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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan inspirasi dalam penulisan penelitian yang 

berjudul “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menggunakan 

Pendekatan Economic Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) 

(Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2011-2015)”. 

Sebagai bahan referensi serta rujukan analisis hasil penelitian ini, maka 

diperlukan beberapa penelitian terdahulu. 

Ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari adanya  

penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian mengenai “Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan 

Metode EVA (Economic Value Added) dan MVA (Market Value Added) 

Pada Perusahaan Tambang Batu Bara yang Listing di Bursa Efek 

Indonesia” yang dilakukan oleh Lelly Yuni Syahlina, eJournal 

Adminstrasi Bisnis Volume 1 Nomor 2 Tahun 2013, hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa nilai EVA dan MVA masing-masing perusahaan (PT. 

Adaro Energi, Tbk dan PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero), 

Tbk) mengalami fluktuasi dan bernilai positif selama tahun 2009 dan 

2011. EVA dan MVA yang positif menunjukkan bahwa masing-masing 

perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis dan menciptakan 

kekayaan bagi para pemegang saham. Selain itu, hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa antara EVA dan MVA memiliki hubungan yang 

tidak langsung, artinya peningkatan atau penurunan nilai EVA belum tentu 

mengakibatkan peningkatan atau penurunan terhadap nilai MVA dan atau 

sebaliknya.  

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada metode yang 

digunakan. Penelitian kali ini menggunakan pengukuran dengan metode 

yang berbeda yaitu metode EVA dan FVA, di mana FVA merupakan 

perkembangan dari metode EVA sehingga FVA termasuk pendekatan baru 

dalam pengukuran kinerja keuangan. 

2. Penelitian oleh Abu Bakar mengenai “Analisis Perbandingan Kinerja 

Perusahaan Telekomunikasi dengan Menggunakan EVA, REVA, FVA dan 

MVA”, Jurnal Itenas Rekayasa Volume XIV Nomor 1 Tahun 2010, 

menunjukkan bahwa aplikasi penggunaan Economic Value Added (EVA), 

Refined Economic Value Added (REVA), Financial Value Added (FVA) 

dan Market Value Added (MVA) dapat mengukur kinerja keuangan 

perusahaan berdasarkan nilai tambah realistis dan dukungan penyajian 

laporan keuangan. Sehingga dapat membantu pengguna laporan keuangan 

tersebut seperti pemimpin perusahaan dan investor dalam proses 

pengambilan keputusan. Penelitian ini mengukur kinerja keuangan lima 

perusahaan telekomunikasi (PT. Telkom, PT. Indosat, PT. XL Axiata, PT. 

Bakrie Telecom dan PT. Mobile 8 Telecom) menggunakan metode 

pengukuran berdasarkan pendekatan nilai tambah dalam empat periode 

berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan 
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untuk setiap periode. Setiap metode pengukuran juga menghasilkan 

peringkat yang konsisten untuk lima perusahaan telekomunikasi tersebut. 

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian kali ini 

menggunakan dua metode pengukuran (metode EVA dan metode FVA). 

Kedua metode tersebut fokus pada biaya modal dan kontribusi fixed 

assets. Pendekatan EVA dan FVA yang merupakan perkembangan dari 

EVA dapat memberikan analisa yang berkesinambungan dalam 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Alverniatha dan Samuel Dossugi 

mengenai “Analisis Perbandingan Economic Value Added (EVA) dan 

Financial Value Added (FVA) Sebagai Alat Ukur Penilaian Kinerja 

Keuangan Pada Industri Perkebunan di Bursa Efek Indonesia”, Journal of 

Applied Finance and Accounting Volume 3 Nomor 1 Tahun 2010, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan EVA untuk 

menciptakan nilai ekonomi dan memiliki kinerja keuangan yang baik dari 

tahun 2004 sampai 2009. Sementara menggunakan FVA, perusahaan juga 

mampu menciptakan nilai finansial positif dari kinerja keuangan yang baik 

dari tahun 2004 sampai 2009. Hasil penelitian ini menjukkan bahwa ada 

perbedaan yang siginifikan antara EVA dan FVA untuk periode 2004 

sampai 2009. 

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang 

terletak pada objek kajiannya. Penelitian ini menggunakan objek kajian 
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salah satu bank syariah di Indonesia yang kinerja keuangannya masih 

jarang diukur dengan nilai tambah EVA dan FVA.   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Endri dan Abdul Wakil, Jurnal Islamic 

Finance & Business Review Volume 3 Nomor 2 Tahun 2008, meneliti 

tentang “Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio-Rasio 

Keuangan dan Economic Value Added (Studi Kasus: PT. Bank Syariah 

Mandiri)”. Penelitian ini menganalisis performance keuangan dari Bank 

Syariah Mandiri dengan menggunakan rasio keuangan dan metode 

Economic Value Added (EVA). Rasio keuangan yang meliputi Net Profit 

Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan hasil yang fluktuatif. Selama 

tahun 2003 sampai 2006, rata-rata kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri 

sangat meningkat. Namun saat menggunakan metode EVA, selama tahun 

2003 sampai 2006 cenderung menurun dan bahkan negatif. Kinerja terbaik 

terjadi pada tahun 2003, di mana selama tahun 2004 sampai 2006 hasil 

EVA lebih rendah dari nol. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa 

kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri tidak memiliki kontribusi 

ekonomi terhadap lembaga terutama untuk kepentingan investor. 

Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini menerapkan analisis 

nilai tambah yaitu EVA dan FVA yang diharapkan dapat mengetahui 

kondisi kinerja keuangan perusahaan lebih kompleks dibandingkan dengan 

rasio keuangan. 
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5. Penelitian berjudul “Pentingnya Laporan Nilai Tambah Dalam Pelaporan 

Keuangan (Financial Value Added/FVA) Sebagai Pengukur Kinerja dan 

Penciptaan Nilai Perusahaan”, Jurnal Fokus Ekonomi Volume 7 Nomor 1 

Tahun 2008 oleh Tjahjaning Poerwati dan Zuliyati, menjelaskan bahwa 

FVA secara rinci mengukur kinerja dan nilai tambah perusahaan dan 

saling terkait dengan putusan manajer keuangan. Kinerja FVA jelas lebih 

baik dibanding EVA, terutama dalam hal sinkronisasi hasil pengukurannya 

dengan hasil NPV. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

penelitian ini menganalisa nilai tambah dengan EVA dan FVA sekaligus 

tanpa menonjolkan salah satunya. Sebab pengukuran dengan dua metode 

yang berbeda dapat memberikan gambaran dari aspek yang berbeda pula. 

 

B. Kerangka Teoritik 

1. Kinerja Keuangan 

Dalam berbagai literatur, pengertian tentang kinerja sangat 

beragam. Akan tetapi, dari berbagai perbedaan pengertian, dapat 

dikategorikan dalam dua garis pengertian di bawah ini:1 

a. Kinerja merujuk pengertian sebagai hasil, kinerja merupakan catatan 

hasil yang diproduksi atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas 

selama periode waktu tertentu. 

                                                           
1 Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009, hal. 9. 
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b. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, kinerja merupakan 

seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat 

orang bekerja. 

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya 

dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja analisis di masa yang lalu, 

dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan 

perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang 

kinerjanya akan berlanjut.2 

Dapat dikatakan pula bahwa kinerja keuangan merupakan catatan 

atau laporan dari hasil aktivitas suatu perusahaan dalam mengelola serta 

mengendalikan sumber daya yang dimiliki pada periode tertentu sehingga 

dapat menunjukkan kesehatan perusahaan yang bersangkutan. 

2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. 

Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak 

misalnya pemilik dan kreditor. Laporan keuangan yang utama terdiri dari 

Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Neraca.3 

                                                           
2
Lesmana dan Surjanto (2003) Financial Performance Analizing. PT. Elex Komputindo, 

Jakarta, tercantum dalam Endri dan Abdul Wakil, Analisis Kinerja Keuangan dengan 
Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan dan Economic Value Added (Studi Kasus: PT.  Bank Syariah 
Mandiri), Jurnal TAZKIA Islamic Finance & Business Review Volume 3 Nomor 2 Tahun 2008, hal. 
115. 

3
 Suwiknyo, Dwi, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010, hal. 42. 
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Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan 

informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan 

keputusan-keputusan ekonomi. Banyak pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak 

pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen 

perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan diharapkan memberi informasi 

mengenai profitabilitas, risiko dan timing dari aliran kas yang dihasilkan 

perusahaan. Informasi tersebut akan memengaruhi harapan pihak-pihak 

yang berkepentingan dan pada giliran selanjutnya akan memengaruhi nilai 

perusahaan.4 

Tujuan pembuatan laporan keuangan, menurut “Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” (IAI, 2002), adalah 

sebagai berikut:5 

a. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang posisi keuangan 

(aktiva, hutang dan modal pemilik) pada suatu saat tertentu. 

b. Laporan keuangan menyajikan informasi kinerja (prestasi) perusahaan. 

c. Laporan keuangan menyajikan informasi tentang perubahan posisi 

keuangan perusahaan. 

d. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting 

dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan. 

                                                           
4 Hanafi, Mamduh M., Manajemen Keuangan, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013, hal. 

27. 

5
 Suwiknyo, Dwi, Analisis., hal. 42. 
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Menurut “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan 

Keuangan” (IAI, 2002), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok 

laporan keuangan yaitu:6 

a. Dapat dipahami. Informasi keuangan yang dapat dipahami adalah 

informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai 

dengan tingkat pengertian penggunanya. Artinya, para pihak pengguna 

sendiri dituntut memiliki tingkat pengetahuan. 

b. Relevan berarti informasi keuangan harus berhubungan dengan tujuan 

pemanfaatannya. Informasi yang tidak berhubungan dengan 

pemanfaatannya tidaklah relevan dan tidak ada gunannya. Karena itu, 

laporan keuangan disusun untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak 

yang memiliki banyak tujuan, maka upaya penyajian informasi yang 

relevan lebih difokuskan kepada kepentingan umum pengguna. 

c. Andal yaitu agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan yang material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur dan seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

d. Dapat diperbandingkan yaitu informasi akuntansi harus dapat 

diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada 

perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada 

                                                           
6
 Ibid., hal. 43. 
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periode waktu yang sama. Agar dapat dibandingkan dengan periode 

sebelumnya pada perusahaan yang sama, maka: 

1) Laporan keuangan disajikan dalam format yang sama. 

2) Isi laporan keuangan adalah identik. 

3) Prinsip-prinsip akuntansi yang dianut tidaklah berubah, walaupun 

berubah maka dampak perubahannya terhadap rugi-laba periode 

sekarang harus diungkapkan. 

4) Perubahan dalam kondisi yang mendasari transaksi harus 

diungkapkan. 

3. Analisis Laporan Keuangan 

Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau 

kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk 

mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah:7 

a. Likuiditas, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam 

keadaan likuid. Sebaliknya apabila perusahaan tidak dapat segera 

memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan tidak likuid. 

                                                           
7 Munawir, S., Analisa Laporan Keuangan, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 31. 
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b. Solvabilitas, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun 

jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila 

perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup 

untuk membayar semua hutang-hutangnya, sebaliknya apabila jumlah 

aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutangnya, berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable. 

c. Rentabilitas atau profitabilitas, adalah menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba untuk periode tertentu. 

Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan 

dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan 

demikian, rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode 

dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. 

d. Stabilitas usaha, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban 

bunga atas hutang-hutangnya dan akhirnya membayar kembali hutang-

hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham 

tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.  
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Tujuan menganalisa tergantung pada perspektif pemakai laporan 

keuangan dan yang diharapkan oleh seorang analisis laporan keuangan. 

Pengguna laporan keuangan di antaranya:8 

a. Kreditur. Seorang kreditur sangat peduli dengan kemampuan 

perusahaan yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman 

baik kini maupun pada waktu yang akan datang. 

b. Investor. Para investor berusaha untuk mengestimasi sebaik mungkin 

laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang 

akan dibeli atau dijual. 

c. Manajemen perusahaan. Analisis laporan keuangan dari sudut pandang 

manajemen mengaitkan kebutuhan seluruh kreditur dan investor, 

karena pemakai laporan ini harus mengetahui kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh modal yang dibutuhkan. Manajemen juga harus 

memerhatikan kepentingan para karyawan, publik, penguasa dan lain-

lain. 

4. Analisis Economic Value Added (EVA) 

a. Pengertian Economic Value Added (EVA) 

EVA adalah suatu ukuran kinerja keuangan yang didasarkan 

suatu nilai (value-based) yang dinyatakan dalam satuan mata uang 

(misalnya rupiah). Oleh karena nilai EVA tidak dinyatakan dalam 

angka relatif, maka tidak ada batasan nilai EVA yang ideal yang 

menyatakan seberapa baik atau seberapa buruknya kinerja manajemen 

                                                           
8
Suwiknyo, Dwi, Analisis, hal. 60.  
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suatu perusahaan. Secara sederhana EVA didefinisikan sebagai 

perbedaan antara tingkat pengembalian dari modal perusahaan (the 

return on campany’s capital) dengan biaya modal (cost of capital).  

Angka EVA yang positif menunjukkan adanya penciptaan nilai dari 

modal yang digunakan, sedangkan angka EVA yang negatif 

mengindikasikan adanya perusakan (penurunan) nilai dari modal yang 

digunakan selama periode tertentu. Bagi perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), EVA juga merupakan suatu ukuran yang 

mencerminkan jumlah absolut nilai pemegang saham yang diciptakan 

atau yang dirusak pada masing-masing tahun. Dalam konteks ini, 

apabila nilai EVA positif berarti ada penciptaan nilai dan jika nilai 

EVA negatif berarti ada perusakan nilai.9 

Economic Value Added (EVA) merupakan ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai 

tambah bersih, yaitu nilai tambah kotor dikurangi biaya modal yang 

digunakan untuk menghasilkan investasi.10 

EVA memiliki perbedaan dibandingkan dengan ukuran-ukuran 

kinerja keuangan lainnya. EVA memperhatikan faktor biaya modal 

dan tidak secara kaku berpedoman terhadap GAAP (Generally 

Accepted Accounting Principle). EVA memiliki metode tersendiri 

                                                           
9 Suratno, Ignatius Bondan, Economic Value Added: Dari Suatu Alat Penilai Kinerja 

Manajemen Menuju Konsep Pemerataan Pendapatan, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia 
Volume IV Nomor 2 Tahun 2005, hal. 135. 

10 Hanafi, Mamduh M., Manajemen., hal. 54. 
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dalam menghitung pencapaian  kinerja, yang lebih dari sekedar menilai 

dari profit suatu perusahaan. Tidak seperti metode konvensional yang 

hanya dikenal cost dari modal eksternal dan bunga, dalam EVA juga 

dikenal cost of equity. Analisis perolehan dana dari equity (pemegang 

saham) ini mutlak diperlukan mengingat adanya pembiayaan tersebut 

juga menghasilkan cost berupa sejumlah keuntungan yang diharapkan, 

di samping kegunaannya untuk mengetahui sejauh mana perusahan 

berhasil memberikan keuntungan bagi pemegang saham.11 

EVA juga merupakan suatu alat yang bermanfaat untuk 

memilih investasi keuangan yang paling menjanjikan karena EVA 

dapat menjadi suatu estimator untuk penciptaan nilai ekonomi yang 

sebenarnya dari suatu perusahaan yang mempunyai fokus pada 

penciptaan nilai bagi pemegang saham. Dalam investasi di pasar 

modal, EVA merupakan suatu ukuran yang memiliki korelasi yang 

sangat tinggi dengan harga saham. EVA yang dinyatakan dalam suatu 

nilai absolut, meski memiliki keterbatasan, namun EVA dapat menjadi 

suatu ukuran yang dapat dimaksimalkan.12 

EVA juga membantu manajer memastikan bahwa 

perusahaannya dapat menambah nilai pemegang saham, sementara 

investor dapat menggunakan EVA untuk mengetahui saham mana 

                                                           
11 Suratno, Ignatius Bondan,  Economic., hal. 135. 

12
 Ibid., 
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yang akan mampu meningkatkan nilainya.13 Investor bersedia 

menginvestasikan uangnya di suatu perusahaan sebab mereka 

mengharapkan return tertentu sebagai suatu tingkat profitabilitas 

minimumyang diharapkan dari investasi yang disebut biaya modal. 

Biaya modal adalah return dari penggunaan modal rata-rata pada suatu 

perusahaan. Investor dapat dengan mudah mencapai return ini yaitu 

dengan melakukan diversifikasi di pasar modal jangka panjang.14 

b. Penghitungan Economic Value Added (EVA) 

Penghitungan EVA tidak terlepas dari konsep Market Value 

Added (MVA). MVA adalah perbedaan antara total nilai perusahaan 

dengan total modal (termasuk modal sendiri dan hutang) yang 

dikontribusikan ke perusahaan. Rumus perhitungan MVA yaitu:15 

MVA = Total Value – Total Capital 

MVA juga diterjemahkan sebagai penjumlahan dari seluruh 

present value dari seluruh perusahaan dan investasi yang dilakukan. 

MVA bersifat lebih statis karena diterapkan untuk mengukur kinerja 

secara tahunan yang hanya dapat diterapkan pada divisi dan sebuah 

perusahaan yang sudah go public. Di sisi lain, EVA lebih dinamis dan 

dapat diterapkan di seluruh level bisnis, tidak saja pada group level.16 

                                                           
13

 Endri dan Abdul Wakil, Analisis., hal. 118. 

14
 Suratno, Ignatius Bondan, Economic., hal. 137. 

15
 Ibid., hal. 142. 

16
 Ibid., 
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Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menghitung 

EVA. Secara sederhana perhitungan EVA adalah sebagai berikut:17  

1) Penjualan bersih – biaya operasi = laba operasi  

2) Laba operasi – pajak = Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

atau laba bersih setelah pajak 

3) NOPAT – biaya modal (modal yang diinvestasikan x biaya modal) 

= EVA  

Keterangan: 

Penjualan bersih = hasil penjualan bruto (kotor) perusahaan 

setelah dikurangi dengan potongan-potongan 

lainnya 

Biaya operasi = pengeluaran - pengeluaran untuk 

membiayai operasi perusahaan seperti 

pembelian dan penjualan barang serta 

pengelolaan perusahaan 

Laba operasi = laba atau keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dari hasil operasi berjalan 

NOPAT = laba atau keuntungan bersih setelah 

dikurangi pajak 

Biaya modal  = modal yang diinvestasikan 

                                                           
17 Young, S. David dan Stephen O’Byrne (2001) EVA dan Manajemen Berdasarkan 

Nilai: Panduan Praktis Untuk Implementasi, Diterjemahkan oleh Lusy Widjaya, Jakarta: Salemba 
Empat, tercantum dalam Hariadi, Indra, dkk., Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 
Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan dan Economic Value Added (EVA) (Studi Pada PT 
Trikomsel Oke, Tbk dan PT Matahari Department Store, Tbk yang Terdaftar di BEI Periode 2009-
2011), Jurnal Administrasi Bisnis Volume 5 Nomor 2 Tahun 2013, hal. 4. 
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c. Keunggulan Economic Value Added (EVA) 

Dengan menjadikan EVA sebagai pengukur kinerja keuangan 

perusahaan dapat memberikan keunggulan tersendiri dibandingkan 

dengan menggunakan rasio keuangan.18  

Salah satu keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan 

adalah dapat digunakan sebagai penciptaan nilai (value creation). 

Keunggulan EVA yang lain adalah:19  

1) EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan 

memperhitungkan beban sebagai konsekuensi investasi. 

2) Konsep EVA adalah alat perusahaan dalam mengukur harapan 

yang dilihat dari segi ekonomis dalam pengukurannya yaitu dengan 

memerhatikan harapan para penyandang dana secara adil di mana 

derajat keadilan dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari struktur 

modal yang ada dan berpedoman pada nilai pasar dan bukan pada 

nilai buku. 

3) Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa 

memerlukan data pembanding seperti standar industri atau data 

perusahaan lain sebagai konsep penilaian. 

4) Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian 

bonus pada karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA 

lebih sehingga dapat dikatakan bahwa EVA menjalankan 

stakeholders satisfaction concepts. 
                                                           

18
 Endri dan Abdul Wakil, Analisis., hal. 118. 

19 Iramani dan Erie Febrian, Financial., hal. 6. 
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5) Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep 

tersebut merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah 

digunakan sehingga merupakan salah satu bahan pertimbangan 

dalam mempercepat pengambilan keputusan bisnis. 

Selain sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan, EVA 

juga dapat digunakan sebagai perencanaan strategi perusahaan, tolok 

ukur pengalokasian dana perusahaan serta dapat sebagai peringatan 

akan terjadinya financial distress apabila laba tidak berada di atas 

required of return. 

d. Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

Dibalik kelebihan yang terdapat dalam metode EVA, metode 

ini juga mempunyai beberapa kelemahan yaitu:20 

1) EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak 

mengukur aktivitas-aktivitas tertentu.  

2) EVA terlalu tertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat 

mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan 

mengambil saham tertentu padahal faktor-faktor lain terkadang 

justru lebih dominan. 

e. Indikator Economic Value Added (EVA) 

Hasil pengukuran dengan menggunakan metode Economic 

Value Added (EVA) dapat diinterpretasikan sebagai berikut:21 

                                                           
20

 Murjana, I Made, Financial Value Added: Paradigma Baru Pengukuran Kinerja dan 
Nilai Tambah Perusahaan, Jurnal Media Bina Ilmiah Mataram Volume 5 Nomor 8 Tahun 2011, 
hal. 62.  
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1) Nilai Positif (+) 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) Nilai Nol menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah maupun 

pengurangan ekonomis karena laba telah habis digunakan untuk 

membayar kewajiban pada penyandang dana baik kreditur maupun 

pemegang saham. 

3) Nilai Negatif (-) menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan atau perusahaan tidak mampu 

membayarkan kewajiban para penyandang dana baik kreditur 

maupun pemegang saham. 

5. Analisis Financial Value Added (FVA) 

a. Pengertian Financial Value Added (FVA) 

Financial Value Added (FVA) merupakan suatu metode baru 

dalam pengukuran kinerja dan nilai tambah perusahaan serta 

merupakan pengembangan dari Economic Value Added (EVA). FVA 

mempertimbangkan kontribusi fixed assets dalam menghasilkan laba 

bersih bagi perusahaan. 

                                                                                                                                                               
21 Wijayanto, G. (1993) EVA/NITAMI: Suatu Terobosan Baru dalam Pengukuran Kinerja 

Perusahaan, Manajemen Usahawan Indonesia, Nomor 12, tercantum dalam Abu Bakar, Analisis 
Perbandingan Kinerja Perusahaan Telekomunikasi dengan menggunakan EVA, REVA, FVA dan  
MVA, Jurnal Rekayasa LPPM Itenas Volume XIV Nomor 1 Tahun 2010, hal. 21. 
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Terdapat tiga keputusan dalam manajemen keuangan yang 

akan menjadi value drivers bagi terciptanya Financial Value Added. 

Ketiga keputusan tersebut adalah:22  

1) Operating Decision adalah suatu keputusan yang harus diambil 

perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan dan mengelola 

biaya-biaya yang timbul baik variable cost maupun fixed cost 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan operating profit margin 

bagi perusahaan. Pertumbuhan volume penjualan (sales growth) 

merupakan indikator dari pertumbuhan perusahaan yang ini 

merupakan value drivers bagi terciptanya Financial Value Added. 

Dengan sales growth yang tinggi dan income tax rate tertentu akan 

meningkatkan operating profit margin yang pada akhirnya 

Financial Value Added (FVA) diharapkan juga akan meningkat.  

2) Financing Decision adalah suatu keputusan pembiayaan 

perusahaan di mana perusahaan harus menentukan sumber dana 

yang paling efisien, yang direfleksikan oleh cost of capital yang 

dibayarkan selama periode n. Semakin kecil cost of capital, maka 

semakin besar nilai FVA.  

3) Investment Decision adalah keputusan manajemen terhadap 

pilihan-pilihan investasi yang secara normatif harus mampu 

memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan harus 

mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan yang terlibat, 

                                                           
22 Iramani dan Erie Febrian, Financial., hal. 8. 
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karena jumlah working capital dan fixed capital yang besar akan 

menurunkan nilai FVA, karena Total Resource (TR) menjadi besar. 

b. Penghitungan Financial Value Added (FVA) 

Beberapa langkah sederhana yang harus dilakukan dalam 

menghitung FVA adalah sebagai berikut:23 

1) Penjualan bersih – biaya operasi = laba operasi  

2) Laba operasi – pajak = Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

atau laba bersih setelah pajak 

3) NOPAT – (Equivalent Depreciation – Depreciation) = FVA  

Keterangan: 

Penjualan bersih = hasil penjualan bruto (kotor) 

perusahaan setelah dikurangi dengan 

potongan-potongan lainnya. 

Biaya operasi = pengeluaran - pengeluaran untuk 

membiayai operasi perusahaan 

seperti pembelian dan penjualan 

barang serta pengelolaan perusahaan 

Laba operasi = laba atau keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dari hasil 

operasi berjalan 

NOPAT = laba atau keuntungan bersih setelah 

dikurangi pajak 

                                                           
23

 Ibid., hal. 7. 
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Equivalent Depreciation = nilai sekarang dari penyusutan 

Depreciation   = penyusutan 

c. Kelebihan Financial Value Added (FVA)  

Kelebihan Financial Value Added (FVA) dibanding Economic 

Value Added (EVA) adalah:24 

1) Jika ditilik ulang konsep NOPAT, FVA melalui definisi equivalent 

depreciation mengintegrasikan seluruh kontribusi aset bagi kinerja 

perusahaan, demikian juga opportunity cost dari pembiayaan 

perusahaan. Kontribusi ini konstan sepanjang umur proyek 

investasi. 

2) FVA secara jelas mengakomodasi kontribusi konsep value growth 

duration (durasi proses penciptaan nilai) sebagai unsur penambah 

nilai. Unsur ini merupakan hasil pengurangan nilai equivalent 

depreciation akibat bertambah panjangnya umur aset di mana aset 

bisa terus berkontribusi bagi kinerja perusahaan. Dalam konsep 

EVA, proses ini tidak secara jelas dijabarkan. 

3) FVA mengedepankan konsep equivalent depreciation dan 

accumulated equivalent tampaknya lebih akurat menggambarkan 

financing costs.  

4) Dengan berbasis pada definisi EVA yang sudah dikenal luas, FVA 

memberi solusi terhadap mekanisme kontrol dalam periode 

tahunan. 

                                                           
24 Ibid.,  
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d. Kelemahan Financial Value Added (FVA) 

Selain kelebihan yang dimiliki, konsep FVA juga memiliki 

kelemahan. Dibanding EVA, FVA kurang praktis dalam 

mengantisipasi fenomena bila perusahaan (proyek) menjalankan 

investasi baru di tengah-tengah masa investasi yang diperhitungkan. 

EVA akan merefleksikan situasi ini melalui peningkatan aset dan 

sumber daya yang terlibat dalam perusahaan atau proyek. Fenomena 

ini tidak bisa diakomodasi dalam penentuan titik impas pada konsep 

NPV dan FVA.25 

e. Indikator Financial Value Added (FVA) 

Interpretasi dari hasil pengukuran FVA dapat dijelaskan 

sebagai berikut:26 

1) Jika FVA > 0 (positif), hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah 

financial bagi perusahaan atau keuntungan bersih perusahaan dan 

penyusutan mampu menutupi equivalent depreciation. 

2) Jika FVA = 0, hal ini menunjukkan posisi impas. Perusahaan tidak 

mampu memberikan nilai tambah maupun pengurangan financial 

karena keuntungan bersih perusahaan dan penyusutan telah habis 

digunakan untuk membayar equivalent depreciation. 

                                                           
25 Shrieves, Ronald E. dan John M. Wachowucz (2000), Free Cash Flows Economic 

Value Added and Net Present Value: A Reconciliation of Variators of Discounted Cast Hows 
(DCF) Valuation (on line), tercantum dalam Iramani dan Erie Febrian, Financial., hal. 10. 

26 Abu Bakar, Analisis., hal. 22. 
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3) Jika FVA < 0 (negatif), hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai 

tambah financial bagi perusahaan atau keuntungan bersih 

perusahaan dan penyusutan tidak mampu menutupi equivalent 

depreciation. 

6. Perbankan Syariah 

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Definisi bank menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang 

pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem 

ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan 

atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (riba), 

serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori haram 

(terlarang). 

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas 

yaitu:27 

a. Memindahkan uang 

b. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran 

                                                           
27 Muhammad, Manajemen., hal. 16. 
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c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga 

lainnya 

d. Membeli dan menjual surat-surat berharga 

e. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel dan kertas dagang 

f. Memberi jaminan bank 

7. Peran dan Fungsi Bank Syariah 

Peranan bank syariah dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:28 

a. Menjadi perekat nasionalisme baru. Artinya bank syariah mampu 

menjadi fasilitator aktif terbentuknya jaringan usaha ekonomi 

kerakyatan. 

b. Memberikan return yang baik. Artinya bank syariah mampu 

memberikan return (keuntungan) dan bagi hasil yang lebih baik 

ketimbang perbankan konvensional, tanpa memberi janji return 

(keuntungan) kepada investor. 

c. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya 

mampu mengumpulkan dana pihak ketiga, namun juga mengumpulkan 

dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS disalurkan ke Qordul 

Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan terjadi 

pemerataan ekonomi. 

d. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya bank syariah 

memperoleh komisi atau bagi hasil bukan dari spread bunga, 

                                                           
28 Ibid., hal. 18. 
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melainkan dari kebebasan bank melakukan investasi atas dana investor 

dengan produk mudharabah muqayyadah. 

8. Daya Tarik Bank Syariah 

Selain peran dan fungsinya, bank syariah juga memiliki 

keunggulan atau daya tarik tersendiri, di antaranya:29 

a. Karena pola konsumsi yang diajarkan Islam yaitu tidak boros dan tidak 

kikir, memungkinkan umat Islam menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk disimpan. 

b. Ajaran Islam mengharuskan umatnya untuk melakukan berbagai 

macam kegiatan usaha produktif atau investasi. Hal tersebut dengan 

mudah dilakukan dengan menggunakan tabungan atau simpanan. 

c. Lembaga perbankan adalah lembaga yang tepat untuk menyimpan 

kelebihan dana, juga untuk menampung dana-dana umat Islam seperti 

zakat, infaq dan shodaqoh untuk membantu umat melakukan investasi. 

d. Karena bank syariah menganut sistem bagi hasil (Profit and Loss 

Sharing/PLS) maka penyimpan atau penyandang dana akan menerima 

imbalan yang lebih adil. 

e. Pada bank syariah kepentingan-kepentingan penyandang dana, 

pemegang saham bank dan pengguna dana, lebih dapat diharmoniskan 

karena menggunakan PLS, di mana kepentingan ketiga pihak tersebut 

yaitu imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 

 

                                                           
29 Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya 

Pada Sistem Ekonomi Konvensional & Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 204. 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik.30 

Dalam penelitian ini, analisa kinerja keuangan perbankan syariah 

diukur dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) dan 

Financial Value Added (FVA). Pendekatan Financial Value Added (FVA) 

sendiri merupakan pendekatan baru dari pengembangan pendekatan Economic 

Value Added (EVA). Namun dalam pengukuran, kedua pendekatan tersebut 

memiliki sudut pandang yang berbeda dalam pengukuran. EVA melihat pada 

kontribusi biaya modal, sedangkan FVA melihat adanya kontribusi fixed 

assets. Meskipun memiliki sudut pandang yang berbeda, pendekatan EVA dan 

FVA memiliki indikator yang sama yaitu perusahaan akan mempunyai nilai 

tambah jika nilai lebih besar dari nol, kemudian jika nilai tambah sama dengan 

nol maka tercapai titik impas dan jika nilai tambah kurang dari nol maka 

perusahaan dapat dikatakan tidak mempunyai nilai tambah.  

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis untuk metode Economic Value 

Added (EVA) adalah sebagai berikut: 

                                                           
30

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 1999, hal. 51. 
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a. H > 0, terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

b. H = 0, ada pada posisi impas. 

c. H < 0, tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. 

Dan hipotesis untuk metode Financial Value Added (FVA) adalah 

sebagai berikut: 

a. H > 0, terjadi nilai tambah finansial bagi perusahaan. 

b. H = 0, ada pada posisi impas. 

c. H < 0, tidak terjadi nilai tambah finansial bagi perusahaan. 

 

D. Kerangka Berpikir 
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