > 0 pada tahun 2013 artinya pada tahun 2013 terjadi proses nilai 

tambah ekonomis bagi perusahaan karena laba yang tersedia memenuhi 

harapan. Sedangan pada tahun 2014 sampai 2015 kinerja keuangan 

perusahaan buruk disebabakan nilai EVA < 0 artinya   pada perusahaan 

tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis karena laba yang tersedia tidak 

memenuhi harapan. Sedangkan PT. Energi Mega Persada Tbk memiliki 
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kinerja keuangan yang buruk kerena dari tahun 2013 sampai 2015 nilai 

EVA negatif meningkat.  

c. Nilai Market Value Added  yang menunjukkan hasil negatif setiap tahun 

artinya PT Medco Energi International Tbk dan PT. Energi Mega Persada 

Tbk  memiliki kinerja keuangan yang buruk setiap tahun. Dimana           

MVA < 0 mengakibatkan berkurangnya nilai modal pemegang saham dan 

menandakan perusahaan tidak mampu menciptakan nilai tambah bagi para 

pemegang saham. 

d. Analisis Cross Sectional rasio keuangan menunjukkan PT. Medco Energi 

Inernational Tbk memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari pada 

PT. Energi Mega Persada Tbk, telihat dari hasil rasio likuiditas dan 

profitabitabilitas perusahaan. Berdasarkan analisis Economic Value Added 

(EVA) pada tahun 2013 sampai tahun 2015 PT. Medco Energi 

International Tbk memiliki kinerja keuangan cukup baik dibandingkan 

dengan PT. Energi Mega Persada Tbk karena menghasilkan nilai 

Economic Value Added (EVA) positif pada tahun 2013  sedangkan PT. 

Energi Mega Persada Tbk setiap tahun memiliki nilai Economic Value 

Added (EVA) negatif meningkat. Hasil analisis Market Value Added 

(MVA) pada tahun 2013 sampai tahun 2015 menunjukkan kinerja 

keuangan PT. Energi Mega persada Tbk cukup baik dari pada  PT. Mega 

Energi International Tbk. Walaupun dengan hasil MVA < 0 terus menurun 
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pihak manajemen perusahaan belum mampu meningkatkan kekayaan 

pemegang saham. 

5.2   Saran  

Adapun saran yang diberikan penulis untuk perbaikan atau peningkatan 

kinerja perusahaan di masa akan datang adalah : 

a. Pihak manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan rasio-rasio 

yang disoroti pihak ekstern terutama bagi pemilik dan pemberi pinjaman, 

sehingga terus dapat menyelaraskan kebutuhan dana dan pengguna yang 

pada akhirnya dapat tercapai efisiensi yang lebih baik. 

b. Untuk meningkatkan nilai Economic Value Added (EVA) pada            

PT. Medco Energi International Tbk dan PT. Energi International Tbk,  

maka perusahaan  harus menekan cost of capital untuk meningkatkan laba 

perusahaan agar nilai Economic Value Added (EVA) yang dihasilkan 

bernilai positif.  Dengan meningkatnya nilai Economic Value Added 

(EVA) akan memberikan imbal balik yang baik bagi perusahan dan juga 

pemegang saham.  

c. Untuk meningkatkan nilai Market Value Added (MVA) maka sangat 

penting bagi perusahaan untuk menjaga nilai harga saham dengan selalu 

berupaya untuk menciptakan profitabilitas yang positif dan tingkat deviden 

yang kompetitif bagi pemegang saham. Sehingga menghasilkan nilai 

Market Value Added (MVA) yang positif  dengan begitu mendorong para 

pemegang investor untuk menanamkan modal pada perusahaan  


