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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan Bagi hasil 

dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah (Economic Value Added) pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode triwulan 2009-2013. Tujuan lain yaitu ingin 

mengetahui kinerja keuangan bank syariah bila diukur dengan pendekatan Economic 

Value Added (EVA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode triwulan 2009-2013. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan 

Publikasi Triwulanan Bank Umum Syariah periode 2009-2013. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah di Indonesia.Pemilihan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling. Setelah melewati tahap purposive sampling, 

terdapat 4 sampel Bank Umum Syariah yang layak digunakan yaitu Bank Muamalat 

Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank mega Syariah. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai 

hubungan antar variable. Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan penelitian ini 

meliputi uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembiayaan Bagi Hasil menggunakan perhitungan 

Asset Qualified berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap EVA. Sedangkan 

Variabel FDR (Financing to Deposit Ratio) berpengaruh signifikan terhadap EVA 

(Economic Value Added) dengan arah negatif. Kemampuan prediksi adjusted secara 

simultan variable-variabel independen Asset Qualified dan FDR terhadap variable 

dependen Economic Value added sebesar 20.1303% sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar model penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi manajemen Bank Umum Syariah dalam mengelola perusahaan.  

 

Kata Kunci: Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR), Asset 

Qualified EVA (Economic Value Added) 
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I. PENDAHULUAN 

Tingginya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada tuntutan bank 

untuk menyediakan alokasi dana lain sebagai cadangan dalam menutup kerugian 

atas pembiayaan dan bank akan mengurangi penyaluran pembiayaan selanjutnya. 

Pembiayaan bermasalah dapat diukur melalui rasio Bed Debt Rato atau Kualitas 

Aset Produktif. Maka, besar kecilnya BDR ini menunjukan kinerja suatu bank 

dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Pada dasarnya bank memiliki kredit 

bermasalah dengan klasifikasikan dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukan, dan macet dalam jumlah yang berbeda-beda. Apabila tingkat 

pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan 

besaran pendapatan yang diperoleh. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi 

tingkat profitabilitas bank syariah.  Alasan dipilihnya profitabilitas EVA 

merupakan indikator penting dari laporan keuangan yang memiliki berbagai 

kegunaan. EVA digunakan untuk memberikan pedoman bagi manajemen untuk 

meningkatkan laba operasi tanpa tambahan dana/modal dan juga dapat 

menyelaraskan tujuan manajemen dengan kepentingan pemegang saham di mana 

EVA digunakan sebagai ukuran operasi dari manajemen. 

Tingkat kesehatan bank dijadikan tolak ukur masyarakat dalam menilai 

kualitas suatu bank yang pada prakteknya dapat mempengaruhi tingkat 

kepercayaannya terhadap bank tersebut dan perlunya analisis terhadap tingkat 

risiko pembiayaan. Tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank 

untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki 

bank dapat dilihat dari nilai Loan to Deposit Ratio (pada bank konvensional) atau 

nilai Financing to Deposit Ratio (pada bank syariah) dan tingkat profitabilitas bagi 

manajemen agar mampu meningkatkan kualitas bank. Pada faktanya tidak semua 

pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, artinya akan muncul suatu risiko 

yaitu risiko pembiayaan dan risiko likuiditas di mana risiko ini tidak hanya terjadi 

juga pada bank syariah, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti 

pengaruh tingkat risiko produk pembiayaan dan likuiditas berdasarkan prinsip bagi 

hasil yang dijalankan pada bank syariah khususnya pada pembiayaan Bagi Hasil 

terhadap tingkat profitabilitas yang terjadi pada bank syariah di Indonesia. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.2 Pembiayaan Bagi Hasil 

a) Pembiayaan Musyarakah 

Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 

yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian 

ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. 

b) Pembiayaan Mudharabah 

Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau 

Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, 

mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan 

membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan 

dalam Akad. 

2.2 Asset Quallified – Bad Debt Ratio (BDR) 

Aktiva Produktif (AP) bermasalah atau diartikan Non Performing Asset 

dibandingkan dengan Aktiva Produktif merupakan AP dengan kualitas Kurang 

Lancar, Diragukan dan Macet. Menurut Ismail (2010), bank melakukan 

penggolongan kredit menjadi dua golongan, yaitu kredit performing dan kredit 

non-performing. Kredit non-performing yang disebut juga kredit bermasalah, 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Kredit kurang lancar 

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang pengembalian atau 

pembayaran pokok dan bunganya antara 90 hari hingga kurang dari 180 

hari. 

b. Kredit diragukan 

Kredit diragukan merupakan kredit yang pengembalian pokok dan 

bunganya antara 180 hari hingga 270 hari. 

c. Kredit macet 

Kredit macet merupakan kredit yang sudah menunggak melebihi 270 hari. 

Untuk mengukur kualitas kredit atau pembiayaan, bank dapat 

menggunakan analisis rasio BDR (Bad Debt Ratio). BDR digunakan untuk 

mengukur risiko kredit berdasarkan pada klasifikasi kredit bermasalahnya 
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tersebut, karena pada dasarnya bank memiliki kredit bermasalah dengan 

klasifikasi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet dalam 

jumlah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, masing-masing dari kredit bermasalah 

yang diklasifikasikan ini tidak bisa diperlakukan sama dalam menghitung risiko 

kredit, karena semakin besar kredit yang bermasalah, maka cadangan yang 

disediakan bank juga harus semakin besar. 

    
                            

            
 

2.3 Likuiditas 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010), terdapat beberapa alat ukur 

untuk mengukur likuiditas. Pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan; 

a) Working capital; alat ukur ini mengukur kelebihan atas aset lancar 

terhadap liabilitas lancar (Subramanyam dan Wild, 2010). 

b) Current ratio; rasio ini mengukur hubungan antara aset lancar dan 

liabilitas lancar (Subramanyam dan Wild, 2010). 

c) Cash-based ratio; rasio ini mengukur hubungan antara kas dan setara kas 

dengan aset dan liabilitas lancar (Subramanyam dan Wild, 2010). 

d) operating activity; Pengukuran menggunakan pengukuran berdasarkan 

accounts receivables, inventory, dan current liabilities. 

Subramanyam dan Wild (2010) dalam bukunya menyatakan current 

asset ratio digunakan untuk mengukur:  

a) kemampuan memenuhi kewajiban lancar; 

b) penyangga kerugian; 

c) cadangan dana lancar. 

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan 

dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR tersebut menyatakan seberapa 

jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. 
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2.4 Profitabilitas 

Menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild ukuran profitabilitas ini 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ukuran kekuatan keuangan jangka 

panjang lainnya atau solvabilitas yang hanya mengandalkan pos neraca (misalnya 

rasio utang terhadap ekuitas). Profitabilitas dapat digunakan sebagai informasi 

bagi pemegang saham untuk melihat keuntungan yang benar-benar diterima 

dalam bentuk dividen. 

Pada skripsi Pitaloka (2004), penelitiannya membandingkan kinerja 

finansial antara bank syariah dengan bank konvensional dengan menggunakan 

metode Economic Value Added (EVA). Penelitian yang menggunakan data pada 

tahun 2001 dan 2002 tersebut menyimpulkan bahwa nilai EVA untuk bank 

syariah belum tentu bernilai lebih besar daripada bank konvensional. Karena nilai 

EVA sangat tergantung pada kinerja masing-masing bank bukan pada jenis bank. 

Menurut Horngren et al (2012), EVA, sama halnya dengan residual 

income. Untuk meningkatkan EVA, para manajer dapat melakukan beberapa hal 

seperti,  meningkatkan pendapatan operasi setelah pajak dengan menggunakan 

modal yang sama, penggunaan modal yang lebih sedikit namun tetap 

menghasilkan pendapatan operasi setelah pajak yang sama, menginvestasikan 

modal ke dalam proyek yang memiliki return yang tinggi. 

EVA adalah salah satu ukuran penilaian yang dapat memperlihatkan 

secara kinerja ekonomi suatu perusahaan selama penciptaan nilai bagi pemegang 

saham. EVA dapat dihitung dengan beberapa tahap: 

                         

2.1 Penelitian Terdahulu 

Keterkaitan penelitian antara risiko dalam pembiayaan berpengaruh 

terhadap naik turunnya profitabilitas bank syariah sudah banyak dilakukan . Irena 

Paramita Pramono (2013), penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan bagi 

hasil secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap EVA, namun 

memiliki pengaruh tidak langsung melalui pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan 

bagi hasil terbukti memiliki pengaruh signifikan positif terhadap risiko 

pembiayaan dan juga terhadap EVA. Pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh 

langsung dan tidak langsung terhadap EVA melalui risiko pembiayaan. 
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Sedangkan variabel FDR pada penelitian Dhiyan Dayinta Pratiwi (2012), 

hasilnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. 

Fiswara (2008) meneliti pengaruh tingkat non performing financing 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat 

profitabilitas (Return on Assets) pada Bank Syariah Mandiri. Dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa variabel non performing financing pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas 

dan memiliki keeratan hubungan yang kuat. Secara simultan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara tingkat non performing financing pembiayaan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas. Pengujian 

secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel non performing financing 

pembiayaan mudharabah memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas 

dan memiliki keeratan hubungan rendah atau lemah. 

Indra Prasetyo (2010), Hasil penelitian tersebut menunjukkan rasio 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Syariah Mandiri (BSM) 

memiliki modal yang sangat kuat, sehingga jika terjadi kerugian pihak bank dapat 

menanggung kerugian tersebut dengan modal yang dimilikinya. Rasio Kualitas 

Aktiva Produktif (KAP) mencerminkan bahwa BSM belum dapat mengelola 

aktiva produktif yang dimilikinya dengan baik 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Risiko pembiayaan yang di proyeksi dengan kualitas aktiva produktif 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah 

di Indonesia.  

H2: Risiko likuiditas yang di proyeksi dengan FDR berpengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Data dan Sampel  

Pada penelitian ini yang terdiri atas beberapa objek (sampel 4 Bank 

Umum Syariah), yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank 

Mega Syariah Indonesia, BRI Syariah dan meliputi beberapa priode waktu. 

Periode waktu kuartal tahun 2009 hingga 2013 dengan dua Variabel independen 

dan satu Variabel dependen. Data diperoleh dari masing masing website keempat 
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bank terkait. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel 

purposif (purposive sampling), di mana sampel yang dipilih secara cermat dengan 

mengambil objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri yang spesifik.  

3.2 Model dan Variabel Penelitian  

Analisis regresi dilakukan untuk mencari seberapa besar pengaruh sebuah 

variable dengan variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan pengukuran BDR dan likuiditas 

dengan  menggunakan pengukuran FDR, sedangkan variabel dependennya adalah 

profitabilitas yang penggunaan alat ukurnya dengan EVA. Dalam penelitian ini 

variabel bebasnya merupakan variabel numerik, karena variable bebas yang 

digunakan lebih dari satu variabel, maka digunakan model regresi berganda, 

dengan model persamaan regresinya: 

Ỹ = a + β1X1+ β2X2 + e 

Keterangan: 

Ỹ = Ln_Economic Value Added  

a = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi berganda antara variable independen X1 (Asset 

Qualified Bagi Hasil) terhadap variable dependen Y EVA (profitabilitas). 

X1 = Asset Qualified Pembiayaan Bagi Hasil 

Β2 = Koefisien regresi berganda antara variable independen X2 (Likuiditas) 

terhadap variable dependen Y EVA (profitabilitas). 

X2 = Financing to Deposit Ratio (FDR) 

e = error 

3.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji t untuk uji 

hipotesis secara parsial. Untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat digunakan koefisien determinasi. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Estimasi Regresi Linear Berganda 

Persamaan  regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda, 

diperoleh nilai-nilai koefisien regresi untuk tingkat BDR pembiayaan bagi hasil 

dan likuiditas dengan pengukuran FDR dan tingkat profitabilitas yang 

menggunakan pengukuran EVA sebagai berikut: EVA=24.1581796334 + 

4.85920970586*ASSET_QUALIFIED - 1.91280747777*FDR + [CX=R]. 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling  

berpengaruh adalah variabel Asset Qualified dengan koefisien 4.85920970586. 

Kemudian diikuti oleh variabel FDR dengan koefisien 1.91280747777. Dari 

persamaan tersebut dapat terlihat bahwa variabel bebas Asset Qualified 

berpengaruh positif terhadap EVA yang berarti meningkatnya nilai Asset 

Qualified Bank Umum Syariah tersebut,  sehingga EVA meningkat. Sedangkan 

variabel FDR memberikan pengaruh negatif terhadap EVA, yang berarti  

meningkatnya EVA mengakibatkan menurunnya EVA. Pengujian koefisien 

regresi bertujuan untuk menguji signifikansi hubungan antara variable 

independen (X) dan variabel dependen (Y) baik secara bersama-sama (dengan 

Uji F) maupun secara individual (dengan Uji t). 

Hasil lain dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :  

a = 24.1581796334  :  Artinya jika variabel independen X1 dan X2 bernilai nol,  

maka variable dependen Y akan bernilai 24.1581796334 

satuan. 

b1 = 4.85920970586 : Artinya jika variabel Asset Qualified meningkat sebesar 

satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel 

EVA akan meningkat sebesar 4.85920970586 satuan. 

b2 = 1.91280747777 : Artinya jika variabel rasio Financing to Deposit Ratio 

(FDR) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya 

konstan, maka variabel EVA akan turun sebesar 

1.91280747777 satuan. 
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4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

Tabel 1 

Uji Cross Section 

Dependent Variable: EVA   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 08/04/14   Time: 12:13   
Sample (adjusted): 3/01/2009 12/01/2013  
Periods included: 20   
Cross-sections included: 4   
Total panel (unbalanced) observations: 78  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 24.15818 0.481132 50.21113 0.0000 

ASSET_QUALIFIED 4.859210 2.804883 1.732411 0.0473 
FDR -1.912807 0.423729 -4.514218 0.0000 

     
          
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.222048     Mean dependent var 6.681361 

Adjusted R-squared 0.201303     S.D. dependent var 0.790481 
S.E. of regression 0.712024     Sum squared resid 38.02337 
F-statistic 10.70350     Durbin-Watson stat 1.317209 
Prob(F-statistic) 0.000081    

     
      

Berdasarkan tabel yang merupakan hasil pengolahan software EViews 7, 

variabel independen Asset Qualified diperoleh nilai t hitung untuk variabel  Asset 

Qualified sebesar 1.732411 (t tabel < t hitung).  Tingkat signifikansi Asset 

Qualified sebesar 0.0473 lebih rendah dari α = 0,05, artinya Asset Qualified 

berpengaruh signifikan terhadap EVA. Koefisien variabel Asset Qualified yang 

memiliki nilai positif menunjukkan bahwa pengaruh tersebut memiliki arah yang 

positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Dengan kata lain, hasil 

positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas aset yang 

diproyeksikan dengan KAP akan meningkatkan profitabilitas yang diproyeksikan 

dengan EVA.  

Variabel independen FDR diperoleh nilai t hitung untuk variabel  FDR 

sebesar -4.514218 (t tabel > t hitung). diperoleh tingkat signifikansi Asset 

Qualified sebesar 0 lebih rendah dari α = 0,05, artinya FDR berpengaruh 

signifikan terhadap EVA. Koefisien variabel FDR yang memiliki nilai negatif 

menunjukkan bahwa pengaruh tersebut memiliki arah yang negatif, sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Dengan kata lain, peningkatan likuiditas 

yang diproyeksikan dengan FDR akan tidak berpengaruh terhadap peningkatan 

profitabilitas bank syariah. 

4.3 Uji Determinasi 

Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variasi variabel terikat dapat 

diketahui dari besarnya nilai koefisien determinan (R
2
), yang berada antara nol 

dan satu. Nilai R² menunjukan besarnya variasi variabel-variabel independen 

dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai R² berati semakin besar variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel 

independen. Sedangkan semakin kecil nilai R² berarti semakin kecil variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi varibel-variabel independen 

Nilai R
2
 menunjukan nilai 0.201303 yang dimana pengaruh signifikan 

adjusted secara simultan variable-variabel independen Asset Qualified dan FDR 

terhadap variable dependen Economic Value added sebesar 20.1303%. 

Sedangkan sisanya nilai R
2 

sebesar 79.8697% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain 

di luar model. 

4.1 Perhitungan Nilai Economic Value Added 

  Penilaian kinerja melalui metode EVA menghasilkan nilai EVA yang 

bervariasi. Hal ini disebabkan oleh jumlah capital yang dimiliki tiap tahunnya 

serta dari masing masing Bank. Ada beberapa alasan nilai EVA yang positif  

pada data triwulan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, antara lain besarnya 

marjin keuntungan dan rendahnya atau tidak adanya biaya penelitian dan 

pengembangan. Secara umum nilai negatiF pada EVA berarti tingkat 

pengembalian yang diperoleh tidak mampu menutupi biaya modal yang 

dikeluarkan. 

  Berdasarkan data tabel perhitungan EVA terlihat bahwa hasil EVA adalah 

Positif secara keseluruhan. Berdasarkan perhitungan dari data triwulan kuantitatif 

masing-masing bank nilai EVA mengalami kenaikan setiap tahunnya secara 

bertahap meskipun tidak terlihat terlalu signifikan. EVA dari masing masing bank 

setiap triwulannya menghasilkan nilai positif dikarenakan nilai NOPAT melebihi 

Capital Charge. Capital Charge dipengaruhi oleh komponen biaya modal atas 

ekuitas (Cost of Equity) dan biaya modal atas hutang (Cost of Debt). Penyesuaian 

pada NOPAT dilakukan atas hal yang menyangkut kenaikan pajak tangguhan, 
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kenaikan penyisihan aktiva produktif, kenaikan hak minoritas atas laba bersih 

anak perusahaan serta adjusted terhadap beban bagi hasil agar tidak double 

counting. 

  Manfaat yang dapat diambil dari perhitungan nilai tambah baik bagi 

pemegang saham maupun bagi manajemen. Dengan menghitung nilai tambah, 

maka pemegang saham mempunyai acuan yang cukup sederhana untuk penilaian 

kinerja manajemennya pada suatu periode tertentu. Bila manajemen mampu 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan, berarti manajemen telah bekerja 

sesuai dengan keinginan pemegang saham, semakin tinggi nilai tambah yang 

dihasilkan manajemen bagi perusahaan maka semakin baik kinerja mereka. 

Tetapi sebaliknya jika manajemen tidak adanya kemampuan memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan, maka dapat dikatakan manajemen tidak mampu 

memenuhi keinginan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Kinerja manajemen perlu juga untuk memperhatikan faktor-faktor eksternal yang 

mungkin mempengaruhi kinerja mereka, sehingga perlu analisis yang akurat 

apakah faktor eksternal tersebut bisa dikendalikan atau tidak. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui regresi linear berganda, 

maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara 

Parsial. 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan 

software Eviews 7 menunjukkan bahwa Asset Qualified berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap EVA. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai koefisien regresinya bernilai positif dan tingkat signifikansinya 

kurang dari 0,05. Selain itu, FDR (Financing to Deposit Ratio) 

berpengaruh signifikan terhadap EVA (Economic Value Added) dengan 

arah negatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi tersebut 

bernilai negatif dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05.  Untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, Bank Umum Syariah dari 4 sampel 

tersebut harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan. 
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2) Kinerja Keuangan Bank Syariah Bila Diukur Dengan Pendekatan 

Economic Value Added (EVA). 

Sesuai dengan perhitungan berdasarkan Data Kuantitatif terlihat 

bahwa hasil EVA adalah Positif secara keseluruhan. Berdasarkan 

perhitungan dari data triwulan kuantitatif masing-masing bank nilai EVA 

mengalami kenaikan setiap tahunnya secara bertahap meskipun tidak 

terlihat terlalu signifikan. EVA dari masing masing bank setiap 

triwulannya menghasilkan nilai positif dikarenakan nilai NOPAT 

melebihi Capital Charge. Capital Charge dipengaruhi oleh komponen 

biaya modal atas ekuitas (Cost of Equity) dan biaya modal atas hutang 

(Cost of Debt).  

5.2 SARAN 

Aspek Teoritis 

Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel pembiayaan yang 

diteliti dengan variabel pembiayaan lainnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya 

juga meneliti Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS) di Indonesia, agar hasil penelitian dapat mewakili seluruh perbankan 

syariah di Indonesia. 

Aspek Praktis 

Sebaiknya BUS di Indonesia lebih memperhatikan tingkat likuiditas dari 

pembiayaan yang diberikannya. Sebaiknya BUS tidak menyalurkan pembiayaan 

dengan jumlah yang melebihi DPK yang dihimpunnya, agar rasio FDR tidak 

melebihi ketentuan Bank Indonesia, yaitu maksimal 100%. FDR yang melebihi 

100% dikhawatirkan akan meningkatkan risiko likuiditasnya. 

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka penilaian perusahaan 

berdasarkan metode EVA memiliki nilai yang cukup baik setiap triwulan 

tahunnya. Namun, investor sebaiknya lebih selektif dalam menginvestasikan 

dananya pada BUS yang baru berdiri, sebab setidaknya tidak semua BUS yang 

baru berdiri dapat menghasilkan EVA yang positif. 
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