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ABSTRAK
Penilaian kinerja sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional
berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk
mengevaluasi tujuan bank tersebut.Penilaian kinerja sangat dibutuhkan dalam
keuangan bank. Kinerja keuangan merupakan deskriptif dari perusahaan dalam
memperoleh laba penghasilan pada satu periode melalui aktivitas-aktivitas bank.
Objek dalam kinerja keuangan yaitu data-data bank dalam laporan keuangan.
Dalam penilaian kinerja keuangan suatu bank dibutuhkan penilaian yang dapat
menginterprestasikan yang sebenarnya kondisi bank tersebut. Konsep Economic
Value Added (EVA) merupakan alternatif yang tepat dan efektif digunakan dalam
mengukur kinerja bank dimana fokus penilaian kinerja adalah pada penciptaan
nilai bank.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penilaian
kinerja keuangan dengan metode EVA pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja keuangan metode Economic
Value Added (EVA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Teknis Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis
deskriptif kualitatif, dimana data yang digunakan data sekunder diperoleh dari
website resmi PT Bank Muamalat Indonesia dengan metode pengumpulan data
dokumentasi, dengan menyajikan uraian EVA dan langkah-langkah perhitungan
Economic Value Added (EVA) .
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Nilai NOPAT mengalami
kenaikkan yang sangat signifikan dan masih bisa memenuhi biaya modal bank, 2.
Nilai Invested Capital terjadi fluktuatif kerana jumlah ekuitas bank yang tidak
stabil, 3. Terjadi peningkatan Weight Average Cost of Capital setiap tahunnya, 4.
Capital Charges mengalami kenaikan yang sangat signifikan disetiap tahunnya, 5.
Economic Value Added (EVA) didapat hasil positif. Hal ini menandakan bahwa PT
Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat menciptakan nilai tambah dan dapat
memaksimumkan pendapatan dan dapat meminimumkan beban bank. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Economic Value
Added (EVA)dalam perhitungan kinerja keuangan bank lebih efektif karena
metode EVA mempertimbangkan nilai modal bank.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, sebagai kerangka
awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam
memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan
makna dari beberapa istilah yang terkait tujuan skripsi ini. Dengan penegasan
tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan
judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini
merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang dibahas.
Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan
dengan Metode Economic Value Added (EVA) (Studi Pada PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk)” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilahistilah judul sebagai berikut:
1. Analisis
Analisis adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena
suatu objek dengan memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia. 1
2. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja adalah sebagai penentuan secara periodik efektivitas

operasional

suatu

organisasi,

bagian

organisasi

dan

personilnya

berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Penilaian kinerja terhadap perusahaan dimaksudkan untuk menilai dan
mengevaluasi tujuan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan pada suatu
1
Ratminto, Septi Antik Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), h. 2.

perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi para pemilik, kreditur,
investor maupun masyarakat karena akan membawa konsekuensi ekonomi
terhadap suatu pihak seiring kondisi perusahaan tersebut.2
3. Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan
bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpun dana
maupun penyalur dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan
modal, likuiditas, dan profitabilitas. 3
4. Metode Economic Value Added (EVA)
Konsep EVA merupakan suatu konsep penilaian kinerja keuangan
perusahaan dikembangkan oleh Stem Stewart & Co, sebuah perusahaan
konsultan manajemen keuangan keuangan di Amerika Serikat. Konsep
EVA membuat perusahaan lebih fokus pada upaya penciptaan nilai
perusahaan dan menilai kinerja keuangan secara adil yang diukur dengan
mempergunakan ukuran tertimbang (weighted) dari struktur modal awal
yang ada. Nilai dapat diartikan sebagai nilai guna, daya guna maupun
manfaat yang dinikmati oleh stakeholders. Hal ini disebabkan karena EVA
dihitung berdasarkan kepentingan kreditor dan para pemegang saham dan
bukanya berdasar nilai buku yang bersifat historis. 4

Konsep ini menghitung biaya modal (cost of capital) berdasarkan
nilai pasar dan bukan berdasarkan nilai historisnya seperti pada penilaian

2

Nora dahlya, Analisis Economic Value Added (EVA) sebagai Alternatif Penilaian Kinerja
Keuangan PT. Sari Ayu Indonesia, (Universitas Bina Darma, 2014).
3
Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, cetakan kelima (Jakarta: PT Bumi Angkasa,
2014), h. 239.
4
Gendro Wijoyo dan Hadri Kusuma, Manajemen Keuangan Lanjutan Berbasis Corporate
Value Creation, (Yogjakarta: UPP STIM YKPN, 2017),h. 75.

kinerja dengan menggunakan analisis laporan keuangan. EVA bertujuan
untuk menilai apakah laba yang dihasilkan perusahaan dapat bernilai
tambah secara ekonomis atau hanya untuk pembiayaan perusahaan. 5
5. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya
sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24
Rab’us Tsani 1421 H. Pendirian Bank Muamalat indonesa di gagas oleh
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI) dan perusahaan muslim yang kemudian mendapat
dukungan dari pemerintah Republik Indonesia.
Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamulat Indonesia mendapatkan izin
sebagai bank devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak
lising

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, PT Bank

Muamalat Indonesia terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka Bank memiliki
data keuangan dan tahunan dengan disajikan dalam laporan keuangan
syariah murni. 6
B. Alasan Memilih Judul
Alasan-alasan penulis memilih judul ini adalah:
1. Secara Objektif

Mengingat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank
yang pertama hadir di Indonesia, bank yang pertama berprinsip syariah
5

Enis Prihastuti,” Analisis Economic Value Added (Eva) Sebagai Dasar Penilaian Kinerja
Keuangan Perusahaan Perbankan,” ( Banyuwangi: Dosen Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi
Universitas 17 Agustus 1945, 2013),
6
Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2016 (On-line), tersedia di:
http://www.bankmuamalat.co.id/ uploads/ hubungan_ investor/ 1_laporan-tahunan-2016_2017
0329202803. pdf

maka dengan jelas bahwa laporan keuangan yang dimiliki PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk lengkap yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Dengan laporan keuangan yang sehat dapat dilihat dari modal dan
laba bersih (NI) dengan menggunakan metode EVA, karena metode EVA
dinilai lebih objektif dalam menginterpretasikan kondisi perusahaan yang
sebenarnya yang bertujuan untuk meyakinkan masyarakat muslim untuk
menanamkan modalnya di PT Bank Muamalat Indoneisa Tbk.
2. Secara Subjektif
a. Pokok pembahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis
yakni perbankan syariah. Dimana bahasan tersebut merupakan kajian
keilmuan yang mempunyai kaitan dengan akuntansi keuangan syariah.
b. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang
analisis penilaian kinerja keuangan PT Bank Muamalat IndonesiaTbk
dengan metode EVA.
c. Literatur-literatur yang dibutuhkan tersedia perpustakaan ataupun
sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan seperti
objek penelitian yakni penilaian kinerja keuangan bank dengan metode
EVA.

C. Latar Belakang Masalah
Perusahaan di zaman now dituntut untuk saling berkompetisi, tidak
hanya mempertahankan kelangsungan hidupnya tetapi perusahaan juga harus
unggul secara berkelanjutan dalam jangka pendek maupun dalam jangka
panjangnya. Perusahaan yang mampu mempertahankan dan meningkatkan
aset-asetnya

dengan

pengukuran

kinerja

dapat

meningkatkan

pertanggungjawaban dan memperbaiki proses pengambilan keputusan
khususnya stakeholders.
Asset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai
4,91% pada Desember 2013. Nilai ini lebih dua kali lipat dibandingkan pangsa
pasar pada awal tahun 2009 yang hanya mencapai 2,24%, pada April 2015,
pangsa pasar bank syariah terhadap total bank sempat mengalami penurunan
menjadi 4,65%,7 dan pada bulan juni 2016 sektor perbankan syariah
mengalami peningkatan sebesar 11,97%.8 Namun Bank Syariah terus
mengalami kenaikan dan menjadi perhatian lebih dalam pangsa pasar saat ini.
Kerena tujuan suatu perusahaan umumnya adalah untuk memaksimalkan
profit dan menambah kekayaan. Kekayaan dapat diperoleh dari operasional
perusahaan, pihak internal dan pihak eksternal yaitu invertor yang telah
menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Perusahaan dituntut untuk
mensejahterakan pihak para stakeholders salah satunya dari legalitas
perusahaan tersebut, khususnya bagi masyarakat muslim yang menginginkan
perusahaan yang berbasis syariah.
Perusahaan di Indonesia ada beberapa macam yaitu perusahaan
dibidang jasa dan dibidang produksi. Perusahaan dibidang jasa yaitu

perusahaan yang memberikan jasa-jasa kepada konsumen,

perusahaan

dibidang jasa tersebut salah satunya yaitu lembaga keuangan.

7

OJK Catat Kenaikan Aset Perbankan Syariah (On-line), tersedia di:
https://bisnis.tempo.co/read/808430/ojk-catat-kenaikan-aset-perbankan-syariah-1849persen
#mlBSK4 hpvWdASgAK.99. (29 September 2017).
8
Aset
Perbankan
Syariah
Juni
2016
(On-line),
tersedia
di:
htpps://ekbis.sindonews.com/read/1137230 /178/ aset-perbankan-syariah-juni- 2016-capairp30623-triliun-1473170702. (16 November 2017).

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang
dibutuhkan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat muslim. Bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya bank yang berbasis
syariah bertujuan untuk kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rohani dan
jasmani bagi masyarakat muslim. Kebutuhan rohani yang diharapkan yaitu
tentang keislaman, sedangkan kebutuhan jasmani yaitu perekonomian yang
dibenarkan dalam syariat islam.
Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia menurut
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang
No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang
menghimpun

dana

dari

masyarakat

dalam

bentuk

simpanan

dan

menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Dimulai dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga
keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Mengingat banyaknya
masyarakat Indonesia yang notabenya beragama islam. Sehingga memiliki
cakupan pasar yang amat luas apabila mengembangkan lembaga keuangan
yang berbasis syariah. Pelopor bank syariah di Indonesia dan merupakan bank

syariah pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk, sehingga Bank Muamalat memiliki data keuangan
dan data tahunan dengan sistem keuangsan syariah murni. Berbeda jika
dibandingkan dengan bank umum syariah lain yang sudah terdaftar di BEI,

yang mempunyai laporan keuangan dan laporan tahunan yang masih
konsolidasi dengan bank konvensional. 9
Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk,
kondisi laba bersih (NI) yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar
Rp57.173.347.10 Tahun 2015,11 laba bersih (NI) mengalami kenaikkan sebesar
Rp74.492.188 dan pada tahun 2016 laba bersih (NI) PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk adalah sebesar Rp80.511.090.12 Berikut ini laporan laba bersih
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk:
Tabel 1.1
Laporan Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Dalam Rupiah)
Tahun 2014-201613,14,15
Tahun

Laba Bersih (NI)

2014

57.173.347

2015

74.492.188

2016

80.511.090

Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

9

Fathia ahya Nur Iman dan arry Widodo, Penilaian Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat
Indonesia, TBk dengan Metode Economic Value Added, Vol.7 No. 1 Bulan Januari Tahun 2016 Hal
15-22, htpp://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb.(Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas
Telkom).
10
Laporan Keuangan PT Bank Muamalt Indonesia Tbk Tahun 2014 (On-line), tersedia di:
http://www.bankmuamalat.co.id/
uploads/
hubungan_
investor/
1_laporan-tahunan2014_2017012011 2505. pdf
11
Laporan Keuangan PT Bank Muamalt Indonesia Tbk Tahun 2015 (On-line), tersedia di:
http://www.bankmuamalat.co.id/
uploads/
hubungan_
investor/
1_laporan-tahunan2015_2016062312 5348. pdf
12
Laporan Keuangan PT Bank Muamalt Indonesia Tbk Tahun 2016 (On-line), tersedia di:
http://www.bankmuamalat.co.id/ uploads/ hubungan_ investor/ 1_laporan-tahunan-2016_2017
032920 2803. pdf
13
Laporan Keuangan PT Bank Muamalt Indonesia Tbk Tahun 2014 (On-line), op.Cit.
14
Laporan Keuangan PT Bank Muamalt Indonesia Tbk Tahun 2015 (On-line), op.Cit.
15
Laporan Keuangan PT Bank Muamalt Indonesia Tbk Tahun 2016 (On-line), op.Cit.

Dilihat dari tabel diatas, laba bersih PT Bank Muamalat Tbk
mengalami kenaikkan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dan kenaikkan
tersebut terjadi karena produk-produk bank yang sangat bervariatif. Namun
bank harus selalu waspada terhadap risiko-risiko yang ada, contohnya risiko
pada dampak segi eksternal yaitu kondisi makro ekonomi global.
Kondisi perekonomian global ditutup di tahun 2016 dengan posisi
pijakan yang kuat. Pertumbuhan perekonomian global terakselerasi di kuartal
terakhir ditahun 2016 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi di negaranegara berkembang serta pertumbuhan yang lebih kuat di negara-negara maju.
Pertumbuhan di kuartal keempat yang sangat signifikan mendorong total
pertumbuhan global di tahun 2016 menjadi 2,60%, sedikit di atas angka
prediksi sebesar 2,50%. Namun masih di bawah pertumbuhan tahun
sebelumnya sebesar 3,00%. Secara keseluruhan perekonomian global masih
dalam tren perlambatan.16
Sebuah tantangan merupakan risiko

terbesar

dalam

dunia

perusahaan karena dapat berdampak dalam laporan keuangan, tantangan
tersebut dapat teratasi jika digunakannya kinerja yang tepat. Oleh karena itu
sumber daya ada dalam perusahaan tersebut harus dikelola dengan benar, hal

ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-jatsiyah ayat 13:17

ۡ
ِ ّ ِ ُ ۚ إِن

َ َِٰ

16

ٗ ِ َ َ ٰ َ ٰتِ َو َ ِ ٱ ۡ َ ِض

ُ َ َ َ َو
َ
َ
ََ ٰ ٖ ّ ِ ۡ ٖ َ َ ُون

ِ ٱ

Ibid.
Syamil Quran, Yasmina Al-Qur’an & Terjemah, (Bogor: Calla, 2007), h. 499.

17

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa
yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi
kaum yang berfikir.” (Q.S. Al-jatsiyah ayat 13).
Dari ayat di atas, dapat penulis dapat ambil maslahahnya bahwa
risiko sebesar apapun dapat dmenghambat laba suatu perusahaan. Agar risiko
tersebut terminimalisir, manajemen perusahaan berupaya menggunakan sistem
penilaian kinerja keuangan yang tepat dalam laporan keuangan.
Laporan keuangan dapat memperlihatkan kinerja keuangan suatu
bank. Kinerja merupakan hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena
hasil kerja memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan, strategi
perusahaan, kepuasaan, dan kontribusi ekonomi.

Kinerja keuangan dapat

diartikan sebagai prestasi yang dicapai bank dalam suatu periode tertentu yang
mencerminkan kesehatan bank tersebut.18 Oleh karena itu, sistem kinerja yang
sesuai dan cocok untuk perusahaan sangat diperlukan agar suatu perusahaan
tersebut mampu bersaing dan berkembang. Untuk mengukur bank tersebut
bagus tidaknya kinerja bank, umumnya dilakukan penilaian menggunakan
rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio
solvabilitas dan rasio produktivitas.

Penilaian kinerja merupakan suatu penilaian yang dilakukan kepada
pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer untuk
mengevaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika
dibandingkan dengan satu set standar, dan kemudian mengomunikasikan
18

Sukhemi, Evaluasi Kinerja Keuangan Pada PT. Telkom, Tbk (Yogyakarta: UPY, 2007),

h.5.

informasi tersebut.19 Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu
faktor yang penting dalam perusahaan. Selain digunakan untuk menilai
keberhasilan perusahaan, penilaian kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar
untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, pihak manajemen juga
dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk
mengevaluasi prestasi para periode yang lalu.
Salah satu cara untuk melihat kemajuan suatu kinerja suatu bank
dengan

melakukan penilaian pada

bank

tersebut.

Sistem penilaian

dipergunakannya metode yang dianggap paling sesuai dengan bentuk dari
bank tersebut, sebab kesalahan penggunaan metode akan membuat penilaian
yang dilakukan tidak mampu memberi jawaban yang dimaksud.
Saat bank semakin maju dan semakin modern diperlukannya
penilaian kinerja yang mampu menjawab kondisi bank yang sebenarnya, yaitu
dengan menggunakan metode economic value added (EVA). Metode EVA
dinilai lebih objektif dalam menginterpretasikan kondisi perusahaan yang
sebenarnya.
Konsep EVA merupakan suatu konsep penilaian kinerja keuangan
perusahaan dikembangkan oleh Stem Stewart & Co, sebuah perusahaan

konsultan manajemen keuangan di Amerika Serikat. Konsep EVA membuat
perusahaan lebih fokus pada upaya penciptaan nilai perusahaan dan menilai
kinerja keuangan secara adil yang diukur dengan mempergunakan ukuran
tertimbang (weighted) dari struktur modal awal yang ada. Nilai dapat diartikan

19

Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 65.

sebagai nilai guna, daya guna maupun manfaat yang dinikmati oleh
stakeholders. Hal ini disebabkan karena EVA dihitung berdasarkan
kepentingan kreditor dan para pemegang saham dan bukanya berdasar nilai
buku yang bersifat historis. 20
Konsep ini menghitung biaya modal (cost of capital) berdasarkan
nilai pasar dan bukan berdasarkan nilai historisnya seperti pada penilaian
kinerja dengan menggunakan analisis laporan keuangan. EVA dimaksudkan
untuk menilai apakah laba yang dihasilkan perusahaan dapat bernilai tambah
secara ekonomis ataukah hanya untuk pembiayaan perusahaan.

21

Pada kesempatan ini peneliti mencoba menelusuri bagaimana
metode EVA sangat objektif jika di implementasikan di perusahaan serta
bagaimana metode EVA dapat menginterprestasikan kondisi pada perusahaan
yang sebenarnya dengan melihat dapat bernilai tambah secara ekonomis atau
malah sebaliknya.
Pada jurnal yang disusun oleh Enis Prihastuti Dosen

Fakultas

Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang
berjudul: Analisis Economic Value Added (EVA) Sebagai Dasar Penilaian
Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan bahwa kinerja keuangan PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk pada tahun 2009 belum menunjukkan adanya nilai
tambah ekonomis. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai EVA sebesar
(Rp.47.284.000.000,-). Sesuai dengan kriteria penilaian dengan menggunakan
20
Gendro Wijoyo dan Hadri Kusuma,
Manajemen Keuangan Lanjutan Berbasis
Corporate Value Creation, (Yogjakarta: UPP STIM YKPN, 2017),h. 75.
21
Enis Prihastuti,” Analisis Economic Value Added (EVA) Sebagai Dasar Penilaian
Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan”,( Banyuwangi: Dosen Fakultas Ekonomi Prodi
Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945, 2013).

konsep EVA, jika nilai EVA < 0, menunjukkan tidak ada penciptaan nilai
tambah karena laba yang dihasilkan tidak memenuhi harapan para penyandang
dana terutama pemegang saham. Untuk tahun 2010 dan tahun 2011 kinerja
keuangan menunjukkan adanya nilai tambah ekonomis dengan pencapaian
nilai EVA sebesar Rp.1.178.759.000.000, dan Rp. 3.272.967.000.000,-.
Dengan nilai tersebut sesuai dengan kriteria penilaian jika EVA > 0, maka
terjadi penambahan nilai ekonomis dalam perusahaan dimana kreditur dan
pemegang saham mandapat return atas dana yang diinvestasikan pada
perusahaan.22
Jurnal yang disusun oleh Abdul wakil Alumni Program Studi Bisnis
dan Manajemen Islam Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia yang berjudul:
Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan dan
Economic Value Added Studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri bahwa dari
hasil analisis dan penghitungan EVA yang telah dilakukan, nilai EVA yang
diperoleh selama periode 2003 – 2006 berfluktuatif dan cenderung negatif.
Nilai EVA BSM yang diperoleh pada tahun 2003 adalah lebih besar dari nol
yaitu Rp. 779.853.000,-. Artinya pada tahun 2003 BSM mampu meningkatkan
nilai perusahaan sebesar Rp.779.853.000,-. Hal ini terjadi karena laba bersih

yang diperloleh pada tahun 2003 lebih besar dari biaya ekuitasnya, yaitu Rp.
15.834.669.000,- dan Rp. 15.054.81000,-.23
Jurnal yang disusun oleh Fathia Ahya Nur Iman dan Arry Widodo
Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom yang berjudul: Penilaian
22

Ibid
Abdul Wakil, Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan
Dan Economic Value Added, 2008.
23

Kriteria Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Metode
Economic Value Added berdasarkan dari hasil analisis dan perhitungan
Economic Value Added (EVA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
periode 2010-2014 menunjukkan nilai EVA negatif yang artinya perusahaan
tidak mampu menciptakan nilai tambah, atau laba yang dihasilkan tidak
mampu memenuhi harapan bagi pemegang saham perusahaan (investor) pada
periode tersebut. perkembangan kinerja keuangan dengan menggunakan
metode EVA PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2010-2014
mengalami penurunan hal ini disebabkan pada 2010-2013 nilai EVA negatif
yang dihasilkan semakin menurun meskipun pada tahun 2014 meningkat
sebesar 7,6% kearah positif.24
Jurnal yang disusun oleh Nora Dahlya Universitas Bina Darma yang
berjudul: Analisis Economic Value Added (EVA) Sebagai Alternatif Penilaian
Kinerja Keuangan Pada PT. Sari Ayu Indonesia Palembang bahwa
berdasarkan penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan
metode EVA didapat hasil yang positif, hal ini menandakan bahwa perusahaan
telah berhasil menciptakan nilai dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi
pemiliknya, tetapi pada tahun 2009 perhitungan tersebut dengan menggunakan

metode EVA hasilnya sangat rendah. Dengan kata lain laba yang diharapkan
sebagai pemilik perusahaan belum sesuai dengan modal yang telah
diinvestasikan oleh perusahaan.

24

Fathia ahya Nur Iman dan Arry Widodo, Penilaian Kinerja Keuangan PT Bank
Muamalat Indonesia, TBk dengan Metode Economic Value Added, Vol.7 No. 1 Bulan Januari
Tahun 2016 Hal 15-22, htpp://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb.(Fakultas Komunikasi dan Bisnis
Universitas Telkom), h.22.

Dalam penerapan EVA ada beberapa perusahaan dan bank yang
dapat bernilai tambah positif dan adapula beberapa perusahaan dan bank yang
bernilai negatif. Dari uraian di atas dengan jelas bahwa penerapan metode
EVA dapat menginterprestasikan nilai yang sebenarnya. Atas dasar konsep di
atas maka peneliti mengambil judul : ANALISIS PENILAIAN KINERJA
KEUANGAN DENGAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)
(Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk).
D. Rumusan masalah
Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti
yaitu:
Bagaimana penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan metode EVA
pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari pembahasan latar belakang diatas, maka penelitian
memiliki tujuan:
Untuk mengetahui kinerja keuangan metode Economic Value Added

(EVA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini juga akan memperoleh kegunaan baik bagi penulis sendiri
maupun bagi bank.
a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan yang lebih dalam mengenai perbankan syariah. Penelitian
ini juga akan menambah pengetahuan mengenai kinerja keuangan bank
jika menggunakan metode economic value added

(EVA) dapat

menciptakan nilai tambah ekonomis atau tidak menciptakan nilai
tambah ekonomis.
b. Bagi Bank
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk
pengembangan kinerja keuangan dalam bank, khususnya pada bank PT
Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2014-2016.
F. Tinjauan Pustaka
Dari penelitian ini penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang
telah lebih dahulu terkait dengan metode EVA diantaranya adalah sebagai
berikut:
NO.

Penulis

1.

Enis
Prihastuti
(2013)25

25

Judul Penelitian

Motode
Penelitian
Analisis Economic Kualitatif
Value
Added Deskriptif
(EVA)
Sebagai
Dasar
Penilaian
Kinerja Keuangan
Perusahaan
Perbankan

Kesimpulan
Kinerja keuangan PT.
Bank Mandiri (Persero)
Tbk pada tahun 2009
belum
menunjukkan
adanya nilai tambah
ekonomis. Hal tersebut
ditunjukkan dengan nilai
EVA
sebesar
(Rp.
47.284.000.000,-). Sesuai
dengan kriteria penilaian
dengan
menggunakan
konsep EVA, jika nilai

Enis Prihastuti,” Analisis Economic Value Added (EVA) Sebagai Dasar Penilaian
Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan”,( Banyuwangi: Dosen Fakultas Ekonomi Prodi
Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945, 2013).

EVA < 0, menunjukkan
tidak ada penciptaan nilai
tambah karena laba yang
dihasilkan
tidak
memenuhi harapan para
penyandang
dana
terutama
pemegang
saham. Untuk tahun 2010
dan tahun 2011 kinerja
keuangan menunjukkan
adanya nilai tambah
ekonomis
dengan
pencapaian nilai EVA
sebesar
Rp.
1.178.759.000.000, dan
Rp. 3.272.967.000.000,-.
Dengan nilai tersebut
sesuai dengan kriteria
penilaian jika EVA > 0,
maka terjadi penambahan
nilai ekonomis dalam
perusahaan
dimana
kreditur dan pemegang
saham mandapat return
atas
dana
yang
diinvestasikan
pada
perusahaan.

2.

Nora
Dahlya
(2014)26

26

Analisis Economic Kualitatif
Value
Added Deskriptif
(EVA)
Sebagai
Alternatif Penilaian
Kinerja Keuangan
Pada PT. Sari Ayu
Indonesia
Palembang

Penilaian
kinerja
keuangan
perusahaan
dengan
menggunakan
metode EVA didapat
hasil yang positif, hal ini
menandakan
bahwa
perusahaan telah berhasil
menciptakan nilai dan
memaksimalkan
nilai
perusahaan
bagi

Nora Dahlya, Analisis Economic Value Added (EVA) sebagai Alternatif Penilaian
Kinerja Keuangan pada PT. Sari Ayu Indonesia Palembang,(Palembang: Universitas Bina Darma,
2014)

3.

Fathia
Ahya Nur
Iman dan
Arry
Widodo
(2016)27

27

Penilaian Kriteria Kualitatif
Keuangan PT. Bank Deskriptif
Muamalat
Indonesia
Tbk
dengan
Metode
Economic
Value
Added

pemiliknya, tetapi pada
tahun 2009 perhitungan
tersebut
dengan
menggunakan
metode
EVA hasilnya sangat
rendah. Dengan kata lain
laba yang diharapkan
sebagai
pemilik
perusahaan belum sesuai
dengan modal yang telah
diinvestasikan
oleh
perusahaan.
Hasil
analisis
dan
perhitungan
Economic
Value Added (EVA) pada
PT
Bank
Muamalat
Indonesia Tbk periode
2010-2014 menunjukkan
nilai EVA negatif yang
artinya perusahaan tidak
mampu
menciptakan
nilai tambah, atau laba
yang dihasilkan tidak
mampu
memenuhi
harapan bagi pemegang
saham
perusahaan
(investor) pada periode
tersebut. perkembangan
kinerja keuangan dengan
menggunakan
metode
EVA PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk periode
2010-2014
mengalami
penurunan
hal
ini
disebabkan pada 20102013 nilai EVA negatif
yang dihasilkan semakin
menurun meskipun pada

Fathia ahya Nur Iman dan arry Widodo, Penilaian Kinerja Keuangan PT Bank
Muamalat Indonesia, TBk dengan Metode Economic Value Added, Vol.7 No. 1 Bulan Januari
Tahun 2016 Hal 15-22, htpp://ejournal.umm.ac.id/index.php/jeb.(Fakultas Komunikasi dan Bisnis
Universitas Telkom), h.22.

tahun 2014 meningkat
sebesar 7,6% kearah
positif.
4.

Abdul
wakil
(2008)28

Analisis
Kinerja Kualitatif
Keuangan Dengan Deskriptif
Menggunakan
Rasio-Rasio
Keuangan
Dan
Economic
Value
Added Studi kasus
PT. Bank Syariah
Mandiri

Hasil
analisis
dan
penghitungan EVA yang
telah dilakukan, nilai
EVA yang diperoleh
selama periode 2003 –
2006 berfluktuatif dan
cenderung negatif. Nilai
EVA
BSM
yang
diperoleh pada tahun
2003 adalah lebih besar
dari nol yaitu Rp.
779.853.000,-. Artinya
pada tahun 2003 BSM
mampu
meningkatkan
nilai perusahaan sebesar
Rp.779.853.000,-. Hal ini
terjadi karena laba bersih
yang diperloleh pada
tahun 2003 lebih besar
dari biaya ekuitasnya,
yaitu
Rp.
15.834.669.000,- dan Rp.
15.054.816.000,-.

G. Metodologi Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang
diperlukan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
yang merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

28
Abdul Wakil, Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio-Rasio Keuangan
Dan Economic Value Added, 2008.

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan menganalisisnya
bersifat kualitatif serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada
makna. 29
Berdasarkan pengertian diatas, menganalisis data-data dari
laporan

keuangan

dengan

metode

EVA

kemudian

menarik

kesimpulan dengan menganalisis secara kualitatif.
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang
digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil
sebagaimana adanya. 30 Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan Abu
Ahmadi deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk
menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan datadata, jadi penelitian juga penyajian data, menganalisis dan
menginterprestasikannya.31
Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian deskriptif
yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan
bagaimana metode EVA diimplementasikan dalam kinerja keuangan
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. Sumber Data

29

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaf, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016),

h.9.
30

Ibid, h.147.
Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Soeratno dan Arsyat dalam buku Teknik Penyusunan Instrumen
Penelitian mendefinisikan data sekunder sebagai data yang diterbitkan
atau digunakan oleh organisasi yang bukan sebagai pengelolanya.
Dengan demikian data sekunder memiliki dua makna. Pertama, data yang
telah diolah. Kedua, data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga
lainnya, dengan kata lain bukan data yang dikumpulkan sendiri oleh
peneliti. 32
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang
diterbitkan dan bersifat siap pakai. 33 Soeratno dan Arsyat dalam buku
Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian mengartikan data sekunder
sebagai data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan
sebagai pengelolanya.
Data sekunder yang disini merupakan data laporan keuangan yang
bersumber dari website resmi. Data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 20142016.
3. Populasi dan Sampel

Populasi

adalah

wilayah

generalisasi

yang

terdiri

atas:

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik
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Pelajar, 2012), h. 23
33
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kesimpulannya. 34 Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah
laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2014-2016.
Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki
oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. 35 Dalam hal ini penulis
menggunakan sampel 3 tahun yaitu 2014-2016.
Adapun alasan memilih sampel dalam penelitian ini adalah data
yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2014-2016 PT Bank
Muamalat Indoonesia Tbk.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan
penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder
merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.36
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah
dokumentasi yakni suatu usaha untuk memperoleh data sekunder melalui
pencatatan bukti-bukti yang sudah didokumentasikan, yang relevan
dengan

permasalahan

penelitian. 37

Penulis

menggunakan

teknik

pengumpulan data ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada

dokumentasi yang sesuai dengan keperluan penelitian.
5. Metode Pengelolaan Data
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Dalam proses penelitian, data merupakan sesuatu yang sangat
penting. Dengan data itulah peneliti dapat menjawab permasalahan
mencari sesuatu yang menjadi tujuan penelitian.

Pengolahan data pada

skripsi ini, penulis menggunakan microsoft office excel dalam
perhitungannya. Microsoft office excel merupakan perangkat lunak yang
sederhana, efesien dan valid dalam segi perhitungan, setelah perhitungan
ditentukan oleh microsoft office excel tahap selanjutnya penulis
menganalisis dengan metode deskriftif dari metode EVA yang telah
ditentukan. Jika kedua tahap tersebut telah ditemukan, tahap selanjutnya
yaitu pengambilan kesimpulan atas metode EVA pada PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk dengan data laporan keuangan periode 20142016.
6.

Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang datanya
ditanyakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik
stastik.38 Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk
penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata, tulisan
atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merincikan
kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai
jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pemikiran

38
P. Joko Subagiyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta, PT Rineka
Cipta), h. 30

deduktif.39 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memaparkan
hasil dari metode EVA yang telah diperoleh dari laporan keuangan PT
Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014-2016 kemudian disimpulkan.
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Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi, 2004), h.41

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Lembaga Keuangan Syariah
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan
adalah

semua

badan

kegiatannya

bidang

keuangan,

melakukan

penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna
membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga
keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak
berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam
kenyatannnya kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi
investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang
dan jasa. 40
Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha
yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets)
atau tagihan-tagihan (claims) misalnya saham, obligasi, dibandingkan asset
riil misalnya: gedung, peralatan dan bahan baku.41
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah

Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk
keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga
keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu
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LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah
islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. 42
2. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah
Dasar hukum lembaga keuangan syariah terdapat dalam Q.S An-nisa
ayat 29 sebagai berikut43:

َ َ
ُ َ ٰ َ ۡ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ٓا ْ أ
َ ٱ ِ ءَا ا
ٗ أ َ ُ َ ُ ۡ ۚ إ ِن ٱ َ َ َن ُ ۡ َر
ِ
ِ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”(Q.S An-nisa: 29)

ُ ۡ َ ُ ۡ ۚ َو
ْ ُ ٓا
َ

ِ ّ َاض
ٖ

َ

ۡ
َ ً َ ٰ َ َٓ َ ُ ن
ِ ة
ِ َ ٰ ِ ِ إ ِ أَن

ُ ََۡ

3. Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Dan
Prosedur dalam memperoleh Keuntungannya
Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga
melarang transaksi yang diharamnkan sistem dan prosedur perolehan
keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang
diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut
adalah:
a. Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang

tidak diketahui oleh satu pihak (unknown to one party). Tadlis dapat
terjadi pada salah satu dari empat hal pokok dalam hal jual beli
berikut:
42
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1) Kuantitas
Salah satu pihak misalnya mengurangi takaran batang yang telah
disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran, dalam
hal ini, hal ini hanya diketahui oleh si penjual. Sekiranya pembeli
mengetahui adanya pengurang tersebut, dapat dipastikan pembeli
tidak akan rela dengan jual-beli yang telah dilakukan.
2) Kualitas
Salah satu pihak mengetahui bahwa barang yang dijual memiliki
cacat yang sekiranya diketahui pembeli, maka harga jual barang
akan berkurang sesuai dengan nilai barang sebenarnya. Dalam hal
ini, penjual sengaja tidak memberi tahu cacat barang tersebut agar
dapat menjual dengan harga tinggi atau lebih tinggi dari
sebenarnya. Transaksi ini diharamkan karena sekiranya pembeli
tahu, maka ia tidak akan rela transaksi yang dilakukan.
3) Harga
Praktik tadlis pada harga dilakukan penjual dengan, memanfaatkan
ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga dapat
menjual produknya dengan harga tinggi. Sekiranya pembeli
mengetahui bahwa harga tinggi tersebut hanya berlaku pada

dirinya sedang orang lain tidak, hal ini dapat mengakibatkan
rusaknya kerelaan pembeli atas transaksi yang sudah dilakukan.
4) Waktu Penyerahan

Praktik tadlis pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan
menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang
sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan.
Dasar hukum tadlis sebiagai transaksi yang dilarang oleh Islam
yaitu pada Q.S An-nahl ayat 103 sebagai berikut44:

ُۡ
ُ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َو
ۡ ََ ۡ ِ أ
َ ُ َُ َ
َ
ۡ
ٌ ِ ٞ ّ ِ َ َ ٌ َو َ ٰ َا ِ َ نٞ ّ ِ َ
ۡ
ُ
ِ  ۗ ّ ِ نُ ٱ ِي ِ ُ ونَ إٞ َ ّ ِ ُ ۥ
ِ نَ إ
“Dan Sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata:
Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang manusia
kepadanya (Muhammad)". Padahal bahasa orang yang mereka
tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam,
sedang Al Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.” (Q.S Annahl: 103).
b. Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis,
ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam
gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang
bertransaksi jual beli.
c. Ba’i Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)
Merupakan bentuk lain dari transaksi jual belu yang dilarang oleh
syariah Islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan

barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan
memperoleh keuntungan yang besar kerena dapat menjual dengan
harga yang jauh lebih tinggi dibanding dengan harga sebelum
kelangkaan terjadi. Pelarangan tindakan ini, selain memiliki dalil
naqli, juga didasarkan atas kaidah fikih terkait dengan keharusan
44

Syamil Quran, Yasmina Al-Qur’an & Terjemah, (Bogor: Calla, 2007).

memelihara

nilai

keadilan

serta

menghindari

unsur-unsur

penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.
d. Bai najasy (rekayasa pasar dalam permintaan)
Merupakan tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah
ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual
produk akan naik. Upaya menciptakan permintaan palsu antara lain:
1) Penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli
barang.
2) Melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek
spikologis orang lain untuk membeli dan bersiang dalam harga.
3) Melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar.
Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang
bersangkutan akan melakukan aksi ambil untuk melepas kembali
barang yang sudah dibeli.
e. Maysir (judi)
Ulama dan fuqaha mendefinisikan maysir (judi atau gambling)
sebagai sebuah permintaan dimana satu pihak akan memperoleh
keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.

f. Riba
Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh, atau membesar.
Definisi yang banyak digunakan dalam literatur ekonomi syariah
adalah definisi yang dirumuskan oleh imam Sarakhsi dalam Mabsut
juz XII, hlm. 109 sebagai berikut:

“Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis
tanpa adanya padanan (iward) yang dibenarkan syariah atas
penambahan tersebut.”45
Sedangkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 merupakam dasar
hukum utama tentang riba, sebagai berikut46:

َ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
ۡ ُ ِ َ ِ ٰ َ ۚ ِّ َ َ َ ُم ٱ ِي َ َ ُ ُ ٱ ۡ َ ٰ ُ ِ َ ٱ
ِ نَ إ
ََ
َ
َ
 ّ ِ ر ّ ِ ِۦ َ َ َ ٰ ُ ۥٞ ِ ۡ َ ٱ ُ ٱ ۡ َ ۡ َ َو َ َم ٱ ّ ِ َ ٰۚ ا ْ َ َ ٓ َءهُۥ
ََ ُ ْو َ َ أ
ُ
َۡ َ ٰ ُ ٱ رِ ۡ ِ َ َ ٰ ِ ُ ون
َ َد
ِ

َُ
َ ْ ٰا
ََ َ َوأ
ْ ّ ِ ٰۗا
ۡ َ ِۖ َو

َ ٱ ِ َ َ ۡ ُ ُ نَ ٱ
ِّ
ُ َ
ۡ
ٓا ْ إ ِ َ ٱ ۡ َ ۡ ُ ِ ُ ٱ
ََ َ َ َ َوأ
ۡ ُ هُ ٓۥ إ ِ َ ٱ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al-Baqarah: 275)
B. Bank Syariah
1. Pengertian Bank
Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10
November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

45
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atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak.47
Secara etimologis, kata Bank dapat ditelesuri dari kata banque dalam
bahasa Prancis dan dari kata bancos i dalam bahasa Italia, yang dapat
berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi dari kedua kata itu menjelaskan
dua fungsi dasar yang ditujukan oleh bank komersial. Pengertian bank
menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Menurut Islamail, Bank merupakan lembaga keuanga yang fungsi
utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana
kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa-jasa perbankan.48
2. Pengertian Bank Syariah
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan

bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan
usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional
dan bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan syariah yang terdiri atas Bank Umum
47
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Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip
syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
menetapkan fatwa di bidang syariah. 49
Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiyaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran
serta peredaran uang yang mengoperasikanya disesuaikan dengan prinsip
syariah islam. 50 Selain itu, pengertian Bank Syariah adalah lembaga
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain
dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi
dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, secara umum Bank Syariah adalah
bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/hukum Islam
yang mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadist atau lebih dikenal dengan
bank Islam.
3. Jenis-Jenis Bank
Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa
jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika
melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan

Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun,
kegiatan uatama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang
49
Rizal Yaya, Aji Erlangga M, dan Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah Teori
dan Praktik Kontemporer berdasarkan PAPSI 2013, Edisi 2, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2014),
h. 48.
50
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi kedua (Yogyakarta: Unit Penerbit
Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h.15.

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda
satu sama lainnya.
Perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan
bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya
kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan
wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi
pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.
a. Dilihat dari Segi Fungsinya
Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998
jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:
1) Bank Umum
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti
dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula
dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah.
Bank Umum sering disebut dengan Bank Komersil.
2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan
dengan kegiatan bank umum.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya
1) Bank milik Pemerintah
Bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh
pemerrintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh
pemerintah juga. Contoh: BNI, BRI, BTN, dan BPD DKI Jakarta.
2) Bank milik swasta nasional
Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki
swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta,
begitupun dalam pembagian keuantungganya. Conto: Bank
Muamalat, Bank Danamon, dan bank lainnya.
3) Bank milik koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan
yang berbadan hukum koperasi. Contoh: Bank Umum Koperasi
Indonesia.
4) Bank milik asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar
negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jenis
kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh: ABN
AMRO Bank, Bank of America, dan Bank laninnya.

5) Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan
pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnnya secara mayoritas
dipegang oleh warga negara indonesia. Contoh: Bank PDFCI dan
Bank lainnya.

c. Dilihat dari Segi Status
1) Bank Devisa
Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke
luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara
keseluruhan, misalnya tranfer keluar negeri, inkaso kleuar negeri,
travellers cheque, pembukaan dan pembayaran L/C dan transaksi
lainnya yang persayaratan menjadi bank devisa di tentukan oleh Bank
Indonesia.
2) Bank Non Devisa
Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin
untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak
dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank
non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana
transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.
d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga
baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok:
1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para

nasabahnya, baik bank yang berdasarkan konvesional menggunakan
dua metode, yaitu:
a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan
seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan
harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan

tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan
istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi
dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative
spread, hal ini telah terjadi diakhir tahun 1998 dan sepanjang
tahun 1999.
b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggukan
atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau
persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan
istilah fee based.
2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah
Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di
Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur
Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang
pesat sejat lama.
Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan
harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip
konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan
perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak
lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan

perbankan lainnya.
Dalam penentuan harga atau mencari keuntungan baik bank yang
berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:
a) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)

b) Pembiayaan

yang

berdasarkan

prinsip

penyertaan

modal

(musyarakah)
c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan pilihan
(murabahah)
d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan
(ijarah)
e) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepimilikan atas barang
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa istisna)
Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainya bagi bank
yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai
syariah islam. 51
C. Penilaian Kinerja
1. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada
pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang
selama ini telah melakukan pekerjaanya. Dan menurut Robert L. Mathis
dan John H. Jackson “ Penilaian kinerja merupakan proses mengavaluasi
seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan meraka dibandingkan

dengan satu set standar, dan kemudian mengokumikasikan informasi
tersebut.” 52
Penilaian yang dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan
masukan yang berarti dalam manilai kinerja yang dilakukan dan
51
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selanjutnya dapat dilakukan perbaikan, atau yang biasa tersebut perbaikan
yang berkelanjutan.53
2. Manfaat Penilaian Kinerja
Bagi pihak manajemen perusahaan ada banyak manfaat dengan
dilakukannya penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh
manajemen untuk:
a.

Mengelola

operasi

organisasi

efektif

dan

efesien

malalui

permotivasian karyawan secara maksimum.
b.

Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan
karyawan, seperti : promosi, tranfer, dan pemberhentian.

c.

Mengidentifikasikan

kebutuhan

pelatihan

dan

pengembangan

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi
program pelatihan karyawan.
d.

Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana
atasan mereka menilai kinerja mereka.

e.

Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
Manfaat yang di peroleh dari penilaian kinerja ini terutama menjadi

pedoman dalam melakukan tindakan evaluasi bagi pembentukan
organisasi sesuai dengan pengharapan dari berbagai pihak, yaitu baik

pihak manajemen serta komisaris perusahaan. Tahap penilaian terdiri dari
tiga tahap rinci:
1) Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.
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2) Penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya
dari yang ditetapkan dalam standar.
3) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan
untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. 54
D. Kinerja Keuangan
1.

Pengertian Kinerja
Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan
dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek
pemasaran, aspek penghimpunan dan dan penyaluran dana, aspek
teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya.55

2.

Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan
perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas
perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut
Irham adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat sejauh mana
suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat
suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan
dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted

Accounting Principle), dan lainnya. 56
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Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja
keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan
dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan,
dan potensi perkembangan baik perusahaan mengandalkan sumber daya
yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah
mencapai standar tujuan yang telah dikatakan berhasil apabila telah
mencapai standar tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Sutriyani
kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang
mampu diraih oleh perusahaan atau perbankan pada saat periode tertentu
melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan
secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan
mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam
laporan keuangan.57
Kinerja merupakan hal terpenting yang harus dicapai oleh setiap
perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari
kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber
dayanya. Tingkat kinerja keuangan sutu perusahaan sangat erat kaitannya
dengan sehat atau tidaknya perusahaan tersebut. Apabila tingkat
kinerjanya baik, maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut

dalam hal ini adalah bank yang bersangkutan. 58
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3.

Tujuan kinerja keuangan
Menurut Jumingan bahwa tujuan kinerja keuangan yaitu:
“ Untuk mengenetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank dan
untuk mengetahui kemampuan bank”.
Dari masing-masing tujuan diatas maka dapat dijelaskan dibawah
ini bahwa yang berkaitan dengan analisis kineja keuangan bank
mengandung beberapa tujuan anara lain:
a.

Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama
kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicatat
dalam tahun berjalan maupun dalam tahun sebelumnya.

b.

Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua
asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efesien.

4.

Pengukuran Kinerja
Ukuran kinerja meliputi ukuran-ukuran financial dan nonfinancial. Oleh
karena itu, menurut Samryan ukuran kinerja sebaiknya: 59
a.

Relevan dengan sasaran atau target-target perusahaan

b.

Dapat dipengaruhi oleh tindakan para manager.

c.

Objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

d.

Dapat dimengerti oleh para manager

e.

Mencangkup aspek penting dari kinerja tanpa menimbulkan konflik
dengan pihak lain.
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2001), h.262.

f.

Dapat digunakan untuk menilai dan memberikan penghargaan kepada
para manager.

g.

Dapat digunakan secara regular dan berkelanjutan.

h.

Memperhatikan keseimbangan tujuan perusahaan itu sendiri dapat
berupa:
1) Memaksimalkan laba
2) Memaksimalkan penjualan
3) Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan
4) Mencapai suatu tingkat laba yang memuaskan
5) Mencapai target pangsa pasar tertentu
6) Meminimumkan perputaran karyawan
7) Internal peace bagi manajemen, dan
8) Memaksimalkan tunjangan dan gaji manajemen.60

E. Laporan Keuangan
1.

Pengertian Laporan Keuangan
Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan
perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan berisikan datadata yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan dalam
suatu periode tertentu sehingga pihak- pihak yang berkepentingan

terhadap perkembangan suatu perusahaan dapat mengetahui keadaan
keuangan dari laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh
perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan
antara

60
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lain

para

pemilik

perusahaan,

manajer

perusahaa

yang

bersangkutan,

para

kreditur,

bankers,

investor,

karyawan,

dan

masyarakat. 61
2.

Unsur-Unsur Laporan Keuangan
Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Syariah (KDPPLKS Paragraf 68) komponen-komponen
sebagai berikut:
1)

Komponen

laporan keuangan yang mencerminkan

kegiatan

komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan
laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
2)

Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial.
Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat
serta laporan sumber dan pengguanaan dana kebajikan.

3)

Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan
dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.
Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi

keuangan dan laporan laba rugi merupakan dua laporan keuangan utama.

Laporan keuangan lain seperti laporan laporan arus kas, laporan

perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta
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laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di pengaruhi oleh
perubahan yang terdapat pada kedua laporan keuangan utama.62
a) Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan
dampak

keuagan

dari

transaksi

dan

peristiwa

lain

yang

diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik
ekonominya (KDPPLKS paragraf 69). Berikut adalah format umum
neraca bank syariah dengan mengacu pada lampiran PSAK 101
tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang diterbitkan IAI
tahun 2007.Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi
keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas
(KDPPLKS paragraf 71).63
b) Laporan Laba Rugi
Laporan

laba

rugi

adalah

laporan

keuangan

yang

memperlihatkan penghasilan, biaya dan pendapatan bersih dari suatu
perusahaan selama satu periode waktu.64 Berikut adalah format umum
laporan laba rugi yang mengacu pada Penyajian Laporan Keuangan
Syariah dan KDPPLKS yang diterbitkan IAI tahun 2007. Unsur yang
berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah penghasilan,

beban, hak pihak ketiga atas dasar bagi hasil, dan zakat. 65
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c) Laporan Perubahan Ekuitas
Perubahan ekuitas syariah menggambarkan peningkatan atau
penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan.
Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas
sebagai komponen utama laporan keuangan (PSAK 101 paragraf 67).
Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai
berikut:
(1)

Laba atau rugi neto periode yang bersangkutan

(2)

Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian
beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara
langsung dalam ekuitas.

(3)

Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan
perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur
dalam PSAK terkait.

(4)

Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik

(5)

Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode
serta perubahannya

(6)

Rekonsiliasi anatara nilai tercatat dari maisng-masing jenis
modal saham, agis, serta cadangan pada awal dan akhir periode

yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. 66
d) Laporan Arus Kas
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Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah
ditetapkan dalan PSAK terkait.67 Laporan arus kas melaporkan arus
kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode.68
e) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi hasil
Berdasarkan PAPSI 2013, laporan rekonsiliasi pendapatan
dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara
pendapatan bank menggunakan dasar aktrual dengan pendapatan
dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.
Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan
dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan
pendapatan yang dibagihasilkan.
Dalam laporan rekonisliasi pendapatan dan bagi hasil , Bank
menyajikan:
(1) Pendapatn usaha utama, dasar aktrual
(2) Penyesuaian atas:
(a) Dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan
yang kas atau setara kasnya belum diterima
(b) Ditambah

dengan

pendapatan

usaha

utama

periode

sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode

berjalan.
(3) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
(4) Bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil
(5) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia.69
67
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f)

Laporan Sumber dan Pengunaan Dana Zakat
Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan
salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan
oleh entitas syariah (PSAK 101 paragraf 70). Unsur dasar laporan
sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana,
penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat
yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal
tertentu.70

g) Laporan Sumber dan Pengunaan Dana Kebajikan
Laporan

sumber

dan

penggunaan

dana

kebajikan

menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
(1) Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu:
(a) Infak,

sedekah,

dan

pengembangan

dana

kebaijkan

produktif.
(b) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.
(c) Denda dan pendapatan non-halal.
(2) Penggunaan dana kebajikan untuk:
(a) Dana kebajikan produktif dan sumbangan

(b) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
(c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
(d) Saldo awal dan akhir dana penggunaan dana kebajikan

69

Ibid. h. 82.
Ibid. h. 83.

70

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui
sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang
kewajiban ketika disalurkan (PSAK 101 Paragraf 77). Penerimaan
non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai
dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga
yang berasal dari bank umum konvensional. 71
3. Tujuan Laporan Keuangan
KDPPLKS paragraf 30, dinyatakan bahwa tujuan laporan
keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan
lainnya adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua
transaksi dan kegiatan usaha
2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah,
serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang
tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana
perolehan dan penggunaanya.

3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung
jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan
dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
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4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh
penanam modal dan pemilik modal syirkah temporer serta
informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas
syariah, termasuk penglolaan dan penyaluran zakat, imfak,
sedekah, dan wakaf.
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan
manajemen (stewarship) atau penanggungjawaban manajemen atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai
apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen
berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi.
Keputusan ini mungkin mencangkup misalnya keputusan untuk
menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau
keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen
(KDPPLKS paragraf 32).72

F.

Metode Economic Value Added (EVA)
1. Pengertian Metode Economic Value Added (EVA)
Konsep EVA merupakan suatu konsep penilaian kinerja keuangan
perusahaan dikembangkan oleh Stem Stewart & Co, sebuah perusahaan

konsultan manajemen keuangan keuangan di Amerika Serikat. Konsep
EVA membuat perusahaan lebih fokus pada upaya penciptaan nilai
perusahaan dan menilai kinerja keuangan secara adil yang diukur dengan
mempergunakan ukuran tertimbang (weighted) dari struktur modal awal
yang ada. Nilai dapat diartikan sebagai nilai guna, daya guna maupun
72
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manfaat yang dinikmati oleh stakeholders. Hal ini disebabkan karena EVA
dihitung berdasarkan kepentingan kreditor dan para pemegang saham dan
bukanya berdasar nilai buku yang bersifat historis. 73
Konsep ini menghitung biaya modal (cost of capital) berdasarkan
nilai pasar dan bukan berdasarkan nilai historisnya seperti pada penilaian
kinerja

dengan

menggunakan

analisis

laporan

keuangan.

EVA

dimaksudkan untuk menilai apakah laba yang dihasilkan perusahaan dapat
bernilai tambah secara ekonomis ataukah hanya untuk pembiayaan
perusahaan. 74
EVA merupakan konsep yang berdasarkan pada prinsip bahwa
dalam

mengukuran

laba

perusahaan

kita

harus

dengan

adil

mempertimbangkan harapan setiap penyandang dana (kreditor dan
pemegang saham), derajat keadilan tersebut dinyatakan dengan ukuran
tertimbang dari struktur modal yang ada dalam perusahaan.
2.

Langkah-Langkah Metode EVA
Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan ukuran
EVA sebagai berikut:
a.

Menghitung biaya hutang (cost of debit), dapat dilakukan dengan

menghitung biaya hutang sebelum pajak, dimana besarnya biaya
modal adalah sama dengan tingkat kuponnya untuk tiap lembar
obligasi atau dengan cara menghitung biaya hutang setelah pajak,
73
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dengan mengalihkan suku bunga hutang (1-t), dimana t tarif pajak
yang bersangkutan.
b.

Menghitung struktur modal yang tersedia bagi perusahaan untuk
membiaya perusahaanya yang merupakan penjumlahan dari total
hutang dan modal saham.

c.

Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted everage
of capital (WACC) merupakan rata-rata tertimbang biaya hutang dan
modal sendiri. Dengan demikian perhitungannya akan mencangkup
perhitungan masing-masing komponennya yaitu biaya hutang (cost of
debit) biaya modal saham (cost of equity), serta porposi masingmasing dalam struktur modal perusahaan.

d.

Menghitung EVA dilakukan dengan mengurangi laba operasional
setelah pajak dengan biaya modal yang telah dikeluarkan oleh
perusahaan. Untuk menghitung EVA menurut Suad Husnan dan Enny
Pudjjiastuti, rumus EVA adalah sebagai berikut:
1) Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax)
Dengan rumus:
NOPAT = Laba Rugi Usaha Sebelum Pajak-Pajak
2) Menghitung Invested Capital

Dengan rumus:
Invested Capital = Total Utang & Ekuitas-Utang Jangka Pendek
3) Menghitung WACC (Weight Average Cost Of Capital)
Dengan rumus:
WACC = {(D x rd) (1-Tax) + (E x re)}

a) Tingkat Modal (D)

=

b) Cost Of Debt (rd)

=

c) Tingkat Ekuitas (E)

=

d) Cost Of Equity (re)

=

e) Tingkat Pajak (Tax)

=

x 100%
x 100%
x 100 %
x 100%
x 100%

4) Menghitung Capital Charges
Dengan rumus:
Capital Charges = WACC x Invested Capital
5) Menghitung Economic Value Added (EVA)
Dengan Rumus:

EVA = NOPAT- Capital Charges
atau
EVA = NOPAT – (WACC x Invested Capital)
Untuk melihat apakah dalam perusahaan terjadi EVA atau tidak dapat
ditentukan sebagai berikut:
Jika EVA>0, hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah ekonomis bagi

perusahaan.
Jika EVA<0, hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah
ekonomis bagi perusahaan.

Jika EVA=0, hal ini menunjukkan posisi “impas” karena laba telah
digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana
baik kreditur maupun pemegang saham.75
3. Kelebihan dan Kekurangan Metode EVA
Dengan menjadikan EVA sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan
dapat

memberikan

keuntungan

tersendiri

dibandingkan

dengan

menggunakan rasio keuangan.
a. Kelebihan Metode EVA
1) EVA sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai penilai kinerja
perusahaan dimana fokus penilaian kinerja adalah pada penciptaan
nilai (value creation).76
2) EVA dapat menjadikan perusahaan lebih memperhatikan kebijakan
struktur modalnya karena EVA memperhitungkan biaya modal
3) EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau proyek
yang memberikan

pengembalian lebih tinggi daripada biaya

modalnya. 77
4) Dengan menerapkan EVA , para manajer akan berfikir dan
bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih investasi

yang memaksimalkan tingkat pengembalian dan meminimalkan
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tingkat

biaya

modal

sehingga

nilai

perusahaan

dapat

pendekatan

EVA

dimaksimalkan. 78
5) Penilaian

kinerja

dengan

menggunakan

menjadikan perhatian manajemen sesuai dengan keputusan
pemegang saham.79
6) EVA membuat manajer memfokuskan perhatian pada kegiatan
yang menciptakan nilai dan mengevaluasi kinerja berdasarkan
kriteria memaksimumkan nilai perusahaan. 80
b. Kekurangan Metode EVA
1) Eva hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu periode
tertentu, padahal nilai suatu perusahaan merupakan akumulasi
selama seumur hidup perusahaan. 81
2) Secara praktis EVA belum dapat diterapkan dengan mudah karena
proses perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal.82
Yang relatif agak sulit dilakukan dengan tepat terutama untuk
perusahaan yang belum go public.83
3) EVA

sangat

tergantung

pada

tranparansi

internal

dalam

perhitungannya.84
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Gambar 2.1 Bagan-Bagan Kerangka Pemikiran
Penjelasan:
Kerangka berfikir merupakan desain praktis dalam memahami sebuah
penelitian, agar pembaca secara cepat memahami isi dari penelitian tersebut.
Penulis akan menjelaskan bagaimana kerangka berfikir yang telah mengambarkan
sebuah penelitian ini:
Pertama, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang

dijadikan objek oleh penulis. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan
perusahaan atau bank yang pertama berdiri di Indonesia dengan prinsip syariah,
dimana laporan keuangan bank tersebut murni dan lengkap terdaftar di BEI. PT
Bank Muamalat Tbk juga merupakan Bank besar dan sehat, namun saat ini Laba
Bersih (Net Income) bank meningkat. Dengan ini dibutuhkannya suatu penilaian

kinerja keuangan yang dapat menilai kinerja yang dapat menginterprestasikan
kinerja yang sebenarnya.
Kedua, Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2014-2016.
Dalam menilaian kinerja keuangan objek utama untuk menilai yaitu laporan
keuangan, disini penulis memakai time series tahun 2014-2016. Tahun 2010-2014
dalam jurnal penelitian Fathia Ahya Nur Iman dan Arry Widodo telah diteliti,
namun pada tahun setelahnya belum ada penelitian yang meneliti. Dengan dasar
tersebut, penulis ingin meneliti serta ingin mengetahui bagaiman tingkat penilaian
kinerja keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2014-2016.
Ketiga, Penilaian Kinerja Keuangan suatu bank sangat diperlukan untuk
mengetahui keadaan kinerja suatu bank tersebut dapat dilihat dari neraca dan laba
ruginya.penilaian kinerja keuangan dapat menginterprestasikan kinerja yang
sesungguhnya atau dapat melihat keadaan keuangan bank yang sebenarnya. Bank
dikatakan baik dan sehat jika di terapkan penilaian kinerja keuangan.
Keempat, Metode economic value added (EVA) merupakan metode yang
dapat melihat kinerja keuangan yang sesungguhnya. Dengan berpedoman laporan
keuangan yaitu neraca dan laba rugi. Metode EVA bermanfaat dalam melihat
apakah suatu bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan neraca
yang ada, sedang suatu bank dikatakan sejahtera jika bank tersebut dapat

menciptakan nilai tambah atau dapat mendapatkan laba untuk bank tersebut dan
para stakeholders.

Kelima, Penilaian Kinerja Keuangan dengan Metode EVA diterapkan,
kemudian melihat apakah terjadi nilai tambah secara ekonomis atau tidak terjadi

nilai tambah secara ekonomis. Dengan hasil tersebut kemudian dapat diambil
kesimpulan kemudian di analisis dengan pendekatan metode EVA.

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
1. Sejarah Berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya
sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau
24 Rabi’us Tsani 1421 H. Pendiri Bank Muamalat Indonesia digagas oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI), pengusaha muslim dan dukungan umat islam dari berbagai pihak
yang sangat kuat. Setelah semua persyaratan terpenuhi pada tanggal 1
November 1991 dilakukan penandatanganan akte pendirian Bank
Muamalat Indonesia (BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan akte notaris Yudo
Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01.85
Izin

prinsip

Surat

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, Izin Usaha Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK:013/1992, tanggal
24 April 1992.86 Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal
1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan

produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi
Tafakul), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat)
dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya
menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk bank yaitu Shar-e yang
85
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diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di
Indonesia. Produk shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun
2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia
(MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di
Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile
banking, ATM, dan Cash Management.seluruh produk-prodeuk tersebut
menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah
penting di industri perbankan syariah.
Pada 27 Oktober 1994 Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin
sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak
lising di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan
percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak
Memesan Efek Telebih Dahulu (HMDTD) sebanyak 5 (lima) kali dan
merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan
Sukuk subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin
menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan
Indonesia. 87
Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin
melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di

seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk
membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, malaysis dan menjadi bank
pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis
di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 363 kantor layanan
87
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termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga
didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 1.337 unit ATM
Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil
Kas Keliling (mobile branch) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di
Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).
Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat
Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin
meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami,
Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai
pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasioal maupun
internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas
anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia
Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK
Muamalat) memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun
memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat. Infak dan Sedekah
(ZIS).

2. Visi dan Misi PT Bank Muamalat IndonesiaTbk
a. Visi
“ Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 Bank di
Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.”

b. Misi
“ Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan
berkesinambungan dengan penekanan pada semangat berwirausahaan
berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia
yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif
untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.”
88

3. Dasar Hukum Pendirian
Akta No. 1 Tanggal 1 November 1991 dibuat dihadapan Notaris
Yudo Paripurno, SH.89
4. Website dan Alamat Perusahaan
a. Website
www.bankmuamalat.co.id
b. Alamat Perusahaan
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Muamalat Tower
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta 12940
Tel

: 021-8066 6000

Fax

: 021- 8066 606690

5. Tujuan Usaha Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Tujuan Bank Muamalat Indonesia harus disesuaikan dengan
bermuamalat menurut ketentuan syariat Islam serta situasi dan kondisi di
88
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Indonesia, baik bidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun poitik.
Tujuan umum Bank Muamalat Indonesia adalah:
a. Meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

ekonomi

masyarakat

Indonesia, sehingga akan semakin berkurang kesenjangan sosial
ekonomi, sebagai akibat dari praktik-praktik kegiatan ekonomi yang
tidak islami.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini berpatisipasi
memanfaatkan lembaga perbankan masih kurang sebagai akibat dari
sikap keraguan terhadap hukum bunga bank.
c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat
berdasarkan efesiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk menggalakkan ekonomi rakyat, antara lain
dengan memperluas jaringan perbankan ke daerah-daerah pedesaan
yang terpencil.
d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi
berprilaku bisnis dan dan meningkatkan kualitas masyarakat. 91
B. Sistem Perumusan dan Penyusunan Strategi Manajemen PT Bank
Mumalat Indonesia Tbk

1.

Struktur Organisasi
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
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Warkum Sumitro, S.H., M.H. Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkai,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 87-88.

RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.
RUPS ini diadakan setiap akhir tahun yang anggotanya terdiri dari
pemegang saham dan modal perusahaan.
b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen
yang

bertugas

melakukan

pengarahan,

pemberian konsultasi,

melakukan evaluasi, pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan
BMI telah mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditentukan
oleh fatwa dan syariah islam. Anggota DPS sekurang-kurangnya
terdiri dari 3 (tiga) orang diangkat oleh RUPS.
Ketua

: Dr. (HC) Kyai Ma’ruf Amin

Anggota

: 1) Dr. H. Oni Sahroni, MA
2) Drs. H Sholahudin Al-Aiyub, M.Si

c. Dewan Komisaris
Dewan komisaris mempunyai tugas dalam membahas kemajuan
Bank secara umum dimana dewan komisaris mengadakan rapat setiap
bulannya.
Komisaris Utama

: Anwar Nasution

Komisaris

: 1) Iggi H. Achsien
2) Saleh Ahmed Al-Ateeqi
3) Ayuoob Akbar Qadri

d. Dewan Direksi
Dewan direksi mempunyai tugas yang sama dengan dewan
komisaris, tetapi dewan direksi mengadakan paling sedikit dua

minggu

atau

kapan

saja

diperlukan.

Dewan

direksi

juga

bertanggungjawab atas segala aktivitas bank, baik produk jasa yang
ditawarkan maupun atas segala pembiayaan yang akan diberikan.
Dewan direksi dibawahi beberapa direktur dan jajaran lainnya.
Direktur Utama

2.

: Endy PR Abdurrahman

1)

President Direktor : Endy PR Abdurrahman

2)

Operation Direktor : Masa P. Lingga

3)

Human Capital Direktor : Awaldi

4)

Finance Direktor : Hery Syafril

5)

Compliance & Risk Management Direktor : Andri Donny

6)

Cief of Financing Risk Officer : Vacant

7)

Corporate Banking Direktor : Indra Y Sugiarto

8)

Retail Banking Direktor : Purnomo B Soetadi92

Sistem perencanaan kegiatan
Perencanaan kegiatan utama PT Bank Muamalat Tbk yaitu
pencapaian visi di tahun 2017 dengan mulai mengambil langkah-langkah
strategis untuk mencapai “visi 2017” yaitu: Healthy and Excellent
Executor of Islamic Banking Service dengan harapan seluruh jaringan
bisnis Bank Muamalat Indonesia telah mencapai pertumbuhan yang

positif dengan eksistensi yang kuat sebagai fondasi untuk melangkah fase
selanjutnya.
Fase selanjutnya merupakan fase penentuan pencapaian target M10Y25, dimulai dengan target sebesar Top 15 Bank di Indonesia dan
92
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sekaligus menjadi Bank syariah terbesar di Indonesia dengan kinerja
efesiensi dan profitabilitas yang sejajar dengan perbankan kelas dunia
pada tahun 2020. Bank Muamalat telah mengidentifikasi 3 (tiga) prioritas
utama bank di tahun 2017 yaitu:
a. Meningkatkan Pendapatan
Salah satu fokus utama yang terpenting adalah meningkatkan
pendapatan utama bank. Untuk itu diperlukan strategi percepatan
pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan strategi optimalisasi modal.
Upaya peningkatan pendapatan dilakukan dengan meningkatkan
pendapatan yang berbasis jasa melalui produk-produk jasa yang
dimiliki.
b. Penyelarasan Arah Bisnis
Pertumbuhan pembiayaan akan difokuskan pada pembiayaan retail
khususnya pembiayaan perumahan.
c. Optimalisasi Biaya
Upaya optimasi biaya yang dilakukan Bank Muamlat di tahun 2016
akan kembali diteruskan dengan fokus area efesiensi yang lebih
luas.93
3.

Produk dan Jasa

a. Pendanaan
1) Giro Muamalat
1) Giro Ultima
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Giro syariah dengan akad Mudharabah dalam matauang
Rupiah dan US Dollar yang memudahkan semua jenis
kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan
personal Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi Nasabah
perorangan institusi yang memiliki legalitas badan.
2) Giro Attijary
Giro syariah dengan akad wadiah dalam mata uang Rupiah
dan US Dollar yang memudahkan dan membantu semua jenis
kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan
personal Nasabah. Giro ini diperuntukan bagi Nasabah
perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan.
2) Tabungan
1) Tabungan iB Muamalat
Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat digunakan
untuk beragam jenis transaksi, memberikan akses yang
mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan muamalat kini
hadir dengan dua pilihan kartu ATM/ Debit yaitu Kartu Shar-e
Reguler dan Shar-e Gold.
2) Tabungan iB Muamalat Dollar

Tabungan dalam denominasi valuta asing US Dollar
(USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan untuk melayani
kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.
3) Tabungan Muamalat iB Haji dan Umrah

Tabungan haji dalam mata uang Rupiah dan valuta asing
US Dollar yang dikhususkan bagi Nasabah masyarakat
muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji
dan Umrah.
4) Tabungan iB Muamalat Rencana
Tabungan iB Muamalat Rencana merupakan tabungan
berjangka dalam mata uang Rupiah, memiliki setoran rutin
bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu berakhir
kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa
dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan iB Muamalat
Rencana dapat membantu mewujudkan berbagai rencana
Nasabah
5) TabunganKu iB
Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat
terjangkau bagi Nasabah dari semua kalangan masyarakat.
6) Tabungan iB Muamalat Prima
Tabungan iB Muamalat Prima merupakan tabungan yang
didesain bagi Nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil
maksimal dan kebebasan bertransaksi.

3) Deposito
1) Deposito Mudharabah
Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar
yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal
bagi Nasabah. Deposito Mudharabah diperuntukan bagi

Nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas
badan.
2) Dana Pensiun Muamalat
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat
dapat diikuti oleh Nasabah yang berusia minimal 18 tahun,
atau sudah menikah, dengan pilihan usia pensiun dan iuran
pensiun yang terjangkau, yaitu minimal Rp20.000 (dua puluh
ribu Rupiah) per bulan dan pembayarannya dapat didebet
secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau
dapat ditransfer dari bank lain
b. Pembiayaan
1) Konsumen
1) KPR iB Muamalat
KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan
membantu Nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen
baru (indent/ready stock) maupun secondary. Pembiayaan ini
juga dapat digunakan untuk pengalihan take over KPR dari
bank lain, pembangunan, dan renovasi rumah tinggal.
Diperuntukan bagi perorangan (WNI) cakap hokum yang

berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk
karyawan, dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional
pada saat jatuh tempo pembiayaan.
2) iB Muamalat Umroh

Fasilitas bagi para Nasabah dengan tujuan membiayai
perjalanan ibadah umroh. Diperuntukan bagi perorangan
(WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau
maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan, dengan
jangka waktu pembiayaan sampai dengan 36 bulan.
3) iB Muamalat Koperasi Karyawan
Pembiayaan

yang

diberikan

kepada

koperasi

karyawanuntuk disalurkan kepada para anggotanya (pegawai
BUMN/PNS/swasta) dengan tujuan pembelian barang halal.
Diperuntukan bagi para anggota koperasi karyawan dan
diajukan secara berkelompok.
4) iB Muamalat Multiguna
Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dalam
pembelian barang halal (selain tanah, bangunan, mobil dan
emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah (selain
pembiayaan haji dan umroh).
5) iB Muamalat Pensiun
iB Muamalat Pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang
diberikan kepada para pensiunan PNS/TNI/Polri/BUMN/

BUMD/Swasta untuk pembelian barang konsumtif yang halal
(termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa
jasa halal (seperti keperluan pendidikan anak, umroh, wisata,
dan lainnya) dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun
wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia

6) Pembiayaan Autoloan (Via Multifinance)
Pembiayaan yang diberikan kepada end user dengan
tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor)
melalui perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan
Bank Muamalat Indonesia.
c. Modal Kerja
1) iB Modal Kerja SME
Pembiayaan jangka pendek dengan prinsip syariah yang
diberikan kepada Nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
usaha/bisnis dengan tujuan produktif.
2) iB Rekening Koran Muamalat
Pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat
fluktuatif dengan perputaran transaksi yang cepat dengan penarikan
dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui Cek atau
Bilyet Giro.
3) iB Muamalat Usaha Mikro
Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang
diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun
badan usaha non hukum

d. Investasi
1) iB Investasi SME
iB Investasi SME adalah pembiayaan yang akan membantu
kebutuhan investasi jangka menengah/ panjang usaha Nasabah guna
membiayai

pembelian

barang-barang

modal

dalam

rangka

rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru
sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun Nasabah.
Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan
usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.
2) iB Properti Bisnis Muamalat
iB Properti Bisnis Muamalat adalah produk pembiayaan yang
akan membantu usaha Nasabah untuk membeli, membangun,
ataupun

merenovasi properti

maupun pengalihan

take-over

pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis
Nasabah. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) pemilik usaha dan
badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.
2.

Kondisi Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
a. Kondisi Keuangan Dilihat dari Aset
Kondisi keuangan bank pada tahun 2014 jumlah aset sebesar
Rp. 62.413.310.135 mengalami peningkatan dibandingkan jumlah
aset pada tahun 2015 Rp. 57.172.587.96, sedangkan pada tahun 2016
mengalami penurunan sebesar Rp. 55.786.397.505. Total aset pada
tahun 2014 meningkat karena diperoleh dari jumlah piutang dan
pembiyaan musyarakah yaitu piutang pihak ketiga dan pembiayaan

musyarakah pihak ketiga. Jumlah piutang dari piutang pihak ketiga
yaitu sebesar Rp. 20.572.003.849, sedangkan jumlah pembiayaan
musyarakah dari pembiayaan musyarakah pihak ketiga yaitu sebesar
Rp. 20.242.528.959.

Jumlah aset tahun 2015 mengalami penurunan terjadi pada
produk-produk bank. Produk yang dimaksud yaitu produk ijarah.
Dalam laporan keuangan dijelaskan bahwa aset yang diperoleh untuk
ijarah hanya sebesar Rp. 282.462.624, dari nominal tersebut
tergambar dengan jelas bahwa bank masih kurang memaksimalkan
produk ijarah tersebut sebagai salah satu untuk meningkatkan aset
pada tahun 2015.
Pada tahun 2016 jumlah aset mengalami penurunan yang sangat
drastis dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan yang
drastis tersebut terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal
bank. Faktor internal yaitu pada kas, penempatan pada bank lain,
piutang istisna’ pada pihak ketiga, dan penyertaan saham. Faktor
internal ini bagi jumlah aset sangat berpengaruh karena rendahnya kas
yang diperoleh bank itu sendiri sebagai aset bank, kas tersebut hanya
sebesar Rp. 891.776.140 dalam satu periode. Bank juga kurang
memaksimalkan dalam bidang penempatan pada bank lain dan
penyertaan saham yang masih sangat rendah, bidang-bidang ini
sangat bermanfaat dalam memenuhi operasional bank. Sedangkan
dalam piutang istisna’ pada pihak ketiga begitu rendah dalam

pendapatannya sebagai aset. Jika piutang istisna’ maksimal dapat
menjadi aset tersendiri dan dapat membantu masyarakat dalam jual
beli. Sedangkan faktor ekternal yang dapat menurunkan jumlah aset
yaitu kondisi makro ekonomi global yang masih dalam tren
perlambatan.

b. Kondisi Keuangan Dilihat dari Laporan Laba Rugi
Kondisi keuangan pada laporan laba rugi tahun 2014 diperoleh
laba bersih sebesar Rp. 57.173.347 mengalami kenaikkan dibanding
laporan laba bersih pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 74.492.188,
sedangkan pada tahun 2016 laba bersih bank mengalami kenaikan
yaitu sebesar Rp. 80.511.090. Pada tahun 2014 laba bersih sebesar
Rp. 57.173.347 karena diperoleh dari pendapatan pengelolaan dana
oleh bank sebagai mudharib. Pengelolaan data tersebut dari
pendapatan bagi hasil dan pendapatan penjualan bank. Pendapatan
bagi hasil sebesar Rp. 2.389.316.763, sedangkan pendapatan dari
penjualan yaitu sebesar Rp. 2.331.895.389.
Laba bersih pada tahun 2015, mengalami kenaikkan yang sangat
signifikan.
pengelolaan

Kenaikkan
dana

oleh

tersebut
bank

diperoleh
sebagai

dari

pendapatan

mudharib

sebesar

Rp.4.849.359.579. Jumlah pendapatan pengolaan dana oleh bank
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikkan secara

signifikan karena diperoleh dari pendapatan bagi hasil, pendapatan
penjualan, pendapatan dari ijarah dan pendapatan usaha utama
lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bank tahun 2015 sangat
memperhatikkan dan memaksimalkan produk-produk bank.

Laba bersih tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 80.511.090 diperoleh
dari pendapatan operasional lainnya dan pendapatan non operasional
bank. Pendapatan oprasional lainnya dan pendapatan non operasional
tahun 2016 ditingkatkan oleh bank sebagai pendapatan, sedangkan
beban-beban seperti hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah
temporer, jumlah beban usaha, dan beban non oprasional diperkecil
risiko beban bagi bank. Dengan diperkecilnya beban bank tahun
2016, maka bank dapat menciptakan laba bersih yang lebih besar
dibanding dengan laba bersih pada tahun-tahun sebelumnnya.

BAB IV
ANALISIS DATA
A. Implementasi Metode Economic Value Added (EVA) pada Penilaian
Kinerja Keuangan Tahun 2014-2016
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penilaian kinerja
keuangan sangat dibutuhkan suatu bank. Penilaian kinerja bertujuan sebagai
penentuan secara periodik efektivitas operasional berdasarkan sasaran, standar
dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengevaluasi tujuan bank
tersebut.94
Metode EVA menurut Brigham dan houston, EVA berbeda dari ukuran
akuntansi tradisional atas laba karena EVA secara eksplisit tidak hanya
mempertimbangkan biaya

hutang tetapi

juga

biaya

ekuitas. 95

EVA

mengedentifikasi seberapa jauh perusahaan telah menciptakan nilai bagi
pemilik modal.96
Konsep EVA merupakan alternatif yang dapat digunakan dalam mengukur
kinerja perusahaan dimana fokus penilaian kinerja adalah pada penciptaan nilai
bank. Para manajer akan berfikir dan bertindak seperti halnya pemilik modal

yaitu

lebih

memilih

investasi

yang

dapat memaksimumkan

tingkat

pengembalian serta dengan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai
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Nora Dahlya, Op.Cit.

perusahaan dapat dimaksimumkan. 97 Disamping itu managemen bank
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan mengenai
kepatuhan bank terhadap prinsip

syariah, termasuk pendapatan dan

pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapat
tersebut diperoleh serta penggunaannya. 98 Dengan itu, penulis ingin
mengimplementasikan metode EVA pada laporan keuangan PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2014-2016. Perhitungan metode EVA sebagai
berikut:
1. Tahun 2014
a) Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax)
Dengan rumus:
NOPAT

= Laba Rugi Usaha Sebelum Pajak-Pajak
= 96.719.801- 39.546.454
= 57.173.347

b) Menghitung Invested Capital
Dengan rumus:
Invested Capital = Total Utang & Ekuitas-Utang Jangka Pendek
= 13.487.094.751- 6.312.259.641

= 7.174.835.110
c) Menghitung WACC (Weight Average Cost Of Capital)
Dengan rumus:

97

Ibid.
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2014), h. 243.
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WACC = {(Dxrd)(1-Tax) + (Exre)}
1) Tingkat Modal (D)

x 100%

=
.

=

.
.

.
.

.

x 100%

= 0,70

2) Cost Of Debt (rd)

=

x 100%

=0
3) Tingkat Ekuitas (E)

x 100 %

=
.

=

.
.

.
.

.

x 100%

= 0.30
4) Cost Of Equity (re)

x 100%

=
=

.
.

.
.

.

x 100%

= 0.01
x 100%

5) Tingkat Pajak (Tax) =

=

.

.

.

.

x 100%

= 0.41
WACC

= {(D x rd) (1 - Tax) + (E x re)}
= {(0.70 x 0)(1- 0.41) + (0.30 x 0.01)}
= 0.00

d) Menghitung Capital Charges
Dengan rumus:
Capital Charges = WACC x Invested Capital
= 0.00 x 7.174.835.110
= 0.00
e) Menghitung Economic Value Added (EVA)
Dengan Rumus:
EVA

= NOPAT - Capital Charges
= 57.173.347 – 0.00
= 57.173.347

2. Tahun 2015
a) Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax)
Dengan rumus:
NOPAT

= Laba Rugi Usaha Sebelum Pajak-Pajak
= 108.909.838- 34.417.650
= 74.492.188

b) Menghitung Invested Capital
Dengan rumus:

Invested Capital = Total Utang & Ekuitas-Utang Jangka Pendek
= 12.502.661.069- 5.963.533.426
= 6.539.127.643

c) Menghitung WACC (Weight Average Cost Of Capital)

Dengan rumus:
WACC = {(Dxrd)(1-Tax) + (Exre)}
1) Tingkat Modal (D)

x 100%

=
.

=

.
.

.
.

.

x 100%

= 0.72
2) Cost Of Debt (rd)

=

x 100%

=0
3) Tingkat Ekuitas (E)

x 100 %

=
=

.

.

.

,

x 100%

= 0.28
4) Cost Of Equity (re)

x 100%

=
=

.
.

.
.

.

x 100%

= 0.02
x 100%

5) Tingkat Pajak (Tax) =
=

.

.
.

.

x 100%

= 0.32

WACC

= {(D x rd) (1 - Tax) + (E x re)}
= {(0.72 x 0)(1- 0.32) + (0.28 x 0.02)}
= 0.01

d) Menghitung Capital Charges
Dengan rumus:

Capital Charges = WACC x Invested Capital
= 0.01 x 6.539.127.643
= 65.391.276,43
e) Menghitung Economic Value Added (EVA)
Dengan Rumus:
= NOPAT - Capital Charges

EVA

= 74.492.188 - 65.391.276,43
= 9.100.911,57
3. Tahun 2016
1) Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax)
Dengan rumus:
NOPAT

= Laba Rugi Usaha Sebelum Pajak-Pajak
= 116.459.114- 35.948.024
= 80.511.090

2) Menghitung Invested Capital
Dengan rumus:
Invested Capital = Total Utang & Ekuitas-Utang Jangka Pendek
= 13.095.502.574 – 5.872.247.841

= 7.223.254.733
3) Menghitung WACC (Weight Average Cost Of Capital)
Dengan rumus:
WACC = {(Dxrd)(1-Tax) + (Exre)}
1) Tingkat Modal (D)

=

x 100%

.

=

.
.

.
.

.

x 100%

= 0.72
2) Cost Of Debt (rd)

=

x 100%

=0
3) Tingkat Ekuitas (E)

x 100 %

=
.

=

.
.

.
.

.

x 100%

= 0.28
4) Cost Of Equity (re)

x 100%

=
=

.
.

.
.

.

x 100%

= 0.02
x 100%

5) Tingkat Pajak (Tax) =
=

.

.
.

.

x 100%

= 0.31
WACC

= {(D x rd) (1 - Tax) + (E x re)}
= {(0.72 x 0)(1- 0.31) + (0.28 x 0.02)}
= 0.01

4) Menghitung Capital Charges
Dengan rumus:
Capital Charges = WACC x Invested Capital
= 0.01 x 7.223.254.733

= 72.232.547,33
5) Menghitung Economic Value Added (EVA)
Dengan Rumus:
EVA

= NOPAT - Capital Charges
= 80.511.090 - 72.232.547,33
= 8.278.542,67

B. Analisis Metode EVA bagi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Analisis yang digunakan peneliti yaitu analisis horizontal (Dinamis).
Analisis hotizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan
laporan keuangan dari beberapa periode. Dengan kata lain, perbandingan
dilakukan dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama (perusahaan itu
senidri) tentapi untuk periode waktu yang berbeda. Melalui hasil analisis ini
dapat dilihat kemajuan atau kemunduran kinerja perusahaan dari periode yang
satu ke berikutnya. 99

Perhitungan metode EVA pada laporan keuangan PT Bank Muamalat
Tbk tahun 2014-2016, langkah pertama yaitu menghitung NOPAT. Nilai

NOPAT bank mengalami kenaikkan pada tahun 2014 ke 2016, kenaikkan yang
begitu signifikan. Nilai NOPAT terbesar di tahun 2016 yaitu dengan nilai Rp.
80.511.090, nilai tersebut diperoleh oleh bank dari meminimumkan bebanbeban pada laporan laba rugi dan memaksimumkan pendapatan pengelolaan
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dana oleh bank sebagai mudharib. Beban-beban tersebut yaitu beban
operasional, beban cadangan kerugian penurunan aset produktif dan non
produktif serta beban non operasional. Sedangkan nilai NOPAT terkecil pada
tahun 2014, dengan nilai Rp57.173.347. Nilai tersebut diperoleh oleh bank
dikarenakan pada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer
mengalami kerugian, kerugian tersebut sebesar (Rp. 3.352.238.618). Dari
kerugian tersebut bank dalam memperoleh laba bersih mengalami penurunan
dibanding pada tahun 2015 dan tahun 2016.
Langkah kedua yaitu menghitung Invested Capital (IC). Nilai Invested
Capital fluktuatif, nilai Invested Capital terbesar pada tahun 2016 yaitu Rp.
7.223.254.733. sedangkan nilai Invested Capital terkecil pada tahun 2015
dengan nilai Rp. 6.539.127.643. Nilai Invested Capital pada tahun 2015
mengalami penurunan dikarenakan jumlah ekuitas yang begitu rendah yaitu
dengan nilai Rp3.550.563.883. Sedangkan pada tahun 2014, jumlah ekuitas
mengalami peningkatan dengan nilai Rp. 4.023.951.885.

Tahap ketiga, perhitungan Weight Average Cost of Capital (WACC).
Nilai Weight Average Cost of Capital (WACC) PT Bank Muamalat Indonesia
Tbk tahun 2014-2016

mengalami kenaikkan, walaupun kenaikkan Weight

Average Cost of Capital (WACC) tidak signifikan. Kenaikkan ini dikarenakan
Cost of Equity (re) pada laba setelah pajak pada tahun 2014 dengan nilai
Rp.57.173.347 lebih rendah dibanding dengan nilai Cost of Equity (re) pada
laba setelah pajak pada tahun 2015 Rp. 74.492.188. Pada tahun 2016

mengalami kenaikkan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan
nilai Rp. 80.511.090.
Nilai WACC pada Cost Of Debt (rd) yaitu Rp. 0. PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk merupakan bank yang berbasis syariah, dalam bank syariah
bunga diharamkan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal
dengan Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking.
Peristilahan islamic tidak lepas dari hukum-hukum islam yang berlaku.
Transaksi yang dijalamkam PT Bank Muamalat Indonesia Tbk harus sejalan
dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Utamanya adalah
berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisyir (spekulasi), dan
gharar (ketidakjelasan).100 Sebagaimana dalam Q.S Ali-imron ayat 130 yaitu:
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َ َ َ َ ٰ َ َ ٗ ۖ َوٱ ُ ا ْ ٱ
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ُ ُ َۡ
ٗ ٰ َ ۡ ََ أ
ُ
َ
َ
َ ْ ٱ ِ َ ءَا ا
ْاْ ٱ ِّ ا
ُۡ
َِ ُ ن

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu
beruntung.” (Q.S Ali-Imron:130).101
Tahap keempat yaitu menghitung Capital Chaeges (CC). Nilai Capital
Chaeges (CC) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2014-2016 mengalami
kenaikkan yang signifikan. Kenaikkan ini diperoleh dari Weight Average Cost

of Capital (WACC) yang mengalami kenaikkan walaupun Invested Capital
(IC) mengalami fluktuatif namun

Capital Chaeges (CC) mengalami

kenaikkan. Nilai CC pada tahun 2014 Rp0 dikarenakan nilai Weight Average
Cost of Capital (WACC) Rp 0. Berbeda dengan nilai Capital Chaeges (CC)
100
101
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pada tahun 2015, yaitu Rp. 65.391.276,43. Pada tahun 2016 mengalami
kenaikkan signifikan dibanding pada tahun 2015, yaitu Rp. 72.232.547,33.
Tahap selanjutnya, menghitung EVA. Nilai EVA PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk tahun 2014-2016 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu
sebagai berikut:
1) EVA 2014

= Rp. 57.173.347

2) EVA 2015

= Rp. 9.100.911,57

3) EVA 2016

= Rp. 8.278.542,67

Berdasarkan kriteria yang digunakan untuk menghitung EVA pada
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menghasilkan nila EVA positif atau
sama dengan EVA pada bank lebih dari nol (EVA > 0). Pada posisi ini PT
Bank Muamalat Tbk pada tahun 2014-2015 dapat menciptakan nilai
tambah. Hal ini di karenakan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat
memperoleh dan memaksimumkan pendapatan laba setiap tahunnya.

C. Analisis Kinerja Keuangan dalam Pandangan Islam
Dalam mengalisis kinerja keuangan, manajemen harus memiliki prinsip-prinsip
manajemen syariah yaitu:
1.

Keadilan

Meski benar bahwa keadilan dan ketidakadilan telah terlihat jelas
semenjak manusia eksis di muka bumi, manusia masih kabur dalam
menggambarkan tapal batasnya. Artinya keadilan tidak pernah dipahami

secara lengkap. Keadilan merupakan satu prinsip fundamental dalam
ideologi islam.102
2. Amanah dan Pertanggungjawaban
Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban, Islam menggariskan dalam
firman-Nya yang artinya: ” Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang
apa yang kamu kerjakan. “103
3. Komunikatif
Sesungguhnya dalam setiap gerak manusia tidak dapat menghindari
untuk berkomunikasi. 104 Sebagaimana dalam Q.S An-nisa ayat 63 yaitu:
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”Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang
di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan
berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan
yang berbekas pada jiwa mereka.”(Q.S An-nisa: 63).105
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Penilaian kinerja bertujuan sebagai penentuan secara periodik efektivitas
operasional berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan
sebelumnya untuk mengevaluasi tujuan bank tersebut. Konsep EVA
merupakan alternatif yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja
perusahaan dimana fokus penilaian kinerja adalah pada penciptaan nilai bank.
Karena EVA tidak hanya mempertimbangkan biaya hutang saja namun juga
biaya modal bank tersebut. Berdasarkan dari hasil analisis dan perhitungan
economic value added (EVA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode
2014-2016 menunjukkan nilai EVA yang positif atau EVA > 0 yang artinya
bank mampu menciptakan nilai tambah atau laba yang dihasilkan meningkat
dan dapat memenuhi biaya operasionalnya.Perkembangan penilaian kinerja
keuangan dengan metode EVA PT bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 20142016 mengalami peningkatan, dan ini membuktikan bahwa metode EVA
sangat efektif untuk digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan pada bank.
B. Saran
Mengimplementasikan penilaian kinerja keuangan dengan metode EVA

untuk menilai kinerja suatu bank umumnya perusahaan, agar suatu bank dapat
menilai sisi sebenarnya keadaan keuangan bank tersebut.
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