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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

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

merupakan pengukuran untuk menciptakan nilai tambah (value added based) 

bagi perusahaan. EVA sendiri merupakan suatu pengukuran untuk 

menciptakan nilai dari investasi yang diperuntukkan untuk perusahaan 

tersebut. Begitu pula FVA yang juga menciptakan nilai tambah. FVA 

menunjukkan kontribusi fixed assets dalam proses penciptaan nilai tambah 

bagi perusahaan. Berdasarkan uraian–uraian dan pembahasan yang dilakukan, 

peneliti memperoleh hasil akhir dengan beberapa kesimpulan dan saran–saran. 

Kesimpulan yang mampu diperoleh dari uraian dan pembahasan yang 

telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisa EVA yang dilakukan pada Bank Muamalat 

Indonesia periode tahun 2011–2015 secara triwulan, perusahaan 

menunjukkan nilai EVA lebih dari nol (positif). Hal tersebut memiliki arti 

bahwa Bank Muamalat Indonesia yang bergerak pada industri jasa 

keuangan perbankan syariah memiliki kinerja keuangan yang baik. Bank 

Muamalat Indonesia mampu menutupi biaya modal (cost of capital) yang 

dikeluarkan dengan keuntungan setelah pajak. Sehingga perusahaan telah 

mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaannya. Dengan 

kata lain Bank Muamalat Indonesia telah mampu memberikan 
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pengembalian kepada investor yang telah berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. 

2. Berdasarkan hasil analisa FVA yang dilakukan pada Bank Muamalat 

Indonesia periode tahun 2011–2015 secara triwulan, perusahaan tersebut 

mampu nenunjukkan nilai FVA positif (lebih dari nol). Hal ini juga 

mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Diperlihatkan dengan kemampuan Bank Muamalat Indonesia dalam 

menutupi nilai Equivalent Depreciation (ED) dengan keuntungan 

perusahaaan setelah pajak. Sehingga manajemen perusahaan dapat 

memberikan nilai tambah keuangan bagi perusahaannya. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang mampu peneliti ajukan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

a. Perusahaan sebaiknya lebih cermat dalam menghadapi situasi 

perekonomian yang sedang terjadi. Perubahan-perubahan yang datang 

dari eksternal perusahaan, seperti krisis ekonomi yang menyebabkan 

perubahan dari sisi mikro dan makro sebaiknya lebih diwaspadai. 

b. Perusahaan dapat memasukkan pengukuran EVA dan FVA dalam 

laporan keuangannya. Dengan adanya analisis rasio keuangan, 

pengukuran EVA dan FVA dalam laporan keuangannya, perusahaan 

mampu mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan mampu 
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menciptakan peningkatan kekayaan bagi perusahaan sendiri maupun 

para pemegang saham.  

2. Peneliti selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya data–data dan literatur yang 

digunakan dipersiapkan sebaik mungkin. Data-data yang lengkap 

memberi kemudahan dalam proses penelitian. 

b. Peneliti selanjutnya juga dapat memperkaya objek penelitian yang 

dikaji. Objek penelitian yang berbeda juga dapat sebagai pembanding 

karena hasil penelitian berbeda pula. 

3. Investor atau calon investor 

a. Bagi investor maupun calon investor yang menanamkan modalnya 

atau akan menanamkan modalnya, sebaiknya pertimbangan tidak 

hanya berpacu pada analisis rasio keuangan saja. Perlu adanya 

pertimbangan dengan melihat faktor-faktor lain yang menunjukkan 

nilai suatu perusahaan. 
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