
 

 

 

 

 

 

BAB V 

 

 

PENUTUP 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

Hasil pembahasan penilaian kinerja keuangan PT.Bank Rakyat Indonesia 

(Persero),Tbk. dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) 

dan Market Value Added (MVA), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil perhitungan kinerja keuangan PT.Bank Rakyat Indonesia 

(Persero),Tbk dengan menggunakan pendekatan EVA, maka EVA bernilai 

positif dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. EVA positif berarti bahwa 

perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi pemegang 

saham dan investor. Hal tersebut menunjukkan juga bahwa kinerja keuangan 

yang dilakukan sudah efektif dan efisien, manajemen mampu mengelola 

keuangan dengan baik.  

2. Dari hasil penilaian dengan menggunakan pendekatan MVA, maka MVA 

bernilai positif dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. MVA positif 

menunjukkan pula bahwa kinerja keuangan sudah dilaksanakan secara efektif 

dan efisien karena mampu menghasilkan dan menambah kekayaan bagi 

pemegang saham.  
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Jika dinilai secara keseluruhan, kinerja dan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kekayaan bagi perusahaan dan investor bagus. Perusahaan mampu 

mengelola keuangan secara efektif dan efisien dan memberikan kepuasan bagi 

perusahaan dan investor. EVA positif mencerminkan bahwa pasar bereaksi positif 

terhadap perusahaan. Reaksi positif tersebut menimbulkan harga saham 

mengalami kenaikan sehingga MVA yang dihasilkan mengalami peningkatan. Hal 

tersebut menandakan bahwa saham yang dimiliki PT.Bank Rakyat Indonesia 

(Persero),Tbk  masih sangat diminati oleh pasar. 

 

5.2 Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keuangan PT.Bank Rakyat Indonesia 

(Persero),Tbk dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) 

dan Market Value Added (MVA), maka saran-saran yang dapat diberikan kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan adalah : 

1. Bagi Investor dan Calon Investor 

Diharapkan melalui hasil penelitian tersebut investor maupun calon investor 

dapat mempertimbangkan untuk melakukan investasi di PT.Bank Rakyat 

Indonesia (Persero),Tbk . Dalam hal ini investor maupun calon investor juga 

tetap harus cermat dalam menilai kinerja keuangan yang dihasilkan 

perusahaan sehingga bisa mengetahui bagaimana prospek bisnis perusahaan 

kedepannya. 
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2. Bagi Kreditor 

Dengan perolehan EVA dan MVA positif maka perusahaan mampu 

memberikan pengembalian dan bunga kepada kreditor, sehingga ada jaminan 

bahwa perusahaan akan memenuhi kewajibannya nantinya. 

3. Bagi Perusahaan 

Walaupun EVA dan MVA yang sudah dihasilkan penelitian menunjukkan 

nilai positif, dalam hal ini PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk  harus 

bisa tetap mempertahankannya sehingga mampu menghasilkan nilai yang 

lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang. Sebaiknya faktor-faktor penghambat 

nilai EVA dan MVA menjadi lebih besar, dan juga menjadi pertimbangan 

khusus yang harus diperhatikan agar bisa memaksimalkan manfaat yang 

didapat. 

4. Bagi Pihak lainnya 

Bagi pihak lain yang ingin menggunakan pendekatan EVA danMVA 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. 


