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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai 

analisis data laporan keuangan untuk membandingkan kinerja keuangan 

perbankan syariah dengan metode Economic Vlaue Added (EVA) pada PT 

Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah periode tahun 2013-

2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan EVA pada PT Bank 

Syariah Mandiri selama periode 2013-2017 nilai EVA meningkat dan 

cenderung negatif. Nilai EVA tahun 2013 yaitu Rp 419.264,77 ini nilai 

EVA yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya karena 

EVA>0. Dan tahun 2014 nilai EVA turun menjadi negatif yaitu –Rp 

215.102,71 sedangkan tahun 2015-2017 nilai EVA meningkat 

meskipun bernilai negatif (EVA<0) berturut-turut yaitu; –Rp 

63.882,54; –Rp 54.120,65 dan –Rp 23.081,84.  Sedangkan pada PT 

Bank BNI Syariah selama periode 2013-2017 nilai EVA fluktuatif dan 

cenderung posistif. Tahun 2013 nilai EVA sebesar Rp. 81.222,50 dan 

nilai EVA pada tahun 2014 menurun menjadi Rp. 55.443,37.  

Kemudian kembali naik ditahun 2015 dan 2016 berturut-turut Rp. 

109.325,55 dan Rp. 152.258,23. Dan di tahun 2017 nilai EVA kembali 

menurun menjadi Rp. 125364,11.  

2. Dari hasil analisis perbandingan nilai EVA pada PT Bank Syariah 

Mandiri dan PT Bank BNI Syariah adalah sama yaitu memiliki nilai 

rata-rata EVA yang positif ( EVA>0). Nilai rata-rata EVA pada PT 

Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 12.615,41 dan PT Bank BNI 

Syariah sebesar Rp. 104.722,75 yang berarti nilai EVA PT Bank BNI 

Syariah memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada PT Bank 

Syariah Mandiri.  
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3. Berdasarkan uji beda dengan menggunakan Independent sample t-test 

menunjukkan hasil bahwa hasil nilai signifikansi 0,420 lebih besar dari 

0,05 dan nilai t hitung < t tabel (-0,851 < 2,306). Dengan demikian H0 

diterima dan Ha ditolak yang artinya tidak terdapat perbedaan ynag 

signifikan antara kinerja keuangan PT Bank Syariah Mandiri dan PT 

Bank BNI Syariah dengan metode Economic Value Added (EVA). 

 

B. Refleksi  

Perhitungan nilai EVA PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI 

Syariah selama periode 2013-2017 menunjukkan hasil yang berbeda. Pada 

PT Bank Syariah Mandiri nilai EVA cenderung negatif sedangkan PT BNI 

Syariah cenderung positif. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak 

faktor baik faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal sehingga 

nilai EVA tersebut tidak dapat diprediksi setiap tahunnya.  

Faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi makro yang akan yang 

mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Faktor tersebut meliputi inflasi, 

tingkat bunga dan nilai tukar valuta asing yang secara sistematik akan 

berpegaruh terhadap faktor internal perusahaan dan akan berdampak pada 

pencapaian laba perusahaan dan juga akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. Karena kondisi ekonomi makro tersebut tidak dapat 

dikendalikan oleh perusahaan maka perlu diperhatikan oleh manajemen 

perusahaan dalam proses pengambilan.  

Besarnya Economic Value Added (EVA) ditentukan oleh besarnya 

keuntungan dan biaya modal (cost of capital) dan dipengaruhi oleh 

seberapa besar modal yang dipakai dan seberapa besar biaya modal 

tersebut, biaya modal internal maupun biaya modal eksternal (utang) 

penggabungan biaya tersebur disebut Weighted Average Cost of Capital 

(WACC). Manajemen perusahaan harus tepat dalam pengambilan 

keputusan agar nilai EVA positif yang berarti perusahaan berhasil 

menciptakan nilai tambah secara ekonomis dan mampu memberikan 

keuntungan bagi pemegang saham.  
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Sehingga manajer keuangan dapat mengelola komposisi modal 

yang optimal dari kedua sumber modal (biaya modal dan utang) tersebut. 

Artinya manajer diharapkan bisa meminimisasi biaya modal dengan 

keputusan pendanaan yang tepat melalui penciptaan strukuktur modal 

yang optimal. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain, 

yaitu:   

1. Metode pengukuran kinerja keuangan yang digunakan adalah alat ukur 

berbasis nilai tambah yaitu hanya Economic Value Added (EVA). 

Karena informasi nilai tambah yang tercipta bagi manajemen yaitu 

pemegang saham akan mendapatkan tingkat hasil pengembalian atas 

investasi yang dilakukan. 

2. Keterbatasan dalam mengambil data penelitian ini adalah 

menggunakan data sekunder, sehingga peneliti tidak bisa 

mengendalikan dan mengawasi apabila terjadi kesalahan. Dan data 

yang digunakan hanya Laporan Laba Rugi dan Neraca berdasarkan 

pada Annual Report. 

3. Jumlah periode penelitian ini hanya 5 tahun dan Objek yang 

dibandingkan hanya terfokus dua pada bank syariah terbesar yaitu PT 

Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. 

 

D. Saran  

Berikut ini ada saran-saran yang diajukan peneliti sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Disarankan pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI 

Syariah dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA) untuk bisa 
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memperoleh informasi dan mengetahui dari kinerja manajemennya 

apakah dapat menciptakan nilai atau tidak bagi pemegang saham.  

a. Dari nilai EVA negatif PT Bank Syariah Mandiri diharapkan 

perusahaan mampu harus mampu mengelola dan mempertahankan 

struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal sehingga dapat 

memberikan imbalan bagi pemegang saham. 

b. Dengan nilai EVA positif pada PT Bank BNI Syariah agar dapat 

mempertahankan dan menciptakan nilai yang lebih tinggi dimasa 

yang akan datang. 

2. Bagi Investor  

a. Dengan adanya penelitian ini investor sebaiknya berhati-hati dan 

mempertimbangkan lebih cermat dalam mengambil keputusan 

untuk melakukan investasi di PT Bank Syariah Mandiri maupun 

PT Bank BNI Syariah.  

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah ukuran 

sampel tidak hanya pada bank syariah melainkan bisa 

dibandingkan dengan bank konvensional atau unit usaha syariah 

maupun lainnya kerena objek penelitian yang berbeda hasilnya 

berbeda pula. 

b. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas lingkup penelitian baik 

periode penelitian atau menambah alat ukur atau metode analisis 

yang digunakan bisa dengan alat ukur berbasis penciptaan nilai 

seperti MVA, FVA dan SVA atau lainnya yang mendukung dan 

lebih akurat. Sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai 

penciptaan nilai tambah yang lainnya. 

 

E. Penutup  

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan 
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hanyalah milik Allah SWT dan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

baik dari segi penulisan ataupun referensi. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat 

membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat menjadi wacana yang bermanfaat baik bagi penulis 

maupun bagi semua pihak yang membacanya, Aamiin Yaa Robbal Alamiin 




