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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan beberapa hal yang dapat peneliti 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode Economic Value Added 

(EVA) pada PT Hero Supermarket Tbk tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa 

tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau perusahaan 

tidak mampu membayarkan semua kewajiban para penyandang dana baik 

kreditur maupun pemegang saham yang artinya kinerja keuangan PT Hero 

Supermarket Tbk kurang baik. Dan pada tahun 2017 PT Hero Supermarket 

Tbk menunjukkan bahwa telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan atau ada nilai tambah lebih setelah perusahaan membayarkan 

semua kewajiban pada para penyandang dana baik kreditur maupun pemegang 

saham yang artinya kinerja keuangan PT Hero Supermarket Tbk adalah baik. 

2. Kinerja keuangan perusahaan menggunakan metode Market Value Added 

(MVA) pada PT Hero Supermarket Tbk tahun 2013-2017 menunjukkan 

bahwa perusahaan berhasil memelihara kepercayaan investor, dan perusahaan 

berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang 

dana. Walaupun angka Market Value Added (MVA) terus menurun setiap 

tahunnya akan tetapi nilainya adalah positif. Dengan demikian kinerja 



102 

 

keuangan PT Hero Supermarket dengan menggunakan metode MVA adalah 

baik.  

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian tersebut, adapun beberapa saran dari peneliti yaitu: 

1. Manajemen keuangan pada PT Hero Supermarket Tbk mohon diperbaiki, 

karena dalam kurung waktu 2013-3016 hasil dari perhitungan EVA kinerja 

keuangan tersebut bernilai negatif yang kemudian akan berpengaruh kepada 

penyandang dana baik kreditur dan pemegang saham. Dan apabila kinerja 

keuangan perusahaan baik maka tidak aka nada nilai negative di setiap periode 

tahun berjalan. 

2. Dikarenakan nilai NOPAT pada PT Hero Supermarket Tbk pada tahun 2014 

mengalami penurunan, kemudian nilai Invested Capital pada tahun 2015 dan 

2017 mengalami penurunan, dan nilai WACC pada tahun 2014-2015 dan 

tahun 2017 mengalami penurunan, maka dari itu mohon untuk diperbaiki agar 

PT Hero Supermarket Tbk tidak mengalami nilai negative setiap periode tahun 

berjalan.  

 

  

 


