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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab IV, maka dapat 

penulis simpulkan bahwa terdapat nilai Economic Value Added (EVA) yang 

positif dan negatif yaitu: 

1. Kinerja keuangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. dengan pendekatan 

EVA pada tahun 2012 sebesar Rp -114.143.974, tahun 2013 sebesar          

Rp -143.520.142, tahun 2014 sebesar Rp -6.706.738.286 dan tahun 2015 

sebesar Rp -2.802.714.309. EVA yang dihasilkan PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk. pada tahun 2012 sampai tahun 2015 bernilai negatif atau 

EVA<0. Posisi EVA<0, berarti kinerja keuangan tidak memberikan nilai 

tambah ekonomis dalam perusahaan tersebut, karena laba yang tersedia 

tidak bisa memenuhi harapan penyandang dana. Dalam hal ini karyawan 

tidak mendapatkan bonus hanya saja kreditur tetap memperoleh bunga 

sedangkan pemilik saham tidak memperoleh pengembalian yang sepadan 

dengan yang ditanam.  

2. Kinerja keuangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. yang diukur dengan 

metode EVA yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp1.489.826.424 dan tahun 

2016 sebesar Rp653.186.959. EVA pada tahun 2011 dan 2016 menunjukkan 

pada posisi yang positif atau EVA>0, yang artinya manajemen perusahaan 

telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Dalam 

hal ini, karyawan berhak mendapatkan bonus, kreditur tetap mendapatkan 

bunga dan pemilik saham bisa mendapatkan pengembalian yang sama atau 

lebih dari yang ditanam. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil simpulan yang ada pada poin 5.1, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Berdasarkan nilai EVA yang telah dicapai oleh PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk. bahwa ada tahun yang menunjukkan EVA yang negatif yaitu 

tahun 2012 sampai tahun 2015. Dengan kondisi ini, akan mengakibatkan 

kerugian pada perusahaan tersebut. Untuk itu, manajemen perusahaan perlu 

melakukan pengawasan terhadap biaya modal yang digunakan, karena biaya 

modal menunjukkan besarnya pengembalian yang dituntut oleh investor atas 

modal yang diinvestasikan di perusahaan. 

2. Berdasarkan nilai EVA yang positif pada tahun 2011 dan 2016,                 

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. harus tetap mempertahankan serta 

meningkatkan kinerja keuangan setiap tahun. Upaya ini dilakukan agar 

kepercayaan pasar terhadap perusahaan semakin meningkat. Perusahaan 

juga dapat meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal dengan 

menggunakan aset perusahaan.   


