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ABSTRACT  
The purpose of this research to describe and compare the performance of Islamic banks and 
conventional banks using performance measures based value-added. They are Financial 
Value Added (FVA) and Economic Value Added (EVA). This research also examined the 
effect of FVA and EVA on conventional banks to value of the firm. This research used 
secondary data and judgment sampling as a sampling technique. Based on the criteria 
sample used in this research, sample in this research consist of 21 Islamic banks and 61 
conventional banks for the research period of 2007 through 2012. Analysis techniques used 
in this research are descriptive analysis, independent sample t-test, and multiple regressions 
analysis. The result of this analysis shows that FVA on Islamic banks and conventional banks 
increased during 2007 and 2012. However, EVA on Islamic banks and conventional banks 
has decreased and performance of Islamic banks and conventional banks are different. FVA 
in Islamic banks is higher than FVA on conventional banks, but EVA Islamic banks is lower 
than conventional banks. FVA’s conventional bank has a positive effect on value of the firm 
and EVA’s bank conventional has no effect on value of the firm. 

 
Key words: Financial Value Added, Economic Value Added, Value of The Firm, Islamic 

Bank, Conventional Bank. 
 

ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta membandingkan kinerja bank syariah dan bank 
konvensional dengan menggunakan alat ukur kinerja berbasis value added yang terdiri dari 
Financial Value Added (FVA) dan Economic Value Added (EVA) serta menguji pengaruh 
FVA dan EVA pada bank konvensional terhadap nilai perusahaannya. Penelitian ini 
menggunakan judgment sampling sebagai teknik samplingnya. Berdasarkan kriteria sampel 
yang telah ditetapkan, sampel pada penelitian ini terdiri dari 21 bank syariah dan 61 bank 
konvensional untuk periode penelitian tahun 2007 hingga tahun 2012. Data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan bank syariah 
dan bank konvensional, serta Bursa Efek Indonesia. Adapun teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis deskriptif, independent sample t-test, dan uji regresi liner berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2007 hingga 2012 FVA bank syariah dan 
bank konvensional mengalami peningkatan sedangkan EVA kedua bank itu mengalami 
penurunan, serta kinerja kedua bank tersebut berbeda. FVA pada bank syariah lebih tinggi 
daripada bank konvensional sedangkan EVA bank syariah lebih rendah dibandingkan 
dengan EVA bank konvensional. FVA bank konvensional berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan, sedangkan EVA tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Financial Value Added, Economic Value Added, Nilai perusahaan, Bank 

Syariah, Bank Konvensional. 
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PENDAHULUAN 
Pada zaman era globalisasi seperti 

saat ini, persaingan di dunia perbankan se-
makin ketat. Hal tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, antara lain: semakin ce-
patnya akses informasi dan kecanggihan 
teknologi yang mendukung operasional 
bank. Bukan hanya bank konvensional 
yang dituntut untuk bekerja keras mening-
katkan daya saing agar dapat meningkat-
kan nilai perusahaannya, namun bank sya-
riah juga memiliki tuntutan yang sama un-
tuk dapat bersaing dengan para pesaingnya 
dan meningkatkan nilainya. Bank dapat 
meningkatkan nilai perusahaan dengan pe-
ngambilan keputusan keuangan yang tepat. 
Menurut Van Horne (2002: 6) fungsi keu-
angan mencakup tiga keputusan utama 
yang harus diambil oleh sebuah perusa-
haan, yaitu keputusan investasi, keputusan 
pendanaan, dan keputusan dividen/keputu-
san pembelian kembali saham. Keputusan 
investasi bertujuan agar penggunaan dana 
perusahaan dapat memberikan keuntungan 
bagi perusahaan dan memperkaya peme-
gang saham. Kontribusi aktiva tetap yang 
dimiliki oleh perusahaan dalam menghasil-
kan keuntungan bersih perusahaan dapat 
diukur dengan menggunakan Financial 
Value Added (FVA) (Rr.Iramani dan Erie 
febrian:2005). 

Keputusan pendanaan merupakan 
keputusan perusahaan untuk memperoleh 
dana yang akan digunakan untuk investasi 
dan kebutuhan perusahaan. Keputusan ini 
berkaitan dengan struktur modal yang akan 
digunakan oleh perusahaan. Oleh karena 
itu, struktur modal yang digunakan harus 
optimal agar dapat meningkatkan nilai pe-
rusahaan. Untuk mengukur optimalisasi 
pendaaan yang telah digunakan, perusaha-
an dapat menggunakan  metode Economic 
Value Added (EVA). Sedangkan keputus-
an dividen berkaitan dengan tujuan perusa-
haan yaitu meningkatkan kekayaan peme-
gang saham, keputusan ini sangat penting 
agar dividen yang dibagikan dan laba yang 
ditahan dapat meningkatkan nilai peru-
sahaan.  

Saat ini dunia perbankan di Indone-
sia mengalami perkembangan yang sangat 
pesat, baik perbankan konvesional maupun 
perbankan syariah. Hal ini terbukti dari to-
tal aset, penghimpunan dana, dan penyalu-
ran dana dari bank syariah dan bank kon-
vensional yang terus mengalami perkem-
bangan dari tahun ke tahun. Pada bank 
syariah, pertumbuhan total aset yang dica-
pai adalah sebesar 48,10% untuk tahun 
2011 dan 36,87% untuk tahun 2012, per-
tumbuhan penghimpunan dana sebesar 
52,79% untuk tahun 2011 dan 32,37% 
untuk tahun 2012, serta pertumbuhan 
penyaluran dana sebesar 46,43% untuk ta-
hun 2011 dan 10,47% untuk tahun 2012 
(outlook perbankan syariah 2012 dan 
2013). Adapun pada bank konvensional, 
pertumbuhan total aset adalah sebesar 
21,40% untuk tahun 2011 dan 16,69% 
untuk tahun 2012, pertumbuhan penghim-
punan dana sebesar 20,69% untuk tahun 
2011 dan 14,50% untuk tahun 2012, serta 
pertumbuhan penyaluran dana sebesar 
23,38% untuk tahun 2011 dan 22,28% 
untuk tahun 2012 (Statistik Perbankan 
Indonesia Desember 2012). Pertumbuhan 
total asset, peghimpunan dana, dan penya-
luran dana bank syariah dan bank konven-
sional menunjukkan kinerja bank konven-
sional dan bank syariah yang semakin 
baik. Kinerja bank syariah dan bank kon-
vensional telah banyak diteliti, baik de-
ngan menggunakan pengukuran CAR 
(Capital Adequency Ratio), ROA (Return 
On Asset), ROE (Return On Equity), mau-
pun dengan pengukuran EVA (Economic 
Value Added). Salah satunya adalah pene-
litian yang dilakukan oleh Endri (2008) 
tentang kinerja Bank Syariah Mandiri yang 
diukur dengan rasio keuangan dan EVA 
(Economic Value Added) menemukan 
bukti bahwa penggunaan EVA sebagai alat 
ukur kinerja bank syariah lebih objektif 
dibandingkan dengan rasio keuangan. 

EVA merupakan salah satu pengu-
kuran kinerja berbasis value added yang 
telah banyak dilakukan di Indonesia. Na-
mun masih terdapat satu pengukuran ki-
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nerja perusahaan berbasis value added 
yang belum banyak diteliti untuk bank 
syariah maupun bank konvensional, yaitu 
FVA (Financial Value Added). Berdasar-
kan pada uraian tersebut, motivasi untuk 
melakukan penelitian ini adalah untuk me-
ngukur kinerja bank syariah dan bank kon-
vensional dengan menggunakan EVA dan 
FVA. Oleh karena itu, penelitian ini berju-
dul “Pengukuran Kinerja Bank Syariah 
dan Bank Konvensional Berbasis Value 
Added”. Adapun tujuan penelitian ini ada-
lah untuk mengkaji kinerja bank syariah 
dan bank konvensional dengan mengguna-
kan pengukuran kinerja berbasis value 
added yang terdiri dari FVA dan EVA, 
serta mengkaji perbedaan kinerja kedua 
bank tersebut dengan menggunakan pe-
ngukuran FVA dan EVA.  
 
RERANGKA TEORITIS DAN HIPO-
TESIS 
Nilai Perusahaan 

Farah (2005:1) berpendapat bahwa 
nilai perusahaan pada perusahaan yang su-
dah go public berbeda dengan perusahaan 
yang tidak go public. Nilai perusahaan 
yang sudah go public tercermin pada harga 
saham perusahaan, sedangkan pengertian 
nilai perusahaan yang belum go public ni-
lainya terealisasi apabila perusahaan akan 
dijual dan mencakup total aktiva dan pros-
pek perusahaan, risiko usaha, lingkungan 
usaha, dan lain-lain. 

Tujuan utama perusahaan, adalah 
menigkatkan nilai perusahaan. Rendahnya 
kualitas laba akan dapat membuat kesala-
han pembuatan keputusan para pemakai-
nya seperti investor dan kreditor, sehingga 
nilai perusahan akan berkurang (Hanoma-
ngan Siallagan dan Mas’ud Machfoedz, 
2006). Nilai pasar perusahaan adalah “en-
terprise value” dari perusahaan yang ber-
sangkutan dan merupakan hasil penjumla-
han dari seluruh nilai pasar yang diklaim 
oleh pihak lain terhadap perusahaan pada 
suatu waktu tertentu (Adler, 2006:130). 
Adapun Andy (2007:11) berpendapat bah-
wa nilai sebuah perusahaan atau (enter-

prise value) sangat ditentukan oleh kesuk-
sesan atau kegagalan manajemen perusa-
haan dalam mengelola aset untuk mengha-
silkan laba. Ketika laba meningkat, nilai 
perusahaan akan naik dan kenaikan terse-
but segera diikuti oleh kenaikan harga sa-
ham. Peningkatan nilai perusahaan akan 
menimbulkan keyakinan para investor un-
tuk berinvestasi pada perusahaan yang me-
nguntungan tersebut. 

Brigham dan Daves (2012:254) me-
nyatakan bahwa nilai dasar dari sebuah pe-
rusahaan kepada investor tergantung pada 
nilai saat ini (present value) dari arus kas 
(Free Cash Flow) masa depan yang diha-
rapkan. Arus kas tersebut dinilai saat ini 
dengan mendiskontokannya dengan 
WACC (Weighted Average Cost of Capi-
tal). Menurut Andri Rachmawati dan Ha-
nung (2007:9), nilai perusahaan dapat diu-
kur dengan Price Book Value (PBV).  
 
Financial Value Added (FVA) 

Financial Value Added (FVA) me-
rupakan metode baru dalam mengukur ki-
nerja dan nilai tambah perusahaan. Metode 
ini mempertimbangkan kontribusi dari 
fixed asset dalam menghasilkan keuntu-
ngan bersih perusahaan (Rr.Iramani dan 
Erie 2005). Menurut Rr. Iramani dan Erie 
Febrian (2005) beberapa keunggulan FVA 
dibanding EVA adalah FVA melalui de-
finisi Equivalent Depreciation menginte-
grasikan seluruh kontribusi aset bagi kiner-
ja perusahaan, demikian juga opportunity 
cost dari pembiayaan perusahaan, FVA se-
cara jelas mengakomodasi kontribusi kon-
sep value growth duration (durasi pencip-
taan nilai) sebagai unsur penambah nilai, 
FVA mengedepankan konsep equivalent 
depreciation dan accumulated equivalent 
tampaknya lebih akurat menggambarkan 
financing cost, FVA memberikan solusi 
terhadap mekanisme kontrol dalam perio-
de tahunan, yang selama ini merupakan 
kendala bagi konsep NPV.  

Adapun kelemahan FVA menurut 
Iramani dan Erie Febrian (2005) adalah 
FVA kurang praktis dalam mengantisipasi 
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fenomena bila perusahaan (proyek) menja-
lankan investasi baru di tengah-tengah ma-
sa investasi yang diperhitungkan.  

FVA dengan sempurna memisahkan 
keputusan operasi dan keputusan investasi. 
Sehingga FVA dapat menjelaskan pencip-
taan nilai dan membuat hal ini tepat untuk 
menentukan faktor yang bertanggung ja-
wab atas penambahan atau pengurangan 
nilai (Rodriguez 2002). FVA yang bernilai 
positif (FVA > 0) terjadi ketika keuntung-
an bersih perusahaan dan penyusutan dapat 
mengover equivalent depreciation atau 
(NOPAT+D) > ED. Apabila hal tersebut 
tercapai maka perusahaan dapat mening-
katkan kekayaan pemegang saham karena 
NPV akan bernilai positif (Rr.Iramani & 
Erie Febrian,2005;7). Meningkatnya keka-
yaan pemegang saham dapat menyebabkan 
peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena 
itu, FVA yang tinggi akan menciptakan ni-
lai perusahaan yang tinggi. Penelitian yang 
dilakukan oleh Nur Wilda S. (2011) me-
nyimpulkan bahwa FVA berpengaruh po-
sitif dan signifikan terhadap nilai perusa-
haan. Apabila FVA mengalami kenaikan 
maka nilai perusahaan juga akan menga-
lami kenaikan. 
 
Economic Value Added (EVA) 

Konsep utama EVA pada pengura-
ngan biaya modal dan net operating profit 
after tax (NOPAT) dapat mendorong pihak 
manajemen lebih memperhatikan struktur 
modal. EVA mengakui bahwa modal atas 
ekuitas memiliki tingkat atas risiko yang 
lebih tinggi daripada modal yang didapat 
dari hutang. Oleh karena itu tingkat biaya 
modal atas ekuitas lebih tinggi dari biaya 
atas hutang (Satria Yudhia W. dan Lulus 
Kurniasih, 2006).  

Menurut Brigham dan Daves 
(2012:257) Economic Value Added (EVA) 
berfokus pada efektifitas manajerial pada 
tahun tertentu. Menurut Rodriguez (2002), 
EVA ditentukan dengan menghitung per-
bedaan antara laba operasi bersih dan total 
biaya usaha, baik biaya hutang maupun bi-
aya modal sendiri. 

Hasil perhitungan EVA dapat berni-
lai positif dan bernilai negatif. Apabila 
EVA bernilai positif atau EVA > 0 maka 
dapat diindikasikan bahwa terjadi penam-
bahan nilai ekonomis. Namun jika EVA 
bernilai negatif atau EVA < 0 maka dapat 
diindikasikan bahwa tidak terjadi penam-
bahan nilai ekonomis. 

EVA mempunyai keunggulan dan 
kelemahan. Menurut Rr. Iramani dan Erie 
Febrian (2005) beberapa keunggulan EVA 
adalah EVA dapat digunakan sebagai pen-
ciptaan nilai (value creation), EVA mem-
fokuskan penilaian pada nilai tambah de-
ngan memperhitungan beban sebagai kon-
sekuensi investasi, konsep EVA adalah 
alat perusahaan dalam mengukur harapan 
yang dilihat dari segi ekonomis dalam 
pengukurannya yaitu dengan memperhati-
kan harapan para penyandang dana secara 
adil dimana derajat keadilan dinyatakan 
dengan ukuran tertimbang dari struktur 
modal yang ada dan berpedoman pada ni-
lai pasar dan bukan pada nilai buku, perhi-
tungan EVA dapat dipergunakan secara 
mandiri tanpa memerlukan data pemban-
ding seperti standard industri atau data 
perusahaan lain sebagai konsep penilaian, 
konsep EVA dapat digunakan sebagai 
dasar penilaian pemberian bonus pada kar-
yawan terutama pada divisi yang memberi-
kan EVA lebih sehingga dapat dikatakan 
bahwa EVA menjalankan stakeholders sa-
tisfaction concept, pengaplikasian EVA 
yang mudah menunjukkan bahwa konsep 
tersebut merupakan ukuran praktis, mudah 
dihitung dan mudah digunakan sehingga 
merupakan ukuran salah satu bahan per-
timbangan dalam mempercepat pengam-
bilan keputusan bisnis. 

Adapun beberapa kelamahan EVA 
Menurut Mirza (1997) dalam artikel Rr. 
Iramani dan Erie Febrian (2005) antara 
lain EVA hanya mengukur hasil akhir (re-
sult) karena konsep ini tidak mengukur 
aktivitas-aktivitas penentu, EVA terlalu 
bertumpu pada keyakinan bahwa investor 
sangat mengandalkan pendekatan funda-
mental dalam mengkaji dan mengambil 
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keputusan untuk menjual atau membeli sa-
ham tertentu padahal faktor-faktor lain 
terkadang justru lebih dominan. 

Endri (2008) yang melakukan pene-
litian dengan tujuan untuk menganalisis ki-
nerja keuangan Bank Syariah Mandiri 
(BSM) dengan menggunakan rasio-rasio 
keuangan dan Economic Value Added 
(EVA) dengan menggunakan data laporan 
keuangan BSM pada tahun 2003-2006. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ki-
nerja Bank Syariah Mandiri berdasarkan 
pengukuran NPM, ROA, ROE, dan CAR 
rata-rata mengalami kenaikan selama ta-
hun 2003-2006, sedangkan apabila kinerja 
bank tersebut diukur dengan menggunakan 
EVA ternyata kinerja BSM mengalami pe-
nurunan bahkan nilainya negatif atau ku-
rang dari nol. Selain itu, pada penelitian ini 
Endri (2008) menyimpulkan bahwa peng-
gunaan EVA lebih objektif daripada rasio-
rasio keuangan dalam melakukan penilaian 
terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal ter-
sebut dikarenakan EVA juga memperhi-
tungkan adanya biaya modal yang dike-
luarkan oleh perusahaan.  

EVA adalah salah satu metode peng-
ukuran nilai perusahaan dengan memper-
timbangkan kontribusi biaya modal. Me-
nurut Satria Yudhia W. dan Lulus Kurnia-
sih (2006), EVA memiliki hubungan yang 
signifikan secara statistik dengan nilai pe-
rusahaan, namun EVA memiliki pengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan. Pradho-
no dan Yulius Jogi Christiawan juga mem-
berikan kesimpulan dalam penelitiannya 
yang berjudul “Pengaruh Economic Value 
Added, Residual Income, Earnings dan 
Arus Kas Operasi terhadap Return yang 
Diterima oleh Pemegang Saham” pada 
tahun 2004 bahwa EVA berpengaruh po-
sitif terhadap return namun pengaruh ter-
sebut bukanlah pengaruh yang signifikan. 
Selain itu, Mirannda Octora, Yuliana Sa-
lim, dan Thio Anastasia (2003) Petrolina 
juga melakukan penelitian tentang penga-
ruh penelitian kinerja dengan konsep kon-
vensional dan konsep value based terhadap 
rate of return. Penelitian tersebut mengha-

silkan kesimpulan bahwa EVA mampu 
memberikan pengaruh positif yang signi-
fikan terhadap return saham. 

Secara umum kinerja keuangan bank 
syariah dan bank konvensional tidak ber-
bedah jauh, kecuali dalam hal likuiditas 
karena bank syariah lebih likuid diban-
dingkan dengan bank konvensional (Siti: 
2011). Sehingga dapat diketahui bahwa 
bank syariah secara umum lebih likuid 
dibandingkan dengan bank konvensional. 
Sebagaimana hasil penelitian Siti (2011), 
hasil penelitian Indra (2008) juga menyim-
pulkan bahwa bahwa kinerja bank syariah 
lebih baik daripada bank konvensional 
karena LDE, LDR, ROA, NPM bank sya-
riah lebih tinggi dibandingkan dengan 
LDE, LDR, ROA, NPM bank konvensio-
nal. Namun berdasarkan CAR, kinerja 
bank konvensional lebih baik disbanding-
kan bank syariah.  

Berbeda dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Laghari,dkk (2011). 
Penelitian Laghari,dkk (2011) tersebut me-
nyatakan bahwa berdasarkan penilaian ki-
nerja melalui rasio-rasio keuangan, kinerja 
bank konvensional lebih baik dibanding-
kan bank syariah. Sebagaimana hasil pene-
litian Laghari, dkk, penelitian yang dila-
kukan oleh Hanif, Tariq dan Tahir (2012) 
juga menyimpulkan bahwa bank konven-
sional lebih unggul dibandingkan dengan 
bank syariah dalam hal profitabilitas dan 
likuiditas, namun dalam hal pengelolaan 
dan pemeliharaan solvabilitas bank sariah 
yang lebih mendominasi daripada bank 
konvensional. 

Berdasarkan pada telaah teori dan 
penelitian sebelumnya, maka dapat diru-
muskan hipotesis sebagai berikut: 
H1: Diduga terdapat perbedaan FVA yang 
signifikan antara bank syariah dan bank 
konvensional. 
H2: Diduga terdapat perbedaan EVA yang 
signifikan antara bank syariah dan bank 
konvensional. 
H3: Diduga FVA dan EVA berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan pada bank 
konvensional. 
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Gambar 1 

Rerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian berkai-
tan dengan tingkatannya, penelitian ini 
adalah penelitian yang berupa pengujian 
hipotesis (hypothesis testing) karena pene-
litian ini menjelaskan hubungan tertentu 
dua faktor atau lebih dalam suatu situasi, 
yaitu pengaruh FVA dan EVA terhadap ni-
lai perusahaan pada bank konvensional. 
Adapun berdasarkan metode pengumpulan 
datanya, penelitian ini termasuk dalam 
proses pemantauan karena penelitian ini 
hanya melakukan pengamatan pada data 
sekunder yang telah tersedia. 

Berdasarkan perspektif tujuan pene-
litian, penelitian ini merupakan correlatio-
nal study yang bertujuan untuk mengiden-
tifikasi adanya hubungan dan untuk menja-
wab pertanyaan sejauh mana pengaruh 
FVA dan EVA terhadap nilai perusahaan 
pada bank konvensional. Adapun berdasar-
kan dimensi waktu, penelitian ini merupa-
kan studi pooling data yaitu gabungan data 
runtut waktu (time series) dan data cross 
section dengan periode 2007-2012. 

Apabila ditinjau dari perspektif 
ruang lingkup topik pembahasan maka pe-
nelitian ini merupakan statistical study ka-
rena penelitian ini berusaha untuk menge-

tahui ciri-ciri populasi melalui penarikan 
kesimpulan secara inferensi berdasarkan 
ciri-ciri sampel dan penelitian ini pula 
menggunakan pengujian statistik dalam 
menganalisis data untuk memecahkan per-
masalahan. Uji statistik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah multiple re-
gression analysis dan uji beda. 
 
Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya meneliti penilai-
an kinerja bank syariah dan bank konven-
sional berbasis value added yang meliputi 
variabel FVA dan EVA serta pengaruhnya 
terhadap nilai perusahaan pada bank kon-
vensional. Selain itu, ruang lingkup peneli-
tian ini difokuskan pada laporan keuangan 
yang diterbitkan oleh bank syariah dan 
bank konvensional di Indonesia selama pe-
riode tahun 2007-2012. 
 
Identifikasi Variabel 

Berdasarkan permasalahan hipotesis 
yang telah dikemukakan, maka variabel-
variabel yang akan dianalisis dalam pene-
litian adalah variabel terikat (Y) yaitu nilai 
perusahaan (firm value) dan variabel bebas 
(X) yang terdiri dari Financial Value 
Added (FVA), Economic Value Added 
(EVA). 

NILAI 
PERUSAHAAN 

FVA EVA 

BANK 
KONVENSIONAL 

KINERJA 
BANK 

BANK 
SYARIAH 

FVA EVA 
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Definisi Operasional dan Pengukuran 
Variabel 

Definisi operasional nilai perusahaan 
sebagai variabel terikat adalah nilai peru-
sahaan yang tercermin dari penilaian sa-
ham oleh pasar. Pengukuran variabel ini 
menggunakan satuan kali, dimana perhi-
tungannya sesuai dengan persamaan beri-
kut ini: 
푃퐵푉 = 	 	 	

	 	 	
  

 
Adapun variabel bebas pada peneli-

tian ini terdiri dari dua yaitu Financial Va-
lue Added (FVA) dan Economic Value Ad-
ded (EVA). Financial Value Added (FVA) 
merupakan metode baru dalam penguku-
ran kinerja dan nilai tambah perusahaan. 
FVA digunakan untuk mengukur kontri-
busi dari aset tetap yang dimiliki perusa-
haan dalam penambahan nilai keuangan 
bagi perusahaan. Satuan pengkuran yang 
digunakan adalah triliun rupiah dimana 
perhitungannya menggunakan persamaan 
berikut ini: 

FVA = NOPAT – (ED-D)  
Dimana:  
FVA = Financial Value Added 
NOPAT = Net Operating Profit After Tax 
ED-D = Equivalent Depreciation-

Depreciation 
ED = ED = PV depresiasi  
 = Cash Flow Depresiasi  
 (1+wacc)i 
 
Economic Value Added (EVA) merupakan 
metode pengukuran nilai tambah perusaha-
an dengan mempertimbangkan kontribusi 
dari modal yang digunakan perusahaan. 
Satuan pengukuran menggunakan satuan 
triliun rupiah yang diperoleh dari hasil per-
hitungan dengan menggunakan persamaan 
sebagai berikut: 

EVA = NOPAT – (WACC x Capital)  
Dimana: 
EVA = Economic Value Added 
NOPAT = Net Operating Profit After Tax 

WACC = Weighted Average Cost of 
Capital (Rata-rata tertimbang 
biaya modal) 

Capital = Total modal perusahaan 
 
Bank syariah dan bank konvensional 

memiliki perbedaan prinsip dalam menja-
lankan kegiatan operasionalnya, sehingga 
terdapat perbedaan pula pada bentuk lapo-
ran keuangan pada keuangan tersebut. 
Meski perhitungan FVA dan EVA pada 
bank syariah dan bank konvensional tidak 
berbeda, namun terdapat perbedaan per-
hitungan Wd dan Kd dalam perhitungan 
WACC kedua bank tersebut. Perhitungan 
Wd (proporsi hutang) dan Kd (biaya hu-
tang) pada bank syariah adalah sebagai 
berikut: 

 
Wd= (Total Hutang+Total Dana Syirkah Temporer)

Total Pasiva
× 100%  

  
 

%100
Temporer)Syirkah  Dana  Liabilitas (Total

Hasil) Bagi  Bonus(Beban Kd 





 
 
Adapun perhitungan perhitungan Wd (pro-
porsi hutang) dan Kd (biaya hutang) pada 
bank konvensional adalah sebagai berikut: 
 

%100
pasiva Total

modalstruktur  pada hutang TotalWd 

 

%100
hutang Total
bungaBeban Kd   

 
Populasi, Sampel dan Teknik Pengam-
bilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini ada-
lah bank syariah dan bank konvensional di 
Indonesia. Berdasarkan populasi tersebut 
kemudian diambil sampel dengan menggu-
nakan judgment sampling sebagai teknik 
pengambilan sampelnya. Judgment samp-
ling adalah salah satu jenis purposive sam-
pling selain quota sampling dimana pene-
liti memilih sampel berdasarkan penilaian 
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terhadap karakteristik anggota sampel 
yang disesuaikan dengan maksud pene-
litian (Mudrajat, 2009:119). Karakteristik 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bank umum syariah dan bank konven-

sional swasta di Indonesia yang tergo-
long dalam bank devisa. 

2. Bank syariah devisa di Indonesia yang 
bukan merupakan unit usaha syariah 
dari suatu bank konvensional.  

3. Bank konvesional devisa yang tidak 
memiliki unit usaha syariah atau bank 
syariah. 

4. Bank konvensional devisa di Indone-
sia yang terdaftar di Bursa Efek Indo-
nesia dan tidak melakukan corporate 
action pada periode 2007 sampai de-
ngan 2012. 

5. Bank syariah dan bank konvensional 
devisa di Indonesia yang memiliki la-
poran keuangan tahunan yang lengkap 
periode tahun 2007 sampai dengan 
2012. 

6. Bank syariah dan bank konvensional 
devisa di Indonesia yang memiliki to-
tal ekuitas bernilai positif. 

 
Jumlah sampel penelitian ini yang 

memenuhi kriteria-kriteria tersebut ber-
jumlah delapan puluh dua bank yang ter-
diri dari dua puluh satu sampel bank sya-
riah dan enam puluh satu sampel bank 
konvensional selama periode 2007-2012. 
 
Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang diguna-
kan dalam penelitian ini memiliki tahapan 
sebagai berikut: 
Analisis Deskriptif  
Analisis deskriptif digunakan untuk men-
jelaskan tentang penilaian kinerja bank 
syariah dan bank konvensional dengan 
menggunakan Financial Value Added 
(FVA) dan Economic Value Added (EVA) 
sebagai alat pengukuran kinerja perusaha-
an berdasarkan value added sesuai dengan 
definisi operasionalnya. 
 
 

Uji Beda 
Uji beda merupakan salah satu uji statistik 
yang digunakan untuk menentukan apakah 
dua sampel yang tidak saling berhubungan 
memiliki perbedaan nilai rata-rata atau 
tidak (Imam Ghozali, 2011:64).  Pada pe-
nelitian ini uji beda akan dilakukan dengan 
menggunakan uji beda independent sample 
t-test yang  merupakan salah satu uji beda 
yang dilakukan dengan membandingkan 
perbedaan antar dua nilai rata-rata dari dua 
sampel yang tidak berpasangan atau saling 
bebas (Imam Ghozali, 2011:64). 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
FVA dan EVA terhadap nilai perusahaan 
pada bank konvensional. Berikut ini ada-
lah model regresi linier berganda yang 
akan digunakan dalam penelitian ini: 

NP = a + β1 FVA + β2 EVA + e 
Dimana: 
NP = Nilai Perusahaan 
a = Konstanta 
β = Koefisien Regresi 
FVA = Financial Value Added 
EVA = Economic Value Added 
e = Standard error 

Uji Statistik F 
Uji F menunjukkan apakah semua variabel 
bebas yang terdapat dalam model mempu-
nyai pengaruh secara bersama-sama terha-
dap variabel terikat (Mudrajat Kuncoro, 
2009:219). Pada penelitian ini uji F digu-
nakan untuk mengetahui apakah secara 
keseluruhan FVA dan EVA berpengaruh 
bersama-sama terhadap Nilai perusahaan 
pada bank konvensional. 
Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi merupakan perang-
kat yang mengukur seberapa besar ke-
mampuan model dalam menerangkan va-
riasi pada variabel terikat (Mudrajat Kun-
coro, 2009:220). Pada penilitian ini koefi-
sien determinasi digunakan untuk menge-
tahui seberapa besar kemampuan FVA dan 
EVA dalam menjelaskan nilai perusahaan 
pada bank konvensional. 
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Uji Statistik t 
Uji t dilakukan pada penelitian ini untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
variabel bebas (X) terhadap variabel teri-
kat (Y) secara individual atau parsial (Kel-
ler, 2009:684). Maksudnya uji t digunakan 
untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 
FVA dan EVA berpengaruh nilai perusa-
haan pada bank konvensional secara par-
sial atau terpisah serta untuk mengetahui 
seberapa jauh pengaruhnya. 
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHAS-
AN 
Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 
menjelaskan tentang variabel-variabel pe-
ngamatan. Berikut adalah penjelasan ma-
sing-masing variabel pada penelitian ini: 
Financial Value Added (FVA) 

Financial value added (FVA) meru-
pakan salah satu metode yang digunakan 
untuk mengukur kinerja dan nilai tambah 
perusahaan. FVA untuk mengukur kontri-
busi dari aset tetap yang dimiliki perusa-
haan terhadap nilai tambah keuangan bagi 
perusahaan. Berikut ini adalah ringkasan 
hasil analisis deskriptif FVA: 

 

 
Tabel 1 

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF FINANCIAL VALUE ADDED (FVA) 
(triliun rupiah) 

NILAI STATISTIK BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 
Minimum 0,01805 -0,11200 

Maksimum 0,80990 0,33410 
Rata-rata 0,20677 0,07244 

Std Deviasi 0,19826 0,09028 
Sumber: Hasil Analisis Data 

 
Berdasarkan pada tabel 1 dapat dike-

tahui bahwa rata-rata FVA pada bank sya-
riah adalah sebesar 0,20677 triliun rupiah 
yang menunjukkan bahwa kontribusi aset 
tetap yang dimiliki oleh bank syariah rata-
rata dapat memberikan nilai tambah keu-
angan bagi bank syariah sebesar Rp 
206.767.976.190, sedangkan FVA terting-
gi pada bank syariah dicapai oleh Bank 
Syariah Mandiri pada tahun 2012 sebesar 
0,80990 triliun rupiah atau Rp 
809.901.486.776. Hal tersebut menunjuk-
kan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh 
Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 
dapat memberikan kontribusi penambahan 
nilai keuangan pada bank tersebut sebesar 
Rp809.901.486.776,88. FVA terendah pa-
da bank syariah terdapat pada Bank Sya-
riah Mega Indonesia pada tahun 2008 se-
besar 0,018047 triliun rupiah atau lebih te-
patnya Rp 18.046.563.485,30 yang me-
nunjukkan bahwa aset tetap yang dimiliki 
oleh Bank Syariah Mega Indonesia hanya 

memberikan penambahan nilai keuangan 
bagi perusahaan sebesar 0,018047 triliun 
rupiah. Hal tersebut terjadi karena kondisi 
ekonomi di Indonesia pada tahun 2008 se-
dikit mendapatkan pengaruh dari krisis 
global yang terjadi di negara-negara besar 
sehingga laba bersih yang dihasilkan oleh 
Bank Syariah Mega Indonesia mengalami 
penurunan yang cukup besar. Meskipun la-
ba bersihnya mengalami penurunan, na-
mun FVA yang diperoleh tetap bernilai 
yang positif dan aset tetap yang dimiliki 
bank tersebut memberikan nilai tambah 
keuangan bagi perusahaan.  

Pada bank konvensional rata-rata 
FVA yang dicapai adalah sebesar 0,07243 
triliun rupiah yang berarti bahwa aset tetap 
pada bank konvensional rata-rata dapat 
memberikan nilai tambah keuangan bagi 
perusahaan sebesar Rp 72.439.000.000, se-
dangkan FVA pada bank konvensional ter-
tinggi dicapai oleh Bank Ekonomi Raharja 
pada tahun 2009 sebesar 0,3341 triliun ru-
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piah atau Rp 334.085.824.049,85 yang me-
nunjukkan bahwa pada tahun tersebut 
Bank Ekonomi Sejahtera mendapat pe-
nambahan nilai keungan sebesar 0,3341 
triliun rupiah dari kontribusi aset tetap 
yang dimilikinya. Pada tahun 2011, FVA 
pada Bank ICB Bumiputera merupakan 
FVA terrendah yaitu sebesar -0,112 triliun 
rupiah atau Rp 111.983.469.754,86. Hal 
ini berarti bahwa aset tetap yang dimiliki 
oleh Bank ICB Bumiputera pasa tahun 

tersebut tidak memberikan nilai tambah 
keuangan bagi perusahaan dan laba yang 
diperoleh bank tersebut bernilai negatif 
atau Bank ICB Bumiputera pada tahun 
2011 mengalami kerugian. Aset tetap yang 
dimiliki oleh Bank ICB Bumiputera tidak 
dapat membantu bank tersebut untuk 
memberikan penambahan laba yang dapat 
menutupi peningkatan beban operasional 
yang cukup tinggi, sehingga bank tersebut 
mengalami kerugian pada tahun 2011.  

 
Gambar 2 

Grafik Rata-rata FVA Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 
Sumber: Hasil Analisis Data 

 
Apabila FVA pada bank syariah dan 

bank konvensional dibandingkan, maka 
dapat dikatakan bahwa FVA pada bank 
konvensional lebih merata daripada FVA 
pada bank syariah. Hal tersebut ditunjuk-
kan oleh standard deviasi FVA bank sya-
riah yang lebih tinggi daripada standard 
deviasi FVA pada bank konvensional, yai-
tu sebesar 0,1983 untuk FVA pada bank 
syariah dan 0,0903 untuk FVA pada bank 
konvensional. Meskipun FVA pada bank 
konvensional lebih merata daripada FVA 
pada bank Syariah, namun rata-rata FVA 
bank syariah lebih tinggi dibandingkan de-
ngan bank konvensional sebagaimana 
yang terdapat pada tabel 1 pada tabel ter-
sebut menunjukkan bahwa rata-rata FVA 
pada bank syariah adalah sebesar 0,20677 
triliun rupiah dan rata-rata FVA pada kon-

vensional sebesar 0,072439 triliun rupiah. 
Selain itu pada gambar 2 menunjukkan 
bahwa FVA bank syariah lebih tinggi dari-
pada FVA bank konvensional dan partum-
buhan FVA bank syariah dari tahun ke ta-
hun lebih tinggi dibandingkan FVA pada 
bank kovensional. Oleh karena itu, dapat 
dikatakan bahwa FVA bank syariah relatif 
lebih baik dibandingkan dengan FVA bank 
konvensional. 
Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) me-
rupakan metode pengukuran nilai tambah 
ekonomi perusahaan dengan mempertim-
bangkan kontribusi dari modal yang digu-
nakan oleh perusahaan. Berikut ini adalah 
ringkasan hasil analisis deskriptif EVA: 
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Tabel 2 
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)  

(triliun rupiah) 
NILAI STATISTIK BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL 

Minimum -1,0362 -0,9377 
Maksimum 0,0236 -0,0165 
Rata-rata -0,4056 -0,2530 

Std Deviasi 0,3111 0,2186 
Sumber: Hasil Analisis Data

Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa 
rata-rata EVA pada bank syariah adalah 
sebesar -0,4056 triliun rupiah yang berarti 
bahwa rata-rata modal milik bank syariah 
tidak memberikan nilai tambah ekonomi 
bagi perusahaan karena bernilai negatif. 
Hal tersebut juga juga terjadi pada bank 
konvensional yang memiliki rata-rata EVA 
bernilai negatif yaitu -0,2530 triliun ru-
piah. EVA pada bank syariah dan bank 
konvensional bernilai negatif karena seba-
gian besar modal yang dimiliki oleh bank 

adalah kewajiban dana syirkah temporer 
(bagi bank syariah), sedangkan proporsi 
modal sendiri pada bank sangatlah kecil 
dibandingkan dengan proporsi kewajiban-
nya sehingga biaya kewajiban dan dana 
syirkah temporer (untuk bank syariah) 
yang harus dikeluarkan sangat tinggi. Hal 
tersebut sesuai dengan salah satu fungsi 
bank yaitu menghimpun dana dari masya-
rakat yang kemudian menjadi kewajiban 
bagi bank yang menghimpunnya.  

 
Gambar 3 

Grafik Rata-rata EVA Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 
Sumber: Hasil Analisis Data 

 
Meski rata-rata EVA pada bank sya-

riah dan bank konvensional bernilai nega-
tif, namun beberapa bank dapat mencip-
takan nilai tambah perusahaan dengan mo-
dal yang dimiliki seperti EVA pada bank 
syariah tertinggi dicapai oleh Bank Syariah 
Mega Indonesia pada tahun 2007 yaitu 
sebesar 0,0236 triliun rupiah atau Rp 
23.563.408.275,49. Hal tersebut dikarena-
kan biaya modal yang dikeluarkan oleh 
bank tersebut pada tahun 2007 merupakan 

biaya modal terendah diantara bank-bank 
syariah yang menjadi sampel pada pene-
litian ini. EVA bernilai positif tidak terjadi 
pada bank konvensional karena EVA bank 
konvensional tertinggi adalah sebesar -
0,0165 triliun rupiah atau -Rp 
16.457.913.919,80 yang dicapai oleh Bank 
Windu Kentjana Internasional tahun 2007. 
Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2007 
Bank Windu Kentjana harus membayar 
pajak tangguhan yang lebih besar daripada 
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laba diperoleh sehingga laba bersih yang 
dicapai oleh bank tersebut di akhir tahun 
bernilai negatif dan mengurangi biaya mo-
dal (WACC) yang menyebabkan EVA 
yang dicapai lebih tinggi daripada bank-
bank konvensional lainnya, sedangkan 
EVA pada bank syariah terendah sebesar -
0,0362 triliun rupiah atau –Rp 
1.036.239.910.656,28 yang merupakan 
EVA Bank Syariah Mandiri pada tahun 
2011 dan EVA terendah pada bank kon-
vensional dicapai oleh Bank Artha Graha 
Internasional pada tahun 2012 yaitu sebe-
sar -0,938 triliun rupiah atau –RP 
937.727.197.416,88. Apabila EVA bank 
syariah dan bank konvensional diban-
dingkan maka dapat dikatakan bahwa 
EVA pada bank konvensional lebih baik 
daripada EVA bank syariah. Hal tersebut 
berdasarkan pada rata-rata EVA yang dica-

pai oleh bank konvensional lebih tinggi 
daripada rata-rata EVA bank syariah dan 
standard deviasi EVA bank konvensional 
lebih rendah yaitu 0,2186 triliun rupiah 
daripada standard deviasi EVA bank sya-
riah sebesar 0,3111. Selain itu, pada gam-
bar 3 dapat diketahui bahwa rata-rata EVA 
bank konvensional lebih tinggi daripada 
EVA bank syariah dan penurunan EVA 
bank syariah dari tahun ke tahun lebih 
tinggi dibandingkan dengan penurunan 
EVA pada bank konvensional dari tahun 
ke tahun. 
Price Book Value (PBV) 

Price Book Value (PBV) merupakan 
salah satu metode pengukuran nilai perusa-
haan yang tercermin dari penilaian saham 
oleh pasar. Berikut ini adalah ringkasan 
hasil analisis deskriptif PBV: 

 
 

Tabel 3 
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF PRICE BOOK VALUE (PBV)  

(kali) 
NILAI STATISTIK BANK KONVENSIONAL 

Minimum 0,36 
Maksimum 5,65 
Rata-rata 1,82 

Std Deviasi 1,14 
Sumber: Hasil Analisis Data 

 
Rata-rata PBV pada bank konvensional 
adalah sebesar 1,82. Hal tersebut menun-
jukkan bahwa rata-rata saham perusahaan 
bank konvensional dinilai oleh pasar sebe-
sar 1,82 kali. Berdasarkan tabel 3, nilai pe-
rusahaan tertinggi dicapai oleh Bank Ma-
yapada Internasional pada tahun 2012 
yang tercermin pada nilai PBV sebesar 
5.65 kali. Hal tersebut menujukkan bahwa 
harga saham Bank Mayapada Internasional 
dinilai pasar 5,65 kali dari nilai bukunya 
karena para investor menilai bank tersebut 
memiliki prospek yang baik dan menjanji-
kan di masa depan. Adapun PBV terrendah 
terdapat pada tahun 2008 oleh Bank Bumi 
Arta yaitu sebesar 0.36 kali yang menun-
jukkan bahwa pasar menilai saham bank 
tersebut di bawah nilai bukunya karena pa-

ra investor pesimis dengan kinerja Bank 
Bumi Arta di masa depan. 
 
Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan soft-
ware SPSS untuk memudahkan dalam 
melakukan perhitungan. Terdapat tiga hi-
potesis yang diuji pada penelitian ini. Beri-
kut ini adalah hasil pengujian dari masing-
masing hipotesis. 
 
Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama pada penelitian ini 
adalah terdapat perbedaan FVA yang sig-
nifikan antara bank syariah dan bank kon-
vensional. Hipotesis ini diuji dengan 
menggunakan uji beda untuk menentukan 
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apakah terdapat perbedaan FVA yang sig-
nifikan antara bank syariah dan bank kon-
vensional. Uji beda yang digunakan pada 
penelitian ini adalah independent sample t-
test yang membandingkan perbedaan an-
tara dua nilai rata-rata variabel dari dua ke-

lompok sampel yang saling bebas (inde-
pendent), yaitu FVA pada bank syariah 
dan FVA pada bank konvensional. Berikut 
ini adalah ringkasan hasil uji beda yang te-
lah dilakukan dengan menggunakan SPSS: 

 
 

Tabel 4 
Hasil Uji Beda FVA Bank Syariah dan FVA Bank Konvensional 

 F Sig. t Sig. 
Equal Variances Assumed 12,991 0,001 4,205 0,000 

Equal Variances not Assumed   3,000 0,006 
Sumber: Hasil Analisis Data 

 
Berdasarkan pada tabel 4 diketahui 

bahwa signifikansi F sebesar 0,001 atau le-
bih kecil dari 0,05 sehingga signifikansi t 
yang digunakan adalah signifikan t pada 
equal variances not assumed yaitu sebesar 
0,006. Oleh karena sig < α (0,006 < 0,05) 
maka H0 ditolak yang berarti bahwa terda-
pat perbedaan yang signifikan antara FVA 
pada bank syariah dengan FVA bank kon-
vensional. 
Pengujian Hipotesis 2 

Pada penelitian ini hipotesis yang 
kedua adalah terdapat perbedaan EVA 
yang signifikan antara bank syariah dan 
bank konvensional. Pengujian hipotesis 
kedua ini dilakukan dengan menggunakan 
indepedent sample t-test untuk menguji 
apakah terdapat perbedaan EVA yang sig-
nifikan antara bank syariah dan bank kon-
vensional. Berikut ini adalah ringkasan ha-
sil uji beda yang telah dilakukan dengan 
menggunakan SPSS: 

 
Tabel 5 

Hasil Uji Beda EVA Bank Syariah dan EVA Bank Konvensional 
 F Sig. T Sig. 

Equal Variances Assumed 6,042 0,016 -2,463 0,016 
Equal Variances not Assumed   -2,079 0,047 

Sumber: Hasil Analisis Data 
 
Berdasarkan pada tabel 5 diketahui 

bahwa signifikansi F sebesar 0,016 atau 
lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikansi t 
yang digunakan adalah signifikan t pada 
equal variances not assumed yaitu sebesar 
0,047. Oleh karena sig < α (0,047 < 0,05) 
maka H0 ditolak yang berarti bahwa terda-
pat perbedaan yang signifikan antara EVA 
pada bank syariah dengan EVA bank kon-
vensional. 

Pengujian Hipotesis 3 
Hipotesis ketiga pada penelitian ini 

adalah FVA dan EVA berpengaruh terha-
dap nilai perusahaan pada bank konven-
sional. Hipotesis ini diuji dengan menggu-
nakan analisis regresi linier berganda, uji 
statistik F, koefisien determinasi (R2), dan 
uji statistik t. Berikut ini adalah ringkasan 
hasil pengujian hipotesis ketiga: 
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Tabel 6 
HASIL UJI HIPOTESIS 3 

VARIABEL KOEF. REGRESI thit ttabel Sig. 
(Constant) 1,630  

FVA 5,861 3,450 1,64 0,001 
EVA 0,924 1,316 1,96 0,193 

Fhit = 5,996 Sig. = 0,004 
Ftabel = 3,15 R2 = 0,171 

Sumber: Hasil Analisis Data 
 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis linier berganda digunakan un-
tuk mengetahui besarnya pengaruh Fi-
nancial Value Added (FVA) dan Eco-
nomic Value Added (EVA) terhadap ni-
lai perusahaan. Berdasarkan pada tabel 
6 menunjukkan hasil regresi linier ber-
ganda yang dapat disusun menjadi per-
samaan regresi sebagai berikut: 
PBV =  1,630 + 5,861 FVA + 0,924 
EVA + e 
Berdasarkan pada persamaan regresi li-
nier berganda tersebut maka masing-
masing koefisien dapat dijelaskan seba-
gai berikut: 
1. Nilai konstanta sebesar 1,630 me-

nunjukkan apabila Financial Value 
Added dan Economic Value Added 
konstan maka nilai perusahaan se-
besar 1,630. 

2. Nilai koefisien Financial Value Ad-
ded sebesar 5,861 menunjukkan bah-
wa setiap kenaikan Financial Value 
Added sebesar satu triliun rupiah ma-
ka akan menyebabkan kenaikan nilai 
perusahaan sebesar 5,861 dengan 
asumsi Economic Value Added kons-
tan. 

3. Nilai koefisien Economic Value Ad-
ded sebesar 0,924 menunjukkan bah-
wa setiap kenaikan Economic Value 
Added sebesar satu triliun rupiah ma-
ka akan menyebabkan kenaikan nilai 
perusahaan sebesar 0,924 dengan 
asumsi Financial Value Added kons-
tan. 

 
 

a. Uji Statistik F 
Pada penelitian ini, uji F digunakan un-
tuk mengetahui apakah terdapat penga-
ruh FVA dan EVA terhadap nilai peru-
sahaan secara simultan. Pada tabel 6 da-
pat diketahui bahwa hasil perhitungan F 
atau Fhit adalah sebesar 5,996 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,004, se-
dangkan nilai Ftabel adalah sebesar 3,15. 
Berdasarkan data tersebut dapat diketa-
hui bahwa Fhit > Ftabel (5,995 > 3,15) dan 
sig. < α (0,004 < 0,05) sehingga H0 
ditolak yang berarti bahwa Financial 
Value Added (FVA) dan Economic Va-
lue Added (EVA) secara simultan mem-
punyai pengaruh yang signifikan terha-
dap nilai perusahaan. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar pe-
ngaruh FVA dan EVA secara simultan 
dalam menjelaskan nilai perusahaan. 
Berdasarkan tabel 6 telah diketahui 
bahwa R2 pada penelitian ini adalah se-
besar 0,171 atau 17,1%. Hal tersebut 
berarti bahwa 17,1% variasi yang terja-
di pada nilai perusahaan dipengaruhi 
oleh FVA dan EVA dan sisanya sebesar 
82,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain diluar variabel penelitian ini. 
 

c. Uji Statistik t 
Uji t digunakan untuk mengetahui apa-
kah secara parsial FVA dan EVA ber-
pengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Berdasarkan pada tabel 6 diperoleh ha-
sil sebaga berikut: 
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Uji statistik t untuk Financial Value 
Added (FVA) 
Tabel 6 telah menunjukkan hasil thit > 
ttabel (3,450 > 1,64) untuk variabel Fi-
nancial Value Added dengan tingkat 
signifikan 0,001, sedangkan sig < α 
(0,001 < 0,05) maka H0 ditolak. Hal ini 
dapat dijelaskan bahwa FVA secara 
parsial berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan pada bank 
konvensional. 
Uji statistik t untuk Economic Value 
Added (EVA) 
Pada tabel 6 menunjukkan hasil perhi-
tungan thit sebesar 1,316 dengan ting-
kat signifikansi sebesar 0,193. Apabila 
thit dibandingkan dengan ttabel yaitu 
sebesar ±1,96 maka thit < ttabel (1,316 < 
1,96) dan sig > α (0,193 > 0,05). 
Berdasarkan data tersebut maka H0 di-
terima atau berarti bahwa secara parsial 
EVA tidak berpengaruh signifikan ter-
hadap nilai perusahaan pada bank kon-
vensional. 

 
Pembahasan 
Perbedaan FVA pada bank syariah dan 
bank konvensional 

Berdasarkan pada hasil uji beda pada 
penelitian ini dapat diketahui bahwa FVA 
bank syariah memiliki perbedaan yang sig-
nifikan dengan FVA bank konvensional 
yang menunjukkan bahwa kinerja bank 
syariah dan bank konvensional tidak sama. 
Hal tersebut sesuai dengan perbedaan prin-
sip dasar yang dianut oleh kedua bank 
tersebut, yaitu bank syariah yang menia-
dakan bunga pada setiap kegiatan opera-
sionalnya namun tidak mendukung hasil 
penelitian Siti dan Norhayati (2011) yang 
menyatakan bahwa secara umum kinerja 
bank syariah dan bank konvensional tidak 
berbeda jauh kecuali dalam hal likuiditas 
karena bank syariah lebih likuid diban-
dingkan dengan bank konvensional.  

Nilai t pada hasil pengujian indepen-
dent sample t-test pada tabel 4 yang berni-
lai positif, yaitu 3,000 menunjukkan bah-

wa FVA bank syariah lebih baik diban-
dingkan dengan FVA bank konvensional. 
Hal tersebut juga tampak pada perban-
dingan rata-rata FVA bank syariah dengan 
rata-rata FVA bank konvensional pada 
gambar 2 yang menunjukkan bahwa FVA 
bank syariah lebih baik daripada FVA 
bank konvensional. Oleh karena itu, tahun 
2007 hingga tahun 2012 FVA pada bank 
syariah lebih tinggi dibandingkan dengan 
FVA bank konvensional. Meskipun kedua 
bank tersebut menunjukkan rata-rata FVA 
yang bernilai positif dan mengalami pe-
ningkatan dari tahun ke tahun, namun pe-
ningkatan FVA bank syariah lebih tinggi 
dibandingkan dengan FVA pada bank kon-
vensional karena peningkatan net income 
pada bank syariah lebih tinggi daripada 
pengingkatan net income pada bank kon-
vensional. Perbandingan tersebut menun-
jukkan bahwa aset tetap yang dimiliki oleh 
bank syariah dapat memberikan nilai tam-
bah keuangan bagi perusahaan yang lebih 
tinggi daripada aset tetap yang dimiliki 
oleh bank konvensional. Hasil perban-
dingan pada penelitian ini tidak sesuai 
dengan hasil penelitian yang telah dilaku-
kan oleh Hanif, dkk (2012) yang menya-
takan bahwa bank konvensional lebih ung-
gul dibandingkan dengan bank syariah da-
lam hal profitabilitas dan likuiditas dan ti-
dak sesuai dengan hasil penelitian yang di-
lakukan oleh Laghari, dkk (2011) yang 
menyatakan bahwa berdasarkan rasio-rasio 
keuangan kinerja bank konvensional lebih 
baik daripada bank syariah. Perbedaan ha-
sil ini disebabkan karena pada penelitian 
terdahulu alat ukur kinerja yang digunakan 
adalah rasio-rasio keuangan, sedangkan 
pada penelitian ini kinerja bank syariah 
dan bank konvensional diukur dengan 
menggunakan value based. 
Perbedaan EVA pada bank syariah dan 
bank konvensional 

Bank sebagai salah satu bentuk lem-
baga keuangan yang memiliki fungsi seba-
gai penghimpun dana masyarakat yang 
memiliki kelebihan uang yang kemudian 
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menyalurkannya dalam bentuk pinjaman 
kepada masyarakat yang memerlukan da-
na. Oleh karena itu, sebagian besar struk-
tur modal yang dimiliki bank adalah beru-
pa kewajiban sedangkan proporsi modal 
sendiri pada bank tidaklah besar. Terdapat 
banyak metode yang bisa digunakan untuk 
mengukur kinerja bank, salah satu metode-
nya adalah economic value added (EVA) 
yang mengukuran kinerja suatu perusaha-
an dengan mempertimbangkan kontribusi 
modal yang dimiliki oleh perusahaan ter-
sebut. Menurut Endri (2008) EVA lebih 
obyektif dalam melakukan penilaian kiner-
ja suatu perusahaan daripada rasio-rasio 
keuangan. Hal tersebut dikarenakan EVA 
tidak hanya memperhitungkan laba yang 
diperoleh perusahaan, namun juga mem-
perhitungkan biaya modal yang harus di-
keluarkan oleh perusahaan. 

Pada penelitian ini EVA yang diha-
silkan oleh bank syariah dan bank konven-
sional selama tahun 2007 hingga tahun 
2012 bernilai negatif. Hal tersebut dikare-
nakan biaya modal lebih tinggi diban-
dingkan dengan laba bersih yang diper-
oleh. Namun EVA yang negatif tidak ber-
arti bahwa kinerja bank syariah dan bank 
konvensional buruk dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan dibidang lain yang 
memiliki nilai EVA yang positif. Sebagai-
mana penjelasan sebelumnya yang menya-
takan bahwa bank sebagai penghimpun da-
na dari masyarakat maka wajar apabila 
struktur modal pada bank didominasi oleh 
kewajiban yang menyebabkan biaya modal 
lebih tinggi dibandingkan dengan perusa-
haan-perusahaan non bank. Meskipun 
hampir seluruh EVA bank syariah dan 
bank konvensional bernilai negatif, namun 
terdapat satu bank syariah yang memiliki 
EVA bernilai positif, yaitu Bank Syariah 
Mega Indonesia pada tahun 2007. EVA 
Bank Mega Syariah Indonesia tahun 2007 
bernilai positif karena pada tahun tersebut 
total pasiva yang dimiliki tidak terlalu be-
sar namun dapat memberikan laba bersih 
yang tinggi sehingga biaya modal yang 

harus dikeluarkan bank tersebut tidak ter-
lalu besar dan dapat tercukupi dari laba 
bersih yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil uji independent 
sample t-test yang telah dilakukan, dapat 
diketahui bahwa EVA bank syariah berbe-
da dengan EVA bank konvensional se-
hingga dapat dikatakan bahwa terdapat 
perbedaan antara kinerja bank syariah de-
ngan bank konvensional. Hal tersebut di-
karenakan perbedaan prinsip yang dianut 
oleh kedua bank tersebut. Pada bank sya-
riah bunga ditiadakan karena termasuk 
riba’ dan hukumnya haram sedangkan 
bank konvensional tetap menggunakan bu-
nga pada setiap transaksinya. Hasil pene-
litian ini tidak mendukung hasil penelitian 
Siti dan Norhayati (2011) yang menyata-
kan bahwa secara umum kinerja bank sya-
riah dan bank konvensional tidak jauh ber-
beda.   

Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa 
nilai t yang dihasilkan dari pengujian inde-
pendent sample t-test bernilai negatif, 
yaitu sebesar -2,079 yang berarti bahwa 
EVA bank konvensional lebih baik dari-
pada EVA pada bank syariah. Hal tersebut 
didukung oleh perbandingan rata-rata 
EVA bank syariah dan rata-rata EVA bank 
konvensional yang menunjukkan bahwa 
EVA bank konvensional lebih tinggi dari-
pada EVA bank syariah. Hal tersebut me-
nunjukkan bahwa modal yang dimiliki 
bank konvensional lebih banyak member-
kan kontribusi bagi penambahan nilai eko-
nomi bank tersebut dibandingkan dengan 
modal yang dimiliki oleh bank syariah. 
Pada gambar 3 dapat diketahui bahwa 
EVA bank syariah lebih rendah daripada 
EVA bank konvensional karena biaya mo-
dal pada bank syariah yang lebih tinggi di-
bandingkan dengan biaya modal pada bank 
konvensional. Berdasarkan hal itu maka 
dapat dikatakan bahwa kinerja bank kon-
vensional lebih baik daripada bank syariah 
dan hasil penelitian ini mendukung hasil 
penelitian hanif, dkk (2012) yang menya-
takan bahwa bank konvensional lebih ung-
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gul dibandingkan dengan bank syariah da-
lam hal profitabilitas dan likuiditas. 
Pengaruh FVA dan EVA terhadap nilai 
perusahaan pada bank konvensional 

Selain menguji perbedaan kinerja 
bank syariah dan bank konvensional de-
ngan menggunakan FVA dan EVA, pada 
penelitian ini juga menguji bagaimana pe-
ngaruh FVA dan EVA terhadap nilai peru-
sahaan pada bank konvensional. Berdasar-
kan hasil pengujian regresi linier berganda 
yang telah dilakukan, dapat diketahui bah-
wa secara simultan FVA dan EVA pada 
bank konvensional memiliki pengaruh ter-
hadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bah-
wa aset tetap dan modal yang dimiliki oleh 
bank konvensional dapat mempengaruhi 
penilaian saham-saham bank konvensional 
oleh pasar. Hasil penelitian tersebut sesuai 
dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Nur (2011) yang menyatakan bahwa 
FVA, EVA, dan ROE secara simultan ber-
pengaruh signifikan terhadap nilai peru-
sahaan. Selain itu, berdasarkan koefisien 
determinasi (R2) FVA dan EVA secara si-
multan dapat menjelaskan nilai perusahaan 
sebesar 17,1% dan sisanya (82,9%) nilai 
perusahaan dipengaruhi oleh variabel-va-
riabel lain diluar penelitian ini. 

Berdasarkan pada hasil uji t pada pe-
nelitian ini, dapat diketahui bahwa secara 
parsial FVA bank konvensional memiliki 
pengaruh positif  yang signifikan bagi nilai 
perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa 
apabila FVA bank konvensional menga-
lami kenaikan maka nilai perusahaan bank 
tersebut juga akan mengalami peningka-
tan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena 
itu, peningkatan nilai keuangan perusahaan 
dapat memberikan dampak positif bagi ni-
lai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan pernyataan Rodriguez (2002) yang 
menyatakan bahwa FVA dapat menjelas-
kan penciptaan nilai dengan tepat untuk 
menentukan faktor yang bertanggung ja-
wab atas penambahan atau pengurangan 
nilai, sehingga FVA yang bernilai positif 
terjadi ketika keuntungan bersih perusaha-

an dan penyusutan mengover equivalent 
depreciation. Apabila hal tersebut tercapai 
maka perusahaan dapat meningkatkan ke-
kayaan pemegang saham karena NPV akan 
bernilai positif (Rr. Iramani dan Erie: 
2005). Meningkatnya kekayaan pemegang 
saham dapat menyebabkan peningkatan ni-
lai perusahaan, sehingga FVA yang tinggi 
akan menciptakan nilai perusahaan yang 
tinggi. Selain itu, penelitian ini juga men-
dukung hasil penelitian Nur (2011) yang 
menyatakan bahwa FVA berpengaruh po-
sitif dan signifikan terhadap nilai perusa-
haan. 

Pada penelitian ini uji t juga diguna-
kan untuk menguji pengaruh EVA secara 
parsial terhadap nilai perusahaan. Berda-
sarkan hasil uji t, EVA tidak memiliki pe-
ngaruh yang signifikan terhadap nilai peru-
sahaan. Hal tersebut dikarenakan peneliti-
an ini menggunakan sampel bank konven-
sional. Bank konvensional memiliki pro-
porsi kewajiban yang lebih tinggi diban-
dingkan dengan proporsi modal sendiri pa-
da struktur modalnya. Hal tersebut sesuai 
dengan fungsi bank yaitu menghimpun da-
na dari masyarakat dan menyalurkannya 
dalam bentuk kredit kepada masyarakat 
yang membutuhkan. Sehingga dana yang 
telah dikumpulkan oleh bank tersebut dica-
tat oleh bank sebagai akun kewajiban di 
dalam neraca. Oleh karena itu, pada saat 
nasabah ingin menarik uang yang telah di-
simpan di bank, maka bank harus me-
ngembalikannya dan pada jangka waktu 
tertentu bank juga harus memberikan 
bunga sebagai imbalannya. Semakin ba-
nyak dana yang dihimpun oleh bank maka 
semakin banyak biaya bunga yang harus 
diberikan bank kepada para pihak ketiga. 
Meskipun demikian, semakin banyak dana 
yang dihimpun maka semakin banyak pula 
dana yang dapat disalurkan bank kepada 
masyarakat dan semakin banyak pendapat-
an bunga yang diperoleh bank dari penya-
luran dana tersebut. Meski demikian, pen-
dapatan bersih yang diperoleh bank tidak 
sebanyak biaya modal yang harus dike-
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luarkannya sehingga EVA pada bank kon-
vensional bernilai negatif. Oleh karena itu, 
EVA pada bank konvensional tidak berpe-
ngaruh signifikan terhadap nilai perusaha-
an. Selain itu, pengukuran kinerja bank de-
ngan menggunakan EVA belum digunakan 
oleh para investor untuk mempertimbang-
kan pembelian saham bank konvensional 
karena EVA belum banyak dipahami oleh 
investor dan EVA lebih tepat digunakan 
untuk mengukur kinerja perusahaan non 
bank.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung 
penelitian-penelitian sebelumnya, seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Satria dan 
Lulus (2006) yang menyatakan bahwa 
EVA memiliki hubungan yang signifikan 
secara statistik dengan nilai perusahaan 
dan penelitian yang dilakukan oleh Pra-
dhono dan Yulius (2004) yang menyatakan 
bahwa EVA berpengaruh positif terhadap 
return, namun pengaruh tersebut bukanlah 
pengaruh yang signifikan. Selain itu, pene-
litian ini juga tidak mendukung  hasil pe-
nelitian Miranda, dkk (2003) yang menya-
takan bahwa EVA berpengaruh positif 
yang signifikan terhadap return saham. 
 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, 
DAN KETERBATASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk meng-
kaji kinerja bank syariah dan bank konven-
sional dengan menggunakan Financial Va-
lue Added (FVA) dan Economic Value Ad-
ded (EVA) serta pengaruh FVA dan EVA 
pada bank konvensional terhadap nilai pe-
rusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat diambil kesimpu-
lan bahwa sejak tahun 2007 hingga tahun 
2012, FVA bank syariah dan bank konven-
sional mengalami peningkatan. Hal terse-
but menunjukkan bahwa aset tetap yang 
dimiliki oleh bank syariah dan bank kon-
vensional memberikan kontribusi dalam 
penambahan nilai keuangan pada bank ter-
sebut. Berbeda dengan EVA bank syariah 
dan bank konvensional yang bernilai nega-
tif selama tahun 2007 hingga tahun 2012. 

Hal tersebut dikarenakan fungsi bank yang 
merupakan lembaga intermediasi, yaitu 
lembaga yang menghimpun dana dari ma-
syarakat yang memiliki kelebihan dana 
dan menyalurkannya dalam bentuk kredit 
kepada masyarakat yang membutuhkan 
dana sehingga struktur modal pada bank 
syariah didominasi oleh total dari kewaji-
ban dan dana syirkah temporer dan biaya 
modal yang harus dikeluarkannya lebih 
tinggi dibandingkan dengan laba bersih 
yang diperolehnya. Oleh karena itu, EVA 
yang bernilai negatif pada bank syariah 
dan bank konvensional tidak dapat dikata-
kan buruk.  

FVA pada bank syariah berbeda de-
ngan FVA bank konvensional. Hal terse-
but menunjukkan bahwa kinerja bank sya-
riah dan bank konvensional tidak sama. 
Karena prinsip dasar yang dianut oleh ke-
dua bank tersebut berbeda, yaitu bank sya-
riah yang meniadakan bunga pada setiap 
kegiatan operasionalnya sedangkan bank 
konvensional menggunakan bunga pada 
kegiatan operasionalnya. Berdasarkan ha-
sil perbandingan rata-rata FVA pada kedua 
bank tersebut ternyata kinerja bank syariah 
lebih baik daripada kinerja bank konven-
sional karena FVA bank syariah lebih ting-
gi dibandingkan dengan FVA bank kon-
vensional karena net income dan depresiasi 
pada bank syariah lebih tinggi disbanding-
kan dengan net income dan depresiasi pada 
bank konvensional. 

EVA bank syariah berbeda dengan 
EVA bank konvensional sehngga dapat 
dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara 
kinerja bank syariah dengan bank konven-
sional. Hal tersebut dikarenakan perbedaan 
prinsip yang dianut oleh kedua bank terse-
but. Pada bank syariah bunga ditiadakan 
karena termasuk riba’ dan hukumnya ha-
ram sedangkan bank konvensional tetap 
menggunakan bunga pada setiap transak-
sinya. Rata-rata EVA bank syariah lebih 
rendah dibandingkan dengan rata-rata 
EVA bank konvensional sehingga dapat 
dikatakan bahwa modal yang dimiliki bank 
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konvensional lebih banyak memberikan 
kontribusi bagi penambahan nilai ekonomi 
bank tersebut dibandingkan dengan modal 
yang dimiliki oleh bank syariah. Berdasar-
kan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kinerja bank konvensional lebih baik dari-
pada kinerja bank syariah. 

Secara simultan FVA dan EVA pada 
bank konvensional berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Namun secara 
parsial, hanya FVA bank konvensional 
yang berpengaruh positif terhadap nilai pe-
rusahaan. Oleh karena itu, apabila FVA 
bank konvensional mengalami peningka-
tan maka nilai perusahaan bank tersebut 
juga akan mengalami peningkatan dan be-
gitu pula sebaliknya, sedangkan EVA bank 
konvensional tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan, 
yaitu penggunaan CAPM sebagai alat un-
tuk mengukur biaya ekuitas yang me-
mungkinkan penggunaan risk free rate se-
bagai biaya ekuitas. Oleh karena itu,  bagi 
peneliti selanjutnya sebaiknya mengguna-
kan pendekatan selain pendekatan CAPM 
untuk mengukur biaya ekuitas.  

Terdapat beberapa saran yang dapat 
diberikan kepada beberapa pihak yang ter-
kait dalam penelitian ini adalah bank sya-
riah dan bank konvensional sebaiknya 
menggunakan FVA dan EVA sebagai sa-
lah satu alat ukur kinerja. Hal tersebut di-
karenakan kedua pendekatan ini dapat 
membantu para manajemen bank syariah 
dan bank konvensional dalam mengambil 
keputusan ketika akan berinvestasi pada 
aset tetap dan keputusan mengenai struktur 
modal yang akan digunakan sehingga tu-
juan perusahaan dapat tercapai.  
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