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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga

intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah

pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan

pemerintah yaitu kebijakan moneter. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan

dimana kegiatan utamanya adalah menerima simpanan giro, tabungan, dan

deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi

masyarakat yang membutuhkannya. Jenis bank di Indonesia ada dua macam yaitu

bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara bank syariah dengan bank

konvensional adalah terletak pada prinsip yang digunakan.

Bank syariah beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil untuk menghindari riba,

sedangkan bank konvensional menggunakan bunga dalam operasi dan berprinsip

meraih keuntungan yang sebesar–besarnya. Selain itu pada bank syariah terdapat

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sedangkan pada bank konvensional tidak ada.
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Perkembangan bank syariah dimulai tahun 1990 dengan diselenggarakannya

simposium MUI yang menyepakati pendirian Bank Syariah Indonesia.

Simposium MUI ini mendorong lahirnya UU No. 7/1992 tentang perbankan yang

memperkenalkan “Bank bagi hasil”. Dengan aturan pelaksana PP No. 72/1992

tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, maka lahirlah bank syariah pertama

di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992. Undang-undang

tersebut juga telah memberikan peluang untuk dibukanya bank yang dijadikan

dengan sistem syariah serta menjadi landasan hukum supaya dapat dioperasikan

dan diimplementasikan oleh bank syariah, dengan adanya undang-undang ini

membuat industri perbankan syariah semakin diakui keberadaannya didunia

perbankan nasional (Antonio, 2001).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka

dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur

Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang

semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Sistem perbankan syariah dan

perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat

secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor

perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi

hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi

masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi,

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan

persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam
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bertransaksi keuangan. Perbankan syariah menyediakan beragam produk serta

layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih

bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel

dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan

dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta

menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya

penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan

keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang

bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara

keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah

nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.  Progres perkembangannya yang

impresif,  yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun

dalam lima tahun terakhir (bi.go.id), maka diharapkan peran

industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan

semakin signifikan.



4

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya

di dalam menghimpun dana dari masyarakat. Tanpa adanya dana yang cukup,

bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki

atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera

diubah menjadi uang tunai. Bank memiliki peranan sebagai badan usaha yang

kekayaannya terutama berupa aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan

profit dan juga sosial, bukan hanya mencari keuntungan saja.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah

diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.  Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Hasibuan, 2005). Bank

konvensional melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam

dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank

berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada

pihak yang memerlukan dana berdasarkan kemampuan mereka untuk dapat

membayar tingkat bunga yang telah ditentukan atau disepakati kedua belah pihak,

pihak bank dan pihak peminjam dana atau dapat disebut pihak debitur dan pihak

kreditur. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya adalah hubungan

kemitraan antara penyandang dana (shahibulmaall) dengan pengolah dana

(mudharib).
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Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah tahun 2014 mengalami

peningkatan yang cukup baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Deposito

Mudharabah pada bank syariah yang mendominasi struktur pendanaan, dapat

dilihat dari Tabel 1. Komposisi DPK.

Tabel 1. Komposisi DPK pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
pada tahun 2010-2014 (dalam milyar rupiah)

2010 2011 2012 2013 2014
Giro
Wadiah

9.056 12.006 17.708 18.523 18.649

Deposito
Mudharabah

44.072 70.806 84.732 107.812 135.629

Tabungan
Mudharabah

22.908 32.602 45.072 57.200 63.581

Total DPK 76.036 115.414 147.512 183.535 217.859
Sumber : Bank Indonesia, 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Deposito dengan prinsip mudharabah atau biasa disebut Deposito Mudharabah

adalah jenis investasi pada Bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai

jangka waktunya). Pertumbuhan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) juga akan

mengakibatkan adanya pertumbuhan kredit yang pada akhirnya LDR juga akan

meningkat.  Bank syariah masih memberikan bagi hasil lebih besar, sistem bagi

hasil pada perbankan syariah menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan

kinerjanya dan tidak hanyut oleh nilai suku bunga simpanan yang melonjak

sehingga beban oprasional lebih rendah. Dilihat dari sisi asset bank umum

syariah juga mengalami peningkatan dari Rp79.186 milyar pada tahun 2010 dan

berkembang menjadi Rp204.961 milyar pada 2014 (bi.go.id).
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Perbankan syariah secara tidak langsung memperlihatkan kinerja yang sangat baik

di dalam mewujudkan cita-cita perbankan syariah yaitu, ikut serta dalam

memajukan perekonomian Indonesia di sektor riil terutama dalam sektor

perbankan, meskipun asset bank syariah tumbuh dengan pesat, namun pangsa

pasar untuk bank syariah masih relatif rendah yaitu sebesar 5,00%  (bi.go.id).

Bank syariah cenderung lebih likuid dan prospektif jika dilihat dari nilai assetnya.

Mengetahui kinerja bank dapat dengan melihat kinerja keuangannya. Kinerja

keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode

tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana

yang biasanya diukur dengan alat analisis yang disebut rasio seperti rasio

solvabilitas, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, efisiensi, dan likuiditas. Rasio-

rasio tersebut diperoleh berdasarkan laporan keuangan bank. Banyak peneliti

yang berpendapat bahwa pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang

didasarkan pada rasio-rasio keuangan adalah kurang dapat mewakili kondisi

perusahaan yang sebenarnya, sehingga digunakan metode lain dalam melakukan

penilaian tersebut,  metode tersebut adalah Return On Asset (ROA) dan Economic

Value Added (EVA).

Return On Asset (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan

dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan

keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu,

dengan mengetahui ROA kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien

dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan

keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang
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dilakukan oleh bank yang bersangkutan (Selamet Riyadi, 2006). Return On Asset

(ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan

atau pengukuran kinerja keuangan perusahaan.

Selama beberapa tahun terakhir telah berkembang suatu pendekatan baru dalam

mengukur kinerja perusahaan yang dikenal dengan pendekatan nilai tambah

ekonomis (Economic Value Added) atau lebih dikenal dengan sebutan EVA.

EVA adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang dihitung dengan cara

mengurangkan Net Operating After Tax (NOPAT) dengan Capital Charges (CC).

EVA merupakan indikator tentang adanya penciptaan nilai dari suatu investasi.

EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai (create

value), bagi pemilik perusahaan ini sejalan dengan tujuan memaksimalkan nilai

perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti perbandingan antara kinerja

keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio keuangan Return On Asset (ROA)

dan Economic Value Added (EVA), jika suatu perusahaan dinilai kinerjanya

dengan rasio keuangan dan menghasilkan penilaian yang baik, tetapi bila diukur

dengan konsep EVA belum tentu menghasilkan penilaian yang baik, karena dalam

perhitungan kinerja keuangan melalui konsep EVA unsur biaya modal

dimasukkan sebagai salah satu unsur perhitungan kinerja perusahaan dan hal

tersebut menunjukkan pertimbangan dalam tingkat resiko perusahaan.
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Economic Value Added (EVA) dan Return On Asset (ROA) merupakan cara yang

digunakan untuk mengukur kinerja pusat investasi suatu perusahaan oleh sebab itu

penulis membandingkan kedua cara tersebut untuk dapat mengetahui mana yang

lebih memberikan nilai bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “PERBANDINGAN ANTARA ECONOMIC VALUE ADDED

(EVA) DENGAN RETURN ON ASSET (ROA) PADA KINERJA

PERBANKAN SYARIAH di INDONESIA.”

1.2 Rumusan Masalah

Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat perbedaan

yang signifikan atas hasil pengukuran kinerja keuangan Perusahaan Perbankan

Syariah di Indonesia dengan Economic Value Added (EVA) dan Return On Asset

(ROA)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan penilaian

kinerja perusahaan yang menggunakan Economic Value Added (EVA) dan Return

On Asset (ROA) yang digunakan untuk mengetahui mana yang lebih memberikan

nilai bagi perusahaan.
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1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran kinerja

keuangan perusahaan dengan Economic Value Added (EVA) dan Return On

Asset (ROA).

2. Untuk membandingkan pengaruh kinerja keuangan antara EVA dan ROA

pada perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian atas analisis komparatif kinerja keuangan perusahaan diharapkan dapat

berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan disamping itu, penelitian itu

dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pengukuran

kinerja perusahaan khususnya mengenai EVA sebagai alternatif dalam

pengukuran kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan bahan

referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan kajian mengenai topik-topik

yang dibahas dalam karya tulis ini.
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3. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang analisis

Perbandingan Economic Value Added (EVA) dan Return On Asset (ROA)

pada Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang

perbandingan Economic Value Added (EVA) dan Return On Asset (ROA) pada

Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia serta sebagai bahan perbandingan antara

teori dengan praktek nyata di perusahaan yang selanjutnya dapat digunakan

sebagai referensi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengukuran terhadap kinerja keuangan merupakan hal yang penting untuk menilai

seberapa baik kemampuannya untuk menghasilkan laba dan meningkatkan nilai

perusahaan. Konsep yang dapat mengukur seberapa besar kesejahteraan maupun

kekayaan yang berhasil diciptakan kepada inverstor atas modal yang telah

diberikan adalah Economic Value Added (EVA) dan Return On Asset (ROA).

EVA adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau

strateginya selama periode tertentu (Stewart, 1993), sedangkan ROA adalah rasio

yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari

penggunaan aktiva. Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan modal

yang di investasikan dalam total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan.

Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu
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kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan karena EVA berhungungan

langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan. Menurut Young dan O’Byrne

(2001) aplikasi manajerial dari teori ini lebih mudah diakses oleh manajer

perusahaan yang tidak terlatih dengan baik dalam keuangan atau tidak pernah

memikirkannya. Sumber utama yang diperlukan dalam perhitungan EVA adalah

laporan keuangan, berupa laporan laba rugi, neraca, dan deviden yang terdapat

di keterangan laporan keuangan. Cara penghitungannya didapat dari Net

Operating Profit After Tax (NOPAT) dikurangi Capital Charges (CC).

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan dari modal yang

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi

pemilik perusahaan. Return On Assets (ROA) merupakan teknik yang lazim

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar

Return On Assets (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena

tingkat pengembalian (return) semakin besar.

Setelah nilai EVA dan ROA didapatkan, dapat dilihat kinerja keuangan

perusahaan sehingga dapat dibuatlah saran untuk mendapatkan nilai EVA yang

baik yang berarti nilainya positif. EVA dalam hal penetapan tujuan membantu

manajemen untuk berpedoman pada penambahan nilai, sedangkan  dengan tingkat

Return On Assets (ROA) yang tinggi dapat mencerminkan kemampuan

perusahaan dalam mengelola asset-asetnya.
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Batasan penelitian ini adalah mengetahui nilai EVA dan ROA pada periode 2010-

2014 pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia, kerangka pemikiran dapat

dilihat pada Gambar 1.

Keterangan :

------------- = Batas Penelitian

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

1.6 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan mengamati kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari

aspek keuangan. Aspek lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan

perusahaan tidak diamati dalam penelitian ini.

Kinerja Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia

Laporan Keuangan

Analisis Laporan Keuangan

Return On Assets (ROA)

Kinerja Keuangan Perusahaan Berdasarkan ROA

Economic Value Added (EVA)

Uji Beda

Kinerja Keuangan Perusahaan Berdasarkan EVA
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1.7 Hipotesis

Pengujian apakah EVA dan ROA memiliki perbedaan yang signifikan pada

perusahaan perbankan syariah di Indonesia untuk periode 2010-2014 maka

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara EVA dan ROA pada kinerja

keuangan perbankan syariah di Indonesia.


