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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka. Data ini 

berupa Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2011-2015. Data 

yang diperoleh kemudian diolah dan dijelaskan maksud dari angka-angka 

yang didapatkan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dikeluarkan 

atau digunakan oleh lembaga atau organisasi yang bukan pengelolanya.1 Data 

sekunder adalah data yang berasal dari luar perusahaan (eksternal). Data 

tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal maupun materi perkuliahan serta 

dari intern perusahaan yang bersumber dari laporan bulanan, triwulan, 

semesteran maupun laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan dan lain-lain.  

Berdasarkan waktu, data penelitian ini merupakan data time series 

yaitu data deret waktu dalam fenomena tertentu dan dalam interval waktu 

tertentu. 

 

 

                                                           
1 Suliyanto, Metode Riset Bisnis, Yogyakarta: ANDI-Yogyakarta, 2006, hal. 132. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder 

berupa Laporan Keuangan Triwulan Publikasi Bank Muamalat Indonesia 

selama periode 2011-2015. Data yang diperoleh diambil melalui beberapa 

website yaitu dari Bank Muamalat Indonesia itu sendiri, Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

C. Batasan Operasional 

Batasan operasional atau batasan masalah yang digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor dalam ruang lingkup penelitian ini yaitu: 

1. Analisis terbatas hanya dengan menggunakan pendekatan Economic Value 

Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA), studi kasus PT. Bank 

Muamalat Indonesia periode tahun 2011-2015. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca dan laporan laba-

rugi PT. Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2011-2015. 

3. Komponen perhitungan EVA dalam penelitian ini adalah NOPAT (Net 

Operating Profit After Tax), WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

dan modal yang diinvestasikan. 

4. Komponen perhitungan FVA dalam penelitian ini adalah NOPAT, 

Equivalent Depreciation (ED) dan Depreciation (penyusutan). 
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D. Variabel dan Pengukuran Data 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) 

dan Financial Value Added (FVA). 

1. Pengukuran Economic Value Added (EVA) 

EVA menunjukkan ukuran yang baik sejauh mana perusahaan 

telah menambah nilai terhadap para pemilik perusahaan. EVA merupakan 

tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari modal 

yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. Oleh 

karenanya EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak (Net 

Operating Profit After Tax atau NOPAT) dengan biaya modal (Cost of 

Capital). EVA yang positif menandakan perusahan berhasil menciptakan 

nilai bagi pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat 

pengembalian yang melebihi tingkat modalnya. Hal ini sejalan dengan 

tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Sebaliknya EVA yang 

negatif menunjukkan bahwa nilai perusahaan menurun karena tingkat 

pengembalian lebih rendah dari biaya modal.2 

Secara matematis, formula EVA bisa dituliskan sebagai berikut:3  

EVA = NOPAT – Biaya Modal 

                                                           
2 Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti, Dasar - Dasar Manajemen Keuangan, Yogyakarta: 

UPPAMP YKPN, 2012, hal. 66. 

3 Hanafi, Mamduh M., Manajemen., hal. 52. 
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Dalam analisis EVA dilakukan proses penghitungan berdasarkan 

tahapan–tahapan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini proses penghitungan 

yang dilakukan berbeda dengan proses penghitungan untuk mendapatkan 

nilai rasio keuangan perusahaan. Perhitungan rasio keuangan 

membandingkan pos keuangan tertentu dengan pos yang lainnya, 

sedangkan dalam menghitung EVA ada beberapa tahapan. EVA dihitung 

setelah semua komponen pembentuknya diketahui. Selanjutnya 

dimasukkan ke dalam rumus penghitungan EVA. Adapun tahapan-tahapan 

dalam penghitungan EVA ditunjukkan pada tabel berikut:4 

a. Menghitung Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

Pendekatan keuangan yang digunakan dalam menghitung Net 

Operating Profit After Tax (NOPAT) yaitu laba bersih atau net income 

ditambah interest (biaya bunga). Sehingga diasumsikan bahwa 

NOPAT telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Laba bersih dan 

biaya bunga dapat diketahui dengan melihat laporan laba rugi 

perusahaan. Rumus NOPAT adalah: 

NOPAT = laba bersih + biaya bunga 

b. Menghitung Biaya Hutang (Kd) 

Biaya hutang (Kd) dihitung dengan membagi antara biaya 

bunga dan total hutang. Notasi Kd* merupakan pajak atas biaya modal 

berdasarkan peraturan yang diterapkan setiap perusahaan. Besar pajak 

yang dikenakan tercantum secara implisit dalam perhitungan laba 

                                                           
4
 Endri dan Abdul Wakil, Analisis., hal. 121. 
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bersih setelah pajak. Sumber perhitungan biaya hutang yaitu laporan 

laba rugi dan neraca. Biaya hutang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Kd = 
����� �����

������
 , kemudian berubah menjadi  

Kd* = Kd (1-Tax) 

c. Menghitung Biaya Ekuitas (Ke) 

Penghitungan biaya ekuitas (Ke) adalah membagi antara laba 

bersih setelah pajak dengan ekuitas. Penghitungan ini dapat dilihat 

pada laporan laba rugi sekaligus laporan neraca. Dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ke = 
���� ������ ������� �����

����� �������
  

d. Menghitung Struktur Modal 

Struktur modal perusahaan dibagi menjadi dua yaitu komponen 

hutang (Wd) dan komponen modal (We). Persentase seimbang dapat 

dihasilkan dari tiap-tiap komponen tersebut. Komponen struktur modal 

berpacu pada laporan neraca perusahaan yang bersangkutan. 

Komponen hutang (Wd) dapat dihasilkan dengan membagi 

antara hutang dengan aset. Rumus Wd yaitu: 

Wd = 
������

����
 

Sedangkan komponen modal (We) dapat dihasilkan dengan 

membagi antara ekuitas dengan aset yang dimiliki perusahaan. rumus 

We yaitu: 

We = 
�������

����
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e. Menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Selanjutnya adalah perhitungan WACC. WACC (Weighted 

Average Cost of Capital) merupakan biaya modal rata-rata tertimbang. 

Perhitungan ini menggunakan penjumlahan hasil dari komponen-

komponen hutang dan komponen-komponen modal ekuitas perusahaan 

dari keseluruhan struktur modal perusahaan. Rumus WACC: 

WACC = (Kd* x Wd) + (Ke x We) 

f. Menghitung Invested Capital (IC) 

Invested Capital (IC) merupakan modal perusahaan (hutang 

dan ekuitas) dalam mengelola usahanya dikurangi dengan non interest 

bearing liabilities. IC bersumber dari laporan neraca perusahaan. 

Rumus IC: 

IC = Assets – Non Interest Bearing Liabilities 

g. Menghitung Cost of Capital (COC) 

Perhitungan biaya modal (cost of capital) merupakan perkalian 

antara biaya rata-rata tertimbang dengan modal yang diinvestasikan. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah: 

COC = WACC x IC 

h. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) dihitung setelah semua 

komponen pembentuk EVA (NOPAT/Net Operating Profit After Tax 

dan COC/Cost of Capital) diketahui. Langkah selanjutnya adalah 

semua komponen tersebut dimasukkan ke dalam rumus perhitungan 
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Economic Value Added (EVA) yaitu dengan mengurangkan antara 

NOPAT dengan COC. Rumus yang digunakan EVA yaitu: 

EVA = NOPAT - COC 

Berdasarkan uraian di atas, secara umum EVA dirumuskan sebagai 

berikut :5 

EVA = NOPATn – (c* x Invested Capital) 

NOPAT = EBIT (1-Tax) = LBBT (1-Tax) 

c* = WACC 

EVAn = EBITn (1-Taxn) – ((WACCn) x (Invested Capital)) 

Dalam laporan keuangan (laporan laba rugi), sebenarnya laba 

bersih sudah dikurangi oleh biaya untuk mendapatkan hutang (bunga) atau 

bonus dan bagi hasil dalam perbankan syariah. Karena yang menjadi objek 

dari penelitian ini adalah bank syariah (Bank Muamalat Indonesia) yang 

tidak menggunakan instrumen bunga (interest) maka sebelum melakukan 

penghitungan EVA dilakukan penyesuain terhadap biaya bunga (dalam 

bank konvensional) menjadi biaya bagi hasil (pada bank syariah). Secara 

sederhana pada penelitian ini, EVA dirumuskan sebagi berikut :6 

EVA = LBBTn (1-Taxn) – (BBn + BEn) 

EVA = LSBTn – BEn 

EVA = NIn – Ben 

Keterangan: 

EBIT (1-Tax) = laba pendapatan sebelum bunga setelah pajak 

                                                           
5
 Ibid., hal. 123. 

6
 Ibid. 
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LBBT (1-Tax) = laba sebelum biaya bonus dan bagi hasil 

setelah pajak 

WACC = proporsi biaya bonus dan bagi hasil setelah 

pajak + proporsi biaya ekuitas 

Invested Capital = jumlah modal yang tersedia bagi perusahaan 

untuk membiayai usahanya yang terdiri dari 

hutang dan ekuitas 

LSBT = laba setelah biaya bonus, bagi hasil dan pajak 

BB = biaya bonus dan bagi hasil 

BE = biaya ekuitas, proporsi dari biaya saham 

terhadap ekuitas. Ekuitas adalah penjumlahan 

dari modal saham, tambahan modal disetor 

(bersih), saldo laba (yang telah atau belum 

ditentukan penggunaannya) 

NI = Net Income (laba bersih), pendapatan yang 

berasal dari jual beli, bagi hasil, ijarah dari 

operasional lainnya dikurangi dengan hak pihak 

ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat 

ditambah net atau loss dari non operasional 

dikurangi beban pajak. 
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2. Pengukuran Financial Value Added (FVA) 

Financial Value Added (FVA) adalah suatu metode pengukuran 

nilai tambah perusahaan yang mempertimbangkan kontribusi aset tetap 

(fixed assets) perusahaan untuk menghasilkan laba bersih perusahaan.  

Dalam neraca bank, pada dasarnya aktiva tidak dipisahkan antara 

aktiva lancar dan aktiva tetap, akan tetapi pencatatannya didasarkan pada 

urutan likuiditasnya. Aktiva dicatat sesuai dengan urutan likuiditas 

masing-masing aktiva dan aktiva yang paling likuid akan ditempatkan 

pada urutan pertama dan dilanjutkan aktiva yang likuid lainnya sampai 

pada aktiva yang tidak likuid. Aktiva tetap (fixed assets) merupakan salah 

satu aktiva yang tidak likuid. Aktiva tetap juga merupakan aktiva tidak 

produktif, karena tidak dapat menghasilkan pendapatan. Aktiva tetap 

diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional bank dalam 

mencapai tujuannya.7 

Langkah – langkah yang digunakan untuk melakukan pengukuran 

Financial Value Added (FVA) adalah sebagai berikut:8 

a. Menghitung NOPAT (Net Operating Profit After Tax) 

NOPAT = Laba bersih setelah pajak + beban bunga 

 

                                                           
7 Ismail, Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010, hal. 270. 

8
 Alverniatha, Nora dan Samuel Dossugi, 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, hal. 83. 
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Keterangan:  

Beban bunga = beban bonus dan bagi hasil 

b. Menghitung Total Resources (TR) 

TR = hutang jangka panjang + total ekuitas 

Keterangan: 

Hutang jangka panjang = kewajiban kepada pihak tertentu yang harus 

dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu 

tahun 

Total ekuitas = hak pemilik atas aktiva perusahaan 

c. Menghitung Equivalent Depreciation 

ED = WACC x Total Resources (TR) 

Keterangan: 

Total Resources (TR) = total sumber dana perusahaan 

d. Menghitung Financial Value Added (FVA) 

FVA = NOPAT – (ED – D) 

Keterangan: 

ED = Equivalent Depreciation 

D = Depreciation 

 

E. Analisis Hasil Pengukuran 

Setelah dilakukan pengukuran atau perhitungan dengan menggunakan 

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

maka akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Economic Value Added (EVA)  

Interpretasi dari hasil penilaian dengan metode ini adalah sebagai 

berikut:9 

a. Jika EVA > 0, hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

b. Jika EVA = 0, hal ini menunjukkan posisi impas yaitu tidak terjadinya 

nilai tambah ekonomis bagi perusahaan dikarenakan laba telah 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana. 

c. Jika EVA < 0, hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan. 

2. Financial Value Added (FVA) 

Interpretasi dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan 

Financial Value Added (FVA) adalah sebagai berikut:10 

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

financial bagi perusahaan atau keuntungan bersih perusahaan dan 

penyusutan mampu menutupi equivalent depreciation. 

b. 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. 

                                                           
9 Endri dan Abdul Wakil, Analisis., hal. 125. 

10 Abu Bakar, Analisis., hal. 22. 
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c. 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. 
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