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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Bertitik tolak pada rumusan masalah, kajian teoritis, pembahasan masalah, 

analisis data empirik dan hasil terhadap hipotesis, maka pada bab ini peneliti akan 

mengemukakan beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2012 PT. Indosat Tbk menunjukkan telah terjadi proses nilai 

tambah ekonomis bagi perusahaan atau ada nilai ekonomis lebih setelah 

perusahaan membayarkan semua kewajiban pada para penyandang dana 

baik kreditur maupun pemegang saham. Tetapi pada tahun 2013-2015 

menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan 

atau perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban para penyandang 

dana baik kreditur maupun pemegang saham. Dan pada tahun 2016 

perusahaan PT. Indosat Tbk menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan atau ada nilai ekonomis lebih setelah perusahaan 

membayarkan semua kewajiban pada para penyandang dana baik kreditur 

maupun pemegang saham. 

2. Total nilai FVA PT Indosat Tbk tahun 2013-2014 dan 2016 mengalamin 

penurunan jumlah nilai FVA dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya 

penurunan NOPAT pada tahun 2013-2014 serta penurunan ED pada tahun 

2015 
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3. Bahwa pada tahun 2012-2016 peruhaan PT. Indosat Tbk menunjukkan 

terjadi nilai tambah financial bagi perusahaan atau keuntungan bersih 

perusahaan dan penyusutan mampu menutupi equivalent depreciation. 

5.2 Saran 

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

1. Manejemen keuangan pada PT. Indosat Tbk mohon sebaiknya diperbaiki, 

karena dalam kurun waktu 2013-2015 hasil dari perhitungan EVA kinerja 

keuangan tersebut bernilai negatif yang kemudiannya akan berpengaruh 

kepada penyandang dana baik kreditur dan pemegang saham. Jika memang 

kinerja perusahaan baik maka tidak akan nilai negatif di setiap periode tahun 

berjalan  

2. Dikarenakan nilai NOPAT PT Indosat pada tahun 2013-2014 mengalami 

penurunan, serta nilai Invested Capital tahun 2013-2014 dan 2016 

mengalami penurunan, dan WACC tahun 2015 dan Capital Charges tahun 

2014-2016 mengalami penurunan, maka dari itu mohon sebaiknya 

diperbaiki agar PT Indosat Tbk tidak mengalami nilai negatif setiap periode 

tahun berjalan. 

3. Walapun nilai dari FVA PT Indosat Tbk terjadi nilai tambah dari tahun 

2012-2016, hal yang perlu di perhatikan adalah nilai NOPAT dari tahun 

2013-2014 dan nilai ED tahun 2015 mengalami penurunan, dan berdampak 

kepada nilai FVA di akhir perhitungan. Maka dari itu hal tersebut sebaiknya 

diperbaiki. 

 


