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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penilaian kinerja keuangan bertujuan untuk menentukan secara periodik 

tingkat efektivitas operasional berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh pihak manajemen untuk mengevaluasi tujuan 

perusahaan. Metode Economic Value Added (EVA) merupakan metode 

alternatif yang daat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan dimana 

fokusnya adalah untuk mengetahui nilai tambah ekonomis pada suatu 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul “ANALISIS METODE 

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI 

KINERJA KEUANGAN PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK 

PERIODE 2016-2020”, dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan 

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk mampu menciptakan nilai tambah ekonomis 

dengan perolehan nilai yang positif (EVA > 0) dan selalu mengalami 

peningkatan perolehan nilai EVA dalam kurun waktu 5 tahun dari 2016-2020, 

dimana pada tahun 2016 diperoleh nilai EVA paling rendah diantara tahun 2017 

sampai dengan 2020 namun bernilai positif, yaitu sebesar Rp. 209.286.158.100. 

Kemudian pada tahun 2017 PT. Bank Syariah Indonesia Tbk mengalami 

peningkatan sebesar 11,9% yaitu sebesar Rp. 234.111.297.600,- jika 

dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dan selanjutnya pada tahun 2018 nilai 

EVA juga mengalami peningkatan, yaitu naik sebesar 7,1% dari pada tahun 

2017. Selanjutnya adalah pada tahun 2019 mengalami peningkatan nilai EVA 

secara drastis sebesar 45,3% yaitu senilai Rp 364.249.016.500. Nilai EVA yang 

tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dimana nilai tersebut lebih besar diantara 

nilai EVA tahun pada tahun 2016-2019, yaitu naik sebesar 50,5% dengan nilai 

EVA Rp 548.340.768.000. 

Hal ini menunjukan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk dapat 

memaksimalkan potensi dari jumlah modal yang ada pada perusahaan dari tahun 

2016-2020. Dan laba yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun tersebut 

tergolong besar dan selalu mengalami kenaikan dimana hal tersebut 

mempengaruhi jumlah nilai EVA dikarenakan mampu memenuhi biaya 

operasionalnya. Metode EVA sangat efektif untuk digunakan sebagai penilaian 

kinerja keuangan pada bank. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran 

diantaranya : 

1. Bagi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk diharapkan dapat 

mengimplementasikan metode EVA sebagai alat untuk menilai kinerja 

keuangan agar dapat mengetahui adanya nilai tambah ekonomis pada 

perusahaan. Serta PT. Bank Syariah Indonesia Tbk agar tetap konsisten 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga tetap dapat 

mempertahankan kinerja keuangan yang terus meningkat tersebut. Oleh 

karena itu, penyaluran modal yang diterima dari para investor harus 

digunakan untuk kegiatan atau aktivitas yang dapat menciptakan nilai 

seperti menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada nasabah yang 

membutuhkan dana atau nasabah yang melakukan pembayaran dengan 

lancar agar perusahaan tetap memperoleh nilai dan dapat memenuhi harapan 

para pemegang saham serta juga dapat menarik para calon investor untuk 

menanamkan modal nya di perusahaan ini.  

2. Pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk pula diharapkan bahwa hasil yang 

diperoleh dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) ini 

dilampirkan atau dimasukkan kedalam laporan keuangan bank agar pihak 

yang membutuhkan laporan keuangan dapat melihat nilai tambah ekonomis 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

3. Pada penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini, diharapkan 

dapat menambah periode penelitian agar dapat memuat hasil yang lebih baik 

dari pada penelitian, atau dengan melakukan penelitian terhadap lebih dari 1 

perusahaan agar dapat membandingkan kinerja antara perusahaan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


