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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1      Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kinerja keuangan Bank Umum Syariah selama kurun waktu 2012-2016 

apabila diukur dengan menggunakan metode Return On Assets (ROA) 

secara umum menunjukan nilai yang positif dan termasuk kedalam kriteria 

“Cukup Baik”.  

2. Kinerja keuangan Bank Umum Syariah selama kurun waktu 2012-2016 

apabila diukur menggunakan metode Economic Value Added (EVA) secara 

umum menunjukan nilai yang positif. Nilai EVA yang positif menunjukan 

bahwa Bank Umum Syariah telah berhasil menciptakan nilai tambah bagi 

pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat 

pengembalian yang melebihi tingkat modalnya. Hal ini sejalan dengan 

tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan.  

3. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil pengukuran kinerja 

keuangan dengan menggunakan metode ROA dan EVA pada Bank Umum 

Syariah. Adanya perbedaan terhadap hasil pengukuran kinerja keuangan ini 

disebabkan karena metode EVA sebagai pengukur kinerja keuangan 

perusahaan secara eksplisit memasukan perhitungan biaya modal dalam 

perhitungannya dan melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap 

distorsi finansial dan distorsi akuntansi sebelum menghitung tingkat 

pengembalian, serta memaksimalkan tingkat pengembalian modal dengan 

biaya yang minimum. Dengan demikian maka dapat terlihat bahwa metode 

yang relevan dan tepat dalam mengukur kinerja keuangan pada perusahaan 

adalah dengan menggunakan metode EVA, karena hasil perhitungan EVA 

menunjukan kondisi riil perusahaan dan sangat bermanfaat dalam 

menunjukan penciptaan nilai tambah perusahaan.   
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1.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan secara eksplisit haruslah melakukan penyesuaian terlebih 

dahulu terhadap distorsi finansial dan distorsi akuntansi (suatu penyimpangan dari 

laporan keuangan yang disajikan dengan memutar balik data-data atau tidak 

mengungkapkan data-data sebagaimana mestinya) agar memberikan hasil 

pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan kondisi riil dan berguna bagi 

pihak internal maupun pihak eksternal dari perusahaan. 

Melihat hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi dari hasil penelitian 

ini yang dapat dijadikan rujukan bagi pihak Bank Umum Syariah, yaitu: 

1. Bank Umum Syariah disarankan agar mampu untuk menekan biaya modal 

sehingga nantinya perusahaan dapat memperkecil risiko kerugian dari 

besarnya beban usaha yang dibayarkan. Untuk itu, pihak manajemen Bank 

Umum Syariah harus dengan cerdas mengantisipasi hal tersebut dengan cara 

melakukan efisiensi terhadap beban usaha yang nantinya tidak mengganggu 

jumlah laba yang diterima.  

2. Bank Umum Syariah disarankan untuk mulai menerapkan penilaian kinerja 

keuangan dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA). 

Karena dari hasil pengukuran dengan menggunakan metode EVA, 

menunjukan nilai yang lebih akurat dibandingkan dengan metode penilaian 

kinerja keuangan perusahaan yang telah ada. 

3. Bank Umum Syariah disarankan untuk semakin gencar dalam 

mempromosikan produk-produk perbankan yang dimiliki kepada 

masyarakat luas, agar tingkat perolehan laba bank syariah dapat meningkat 

secara bertahap setiap tahunnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat dikaji lebih dalam lagi terkait komparasi 

kinerja keuangan metode Return On Assets (ROA) dan Economic Value 

Added (EVA) dengan menambahkan ruang lingkup populasi dan sampel 

penelitian yang memadai untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

 


