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ABSTRAK 

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN 

METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE 

ADDED (MVA) PADA PERUSAHAAN SEBELUM DAN SETELAH 

MERGER 

 

(STUDI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERCATAT DI BURSA 

EFEK INDONESIA (BEI) Periode 2010-2012) 

 

 

Oleh 

Aprisa Kusumawati 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan 

kinerja keuangan sebelum dan setelah merger menggunakan metode Economic 

Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) pada perusahaan go public 

yang tercatat di BEI dan melakukan merger. Jenis penelitian ini adalah riset 

komparatif dengan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling berjumlah 6 perusahaan dari populasi 82 perusahaan, 

dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dalam bentuk pengumuman 

merger, harga saham dan laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dengan menggunakan  uji 

statistik kolmogorov smirnov test dan uji statistik wilcoxon signed rank test serta 

uji perbedaan dengan menggunakan uji statistik paired sample t-test yang 

menggunakan alat SPSS 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dengan menggunakan metode 

Economic Value Added (EVA) sebelum dan setelah merger, dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,012 dan terdapat  perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan dengan menggunakan metode Market Value Added (MVA) sebelum 

dan setelah merger, dengan nilai signifikansi sebesar 0,016. 

 

Kata kunci: Economic Value Added (EVA), Kinerja Keuangan, Market Value  

        Added (MVA), dan Merger 

 

 



ABSTRACT 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE USING 

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) AND MARKET VALUE ADDED (MVA) 

IN BEFORE AND AFTER MERGER 

 

(Study on Companies Who Go Public In Indonesia Stock Exchange (IDX) 

Period 2010-2012) 

 

 

By 

 

Aprisa kusumawati 

 

 

The purpose of this study was to determine and analyze the differences in 

financial performance before and after the merger  wih Economic Value Added 

(EVA) dan Market Value Added (MVA) method with the company which went 

public listed on the Stock Exchange and the merger.This research is a 

comparative research with quantitative methods. The sample in this study using 

purposive sampling method amounted to 6 companies of the population of 82 

companies, with data collection in the form of documentation in the form of the 

announcement of the merger, the share price and annual financial statements. 

Data analysis techniques used in this research is to test for normality using the 

Kolmogorov Smirnov test of statistical tests and statistical test and the Wilcoxon 

signed rank test statistical difference by using paired sample t-test using SPSS 

tool 21.0. The results of this study indicate that there are significant differences 

between the financial performance using the Economic Value Added (EVA) 

method before and after merger. with a significance value of 0,012 and there are 

significant differences between the financial performance using the Market Value 

Added (MVA) before and after the merger, with a significant value of 0,016. 

 

Keywords : Economic Value Added (EVA), Financial performance, Market Value  

       Added (MVA) and Merger 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Saat ini era globalisasi dan perkembangan dunia bisnis semakin maju pesat, salah 

satu penyebabnya adalah persaingan bebas, sehingga hal itu menimbulkan 

persaingan yang semakin ketat diantara perusahaan-perusahaan. Kondisi tersebut 

menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan strateginya agar dapat 

bertahan hidup, berkembang dan berdaya saing. Perusahaan perlu menyusun atau 

membuat strategi yang tidak hanya bertujuan untuk bertahan ditengah persaingan 

usaha yang ketat, tetapi juga agar dapat terus berkembang dan terus meningkatkan 

kinerja perusahaan. Strategi bersaing merupakan usaha untuk mengembangkan 

atau membesarkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati 

untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan atau disebut juga strategi 

pertumbuhan. Strategi ini dapat dilaksanakan melalui perluasan kegiatan 

perusahaan yang sudah ada, seperti menambah kapasitas produk, membangun 

perusahaan baru dan membeli perusahaan lain.  

 

Salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan 

bisa bertahan atau bahkan berkembang adalah dengan melakukan ekspansi. 

Ekspansi merupakan proses perluasan atau pengembangan usaha untuk mencapai 
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efisiensi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ekspansi dapat dilakukan secara 

internal dan eksternal. Ekspansi internal dapat dilakukan melalui kegiatan seperti 

penggunaan teknologi baru, penambahan karyawan, penambahan alat produksi 

atau mesin dan lain-lain. Sedangkan ekspansi eksternal merupakan pengembangan 

usaha yang dilakukan dengan melibatkan pihak di luar organisasi, misalnya 

penggabungan usaha. Salah satu bentuk penggabungan usaha yang dapat 

dilakukan adalah merger.  

 

Aktivitas merger semakin meningkat seiring dengan intensnya perkembangan 

ekonomi yang makin mengglobal. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, 

Kanada dan Eropa Barat, fenomena merger dan akuisisi sudah menjadi 

pemandangan bisnis yang biasa. Bahkan di Amerika gelombang merger dan 

akuisisi telah dimulai sejak akhir abad 18 dan sekarang telah memasuki 

gelombang kelima. Dalam skala internasional, terdapat puluhan bahkan ratusan 

deal merger dan akuisisi setiap tahunnya. Khususnya dalam hal merger terdapat 

beberapa perusahaan yang telah melakukan merger seperti, merger antara 

Daimler-Benz dengan Crysler, Exxon dengan Mobil Oil, dan Pharmacia dengan 

Upjohn (Moin, 2003).  

 

Sementara di Indonesia merger dan akuisisi menunjukkan skala peningkatan yang 

cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia 

telah banyak yang melakukan merger dan akuisisi, terlebih pada masa-masa krisis 

ekonomi yang mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut. 

Bahkan sampai saat ini pasar terus berkembang, dimana yang kegiatannya bukan 

hanya berupa jual beli barang, tetapi jual beli perusahaan (kepemilikan) dalam 
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perusahaan. Khusus dalam hal merger terdapat beberapa perusahaan yang telah 

melakukan merger seperti, merger yang dilakukan PT. Sorini Agro Asia 

Corporindo Tbk dengan PT. Saritanam Pratama dan PT. Bumi Tapioka Jaya, 

merger PT. Tri Polyta Indonesia Tbk dengan PT. Chandra Asri, merger Bank 

Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank 

Pembangunan Indonesia yang kemudian digabungkan ke dalam Bank Mandiri, 

merger PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank Prima Express, 

PT. Bank Artamedia Permata, dan PT. Bank Patriot, pada merger tersebut PT. 

Bank Bali Tbk ditunjuk menjadi Bank Rangka dan kemudian berganti nama 

menjadi Bank Permata, serta merger Bank Danamon dengan Bank Duta. Pada 

tahun 2015, berdasarkan data pada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 

(KPPU) terdapat beberapa perusahaan yang melakukan merger diantaranya, 

merger antara PT. Bank Woori Indonesia dengan PT. Himpunan Saudara 1906 

Tbk, merger Aspen Acquisition Inc dengan Aruba Network Inc dan merger PT. 

Panin Insurance dengan PT. Asuransi Mukti Artha Guna. 

 

Merger dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggabungan dua atau 

lebih perusahaan dibawah satu kepemilikan. Selain itu terdapat beberapa pendapat 

mengenai merger diantaranya, merger adalah penggabungan perusahaan atau 

pembelian perusahaan oleh perusahaan lain, yang dapat dilakukan melalui 

pembelian saham ataupun pembelian aset perusahaan yang ingin dibeli (Sartono, 

2001). Definisi lain mengenai merger yaitu, merger adalah penggabungan dua 

atau lebih perusahaan menjadi satu badan perusahaan yang berdiri berdasarkan 

hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau berakhir (Moin, 

2003).  
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Oleh karena itu, dapat disimpulkan merger adalah penggabungan dua atau lebih 

perusahaan menjadi satu badan perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum, 

penggabungan tersebut dapat dilakukan melalui pembelian saham ataupun 

pembelian aset perusahaan yang ingin dibeli sehingga hanya terdapat satu 

kepemilikan, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau berakhir. 

Menurut Moin (2003), setelah dilakukan merger, kinerja keuangan perusahaan 

setelah merger seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum merger, 

karena ukuran perusahaan dengan sendirinya bertambah besar karena aset, 

kewajiban dan ekuitas perusahaan digabung bersama.  

 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan 

perusahaan yang meliputi posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Dalam melakukan merger, 

perusahaan tentunya memiliki motif, beberapa diantaranya yaitu untuk 

memperoleh sinergi atau nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas 

simultan dan motif ekonomi untuk mencapai posisi strategis yang dimaksudkan 

untuk membangun keunggulan kompetitif perusahan yang tujuan jangka 

panjangnya sesuai dengan esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen 

keuangan yaitu mampu menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan dan 

pemegang saham.  

 

Berdasarkan esensi tujuan perusahaan sebagai motif dalam melakukan merger 

yaitu mampu menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang 

saham tersebut maka penilaian kinerja keuangan perusahaan pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) dan 
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Market Value Added (MVA). EVA adalah laba bersih operasional sebelum bunga 

tetapi setelah pajak (NOPAT), dikurangi biaya modal berdasarkan Weight 

Average Cost of Capital (WACC) dikali invested capital (Wet dan Hall, 2004). 

EVA memperhitungkan nilai bagi pemegang saham dengan memerhatikan biaya 

operasi perusahaan dan biaya modal perusahaan. Sementara itu, Market Value 

Added (MVA) adalah perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan 

jumlah modal ekuitas investor yang telah diberikan oleh pemegang saham 

(Brigham dan Houston, 2001).  

 

Pada penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Zulvina dan Musdholifah 

pada tahun 2010, yaitu merger yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk 

dan PT. Knorr Indonesia menghasilkan adanya perbedaan kinerja keuangan 

setelah merger yang tercermin melalui peningkatan EVA dan MVA. Hasil 

berbeda ditunjukkan pada penelitian Sa’diyah, Hidayat dan Husaini pada tahun 

2013 menghasilkan hasil yang cukup beragam pada beberapa perusahaan, kinerja 

keuangan perusahaan setelah merger secara umum EVA bernilai positif pada PT. 

Matahari Depatement Store Tbk dan PT. Prasidha Aneka Niaga, kecuali pada PT. 

Island Concepts Indonesia Tbk yang bernilai negatif dan MVA secara umum 

bernilai positif pada PT. Matahari Depatement Store Tbk dan PT. Island Concepts 

Indonesia Tbk kecuali pada PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk yang bernilai negatif.  

 

Pada kenyataannya perusahaan yang melakukan merger tidak selalu menghasilkan 

dampak yang positif pada kinerja keuangan, hal ini ditunjukkan oleh penelitian 

Raul, Anam Charan pada tahun 2012, bahwa kinerja keuangan pada beberapa 

Bank merger di India selama tiga tahun sebelum dan tiga tahun sesudah merger 
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yang diukur dengan menggunakan metode EVA, MVA dan RONW tidak 

menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham. Hal yang sama juga 

ditunjukkan pada penelitian Funashor dan Yuniati pada tahun 2014, menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada EVA PT. Bank OCBC NISP 

Tbk yang mengindikasikan bahwa kemampuan Bank dalam memenuhi 

kewajibannya terhadap harapan setiap para penyandang dana dengan menciptakan 

nilai tambah ekonomis sebelum dan setelah merger tidak ada perbedaan yang 

berarti, artinya merger dapat dikatakan tidak berhasil dari sisi EVA. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Menggunakan 

Metode Economic Vaalue Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) 

Pada Perusahaan Sebelum dan Setelah Merger” (Studi Pada Perusahaan Go 

Public Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

sebelum dan setelah merger menggunakan metode Economic Value Added 

(EVA) pada perusahaan go public yang tercatat di BEI dan melakukan 

merger? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

sebelum dan setelah merger menggunakan metode Market Value Added 

(MVA) pada perusahaan go public yang tercatat di BEI dan melakukan 

merger? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan sebelum 

dan setelah merger menggunakan metode Economic Value Added (EVA) 

pada perusahaan go public yang tercatat di BEI dan melakukan merger. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan sebelum 

dan setelah merger menggunakan metode Market Value Added (MVA) 

pada perusahaan go public yang tercatat di BEI dan melakukan merger. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:  

1. Bagi Investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan keputusan berinvestasi. Lebih lanjut penelitian ini 

memberikan informasi bahwa EVA dan MVA lebih baik dalam menilai 

kinerja keuangan pada suatu perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan dalam memilih merger sebagai 

strategi perusahaan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

keilmuan yang bermanfaat dalam dunia akademis mengenai perbandingan 

kinerja keuangan menggunakan metode EVA dan MVA pada perusahaan 

sebelum dan setelah merger, dan dapat menjadi salah satu tinjauan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)  

 

Paper mengenai penerapan teori keagenan pada manajemen keuangan diajukan 

oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Teori keagenan merupakan 

konsep yang menjelaskan hubungan antara (principal) pemilik perusahaan dan 

(agent) manajemen. Hubungan tersebut terjadi apabila pemilik mengangkat 

manajer untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik (Atmaja, 

1999). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan 

merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (agent) dengan pemilik 

perusahaan (principal). Kontrak tersebut merupakan kontrak kerjasama yang 

disebut dengan “nexus of contract”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-

kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja 

secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang 

tinggi kepada pemilik (principal) (Fahmi, 2013).  

 

Pemilik (principal) mendelegasikan wewenangnya kepada agent untuk mengelola 

perusahaan secara penuh dan mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan 

sesuai dengan kepentingan pemilik (principal). Agent sebagai seorang manajer 
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akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna 

mempertahankan kelangsungan perusahaan. Disisi lain agent merupakan pihak 

yang diberikan kewenangan oleh principal berkewajiban mempertanggung 

jawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya.  

 

Teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen (agent) 

akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (principal), 

sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Atmaja, 1999). Pemegang 

saham selaku pihak principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya 

atas investasi yang telah mereka tanamkan. Sedangkan manajer selaku pihak 

agent yang diberi kuasa oleh principal untuk mengelola perusahaan, 

mengharapkan pemberian kompensasi atau insentif sebesar-besarnya atas 

kinerjanya. Hal ini yang pada akhirnya menyebabkan manajer bertindak tidak 

sesuai dengan kepentingan pemilik. Tindakan manajer yang mengambil 

kesempatan untuk mengelola perusahaan untuk memperjuangkan kepentingan 

pribadinya tanpa mempertimbangkan kepentingan perusahaan dapat menurunkan 

kesejahteraan dan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). 

 

Pemilik mempunyai persepsi bahwa manajerial akan membangun kekuasaan 

untuk menentukan sendiri kompensasi bagi karyawan, dengan pengertian bahwa 

manajerial dapat memanfaatkan aliran arus kas bebas, sehingga pemilik khawatir 

tingkat earning korporasi maupun earning per share tidak dapat dimaksimalkan. 

Disisi lain, manajerial beranggapan, dengan kompensasi yang tinggi maka 

karyawan akan dapat bekerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga 

menuntut kompensasi yang layak untuk memaksimalkan earning korporasi 
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sekaligus memaksimalkan earning per share (Tampubolon, 2005). Selain itu, 

adanya asimetris informasi yang merupakan ketidaksamaan atau berimbangnya 

informasi yang dimiliki antara pemilik (principal) dan manajer (agent). Agent 

sebagai sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan dianggap 

mempunyai informasi lebih banyak tentang prospek masa depan perusahaan, 

informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara rill dan menyeluruh, 

meskipun principal sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal 

perusahaan.  

 

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati dkk, 2005) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat 

mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasional 

(bounded rasionality) dan tidak menyukai risiko (risk aversion). 

2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetris informasi 

antara principal dan agensi. 

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap komuditi yang 

dapat diperjualbelikan. 

 

Teori keagenan sebenarnya mendefinisikan bahwa fungsi manajer merupakan 

fungsi mengatasi masalah (problem solver). Apabila manajer tidak mampu 

melakukan problem solving, maka perlu restrukturisasi, salah satunya dengan 

melakukan merger. Sedangkan managerial theory mendefinisikan bahwa agensi 

teori tidak hanya merupakan problem solving yang dapat diselesaikan dengan 
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merger, tetapi lebih jauh lagi, yaitu bahwa manajerial yang memiliki kemampuan 

problem solving harus diberi kompensasi yang tinggi karena merupakan garansi 

untuk mengembangkan dan meningkatkan skala ekonomi korporasi (Tampubolon, 

2005).  

 

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat 

dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara 

pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh 

agent sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur 

dan mengawasi sampai sejauh mana agent tersebut bekerja sesuai dengan 

kepentingan pemilik, serta memberikan kompensasi kepada agent. Selain itu 

principal perlu menciptakan suatu sistem yang dapat memonitor perilaku agent 

agar bertindak sesuai harapannya.  

 

Mekanisme memonitor atau pengawasan yang dapat digunakan yaitu mekanisme 

corporate governance yang lain yaitu, dewan komisaris. Dengan adanya dewan 

komisaris diharapkan good corporate governance akan berjalan dengan baik di 

perusahaan, sehingga kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat diminimalisir 

(Siallagan dan Machfoedz, 2006). Selain itu, corporate governance dapat 

berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). Biaya 

keagenan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan agensi 

dan meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi. Biaya keagenan (agency 

cost) meliputi (Atmaja, 1999): 
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1. Pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajer. 

2. Pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi yang meminimalkan 

tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan. 

3. Oppurtunity cost yang timbul akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera 

mengambil keputusan tanpa persetujuan pemilik (principal). 

 

Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur proporsi hak dan 

kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan 

secara keseluruhan, mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa 

keuntungan, maupun risiko-risiko yang disetujui oleh principal dan agent. 

Kontrak kerja akan menjadi optimal apabila kontrak kerja dapat fairness yaitu 

mampu menyeimbangkan antara principal dan agent yang secara matematis 

memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agent dan pemberian 

insentif atau imbalan khusus yang memuaskan dari principal ke agent. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa teori keagenan (agency 

theory) merupakan suatu teori yang menggambarkan hubungan antara pemilik 

(principal) dan manajer (agent). Pemilik (principal) mendelegasikan 

wewenangnya kepada agent untuk mengelola perusahaan secara penuh dan 

mengambil keputusan terbaik bagi perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik 

(principal). Namun perbedaan kepentingan menimbulkan konflik kepentingan, 

yaitu pihak principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya atas 

investasi yang telah mereka tanamkan, sedangkan manajer selaku pihak agent 

yang diberi kuasa oleh principal untuk mengelola perusahaan, mengharapkan 

pemberian kompensasi atau insentif sebesar-besarnya atas kinerjanya. Hal tersebut 
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menimbulkan biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan agensi dan meminimalisir terjadinya 

kecurangan yang terjadi. Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalkan konflik 

tersebut adalah dengan pengungkapan laporan keuangan dan memonitor atau 

melakukan pengawasan dengan menggunaakan suatu mekanisme yaitu 

mekanisme corporate governance. 

 

2.1.2 Resources Based Theory 

 

Wernerfelt (1984), menjelaskan bahwa menurut pandangan Resource Based 

Theory perusahaan akan unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja 

keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-

aset strategis yang penting (aset berwujud dan tak berwujud). Sedangkan Belkaoui 

(2003), menyatakan strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan adalah dengan menyatukan aset berwujud dan aset tak berwujud. 

Resource Based Theory adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori 

manajemen strategi dan keunggulan kompetitif perusahaan yang meyakini bahwa 

perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif apabila memiliki sumber daya 

yang unggul (Widarjo, 2011).  

 

Sumber daya yang unggul dalam Resources Based Theory memiliki ciri-ciri 

seperti memiliki nilai yang unik, sulit untuk ditiru dan sulit untuk mendapat 

subtitusinya. Dengan mengoptimalkan sumber daya tersebut secara efektif maka 

perusahaan dapat mempertahankan keunggulan dalam bersaing. Konsep 

Resources Based Theory juga menekankan pilihan strategis, mengoptimalkan 

sumber daya, mengelola, mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakan 
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sumber daya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu perspektif 

pendekatan Resources Based Theory adalah yang berorientasi kepada analisis 

lingkungan internal yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dari 

manajemen strategi suatu perusahan dalam mempertahankan keunggulan 

bersaing.  

 

Namun pendekatan Resources Based Theory juga mempertimbangkan 

keterbatasan sumber daya perusahaan akan dipengaruhi oleh pertumbuhan 

diversifikasi (melalui pertumbuhan internal dan merger serta akuisisi) (Sukma 

2006). Pada dasarnya ada keterbatasan sumber daya dari perusahaan berkaitan 

dengan pasar yang akan dimasuki dan keuntungan yang diharapkan (Wernerfelt, 

1984). Keterbatasan sumber daya ini meliputi kekurangan tenaga kerja dan input 

fisik, keuangan, kesempatan investasi yang tepat dan langkanya kapasitas 

manajemen yang suffisien.  

 

Dalam Theory Penrose mengemukakan pendapat berkaitan dengan Resources 

Based Theory bahwa manajemen merupakan akselerator dan pengendali untuk 

proses pertumbuhan perusahaan, dan sebagai tambahan juga dilakukan analisis 

motif untuk ekspansi sangat jarang dalam sebuah organisasi yang seluruh unitnya 

beroperasi dalam kecepatan yang sama dan fenomena ini menciptakan rangsangan 

internal untuk pertumbuhan perusahaan, dengan melakukan ekspansi dengan 

organisasi yang suatu unit operasinya memiliki perbedaan sumber daya dan 

kecepatan yang berbeda dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang 

dimiliki.  

 



15 
 

Selain itu, sumber daya yang spesifik dapat membawa kekuatan dalam strategi 

diversifikasi dan profil sumber daya dapat memprediksi karakteristik sumber daya 

dari industri yang dituju (Sukma, 2006). Penrose juga berpendapat bahwa sumber 

daya internal perusahaan dapat memfasilitasi dan membatasi arah perluasan 

perusahaan yang berlaku untuk perluasan eksternal. Pertumbuhan yang optimal 

dalam perusahaan meliputi keseimbangan antara eksploitasi dari sumber daya 

yang  ada dan pengembangan dari sumber daya yang baru (Sukma, 2006). Selain 

itu perusahaan dapat mengkombinasikan semua sumber daya yang ada saat ini 

atau yang dimiliki untuk digabungkan dan disinergikan dengan perusahaan 

lainnya sehingga dapat menghasilkan perusahaan yang semakin kompetitif dan 

memiliki kinerja yang effisien (Johan, 2011).  

 

Berdasarkan pendekatan Resources Based Theory dapat diketahui bahwa 

penggunaan sumber daya memiliki banyak keunggulan potensial bagi perusahaan 

seperti pencapaian efisiensi yang lebih besar dan selanjutnya biaya yang lebih 

rendah, peningkatan kualitas dan kemungkinan pangsa pasar serta profitabilitas 

yang lebih besar (Sukma 2006). Inti dari Resources Based Theory adalah bahwa 

setiap perusahaan berbeda secara fundamental karena memiliki seperangkat 

sumber daya yang berbeda. Pencapaian keunggulan bersaing yang paling efektif 

adalah dengan menggunakan kompetensi perusahaan. Pedekatan resources-based 

juga  menekankan pentingnya sumber daya internal untuk mencapai keunggulan 

bersaing yang berkelanjutan.  

 

Perspektif ini menyatakan bahwa kinerja perusahaan adalah fungsi dari seberapa 

baik manajer membangun organisasinya dalam menangani sumber daya yang 
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bernilai, langka, sulit ditiru dan sulit digantikan. Perusahaan dengan kompetensi 

yang bernilai dan langka akan menghasilkan keunggulan bersaing yang lebih 

besar dibandingkan pesaingnya, yang selanjutnya menghasilkan kinerja keuangan 

perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Widarjo, 

2011).  

 

2.1.3 Strategi Korporasi dan Strategi Bisnis Unit 

 
Setiap korporasi harus menentukan strategi jangka panjang pada bisnis apa atau 

industri mana seharusnya perusahaan berada dan kompetensi seperti apa yang 

akan dikembangkan untuk bisa memenangkan persaingan sehingga perusahaan 

akan bisa bertahan. Strategi korporasi dapat dilakukan melalui pengembangan 

pasar baru maupun melakukan pengembangan produk baru melalui backward dan 

forward integrasi. Ada beberapa alternatif strategi yang bisa dipilih untuk strategi 

korporasi diantaranya (Johan, 2011): 

1. Diversifikasi dengan melakukan akuisisi 

2. Aliansi dengan melalui joint venture dan merger 

3. Franchise/Waralaba. 

 

Sedangkan dalam strategi bisnis, perusahaan akan menentukan bagaimana 

memenangkan persaingan usaha atas industri yang ditentukan di masa yang akan 

datang, dan industri yang telah ada sekarang. Mendaya gunakan sumber daya 

yang ada semaksimal mungkin dan meminimalkan kelemahan yang ada, agar 

terciptanya competitive advantage. Competitive Advantage dapat dimiliki sebuah 

perusahaan dengan menggunakan dua driven yaitu Market Driven Based 

Competitive Advantage dan Resources Based Competitive Advantage. Market 
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Driven Based Competitive Advantage, menyatakan bahwa dalam persaingan 

sebuah perusahaan agar bisa berkompetisi perlu untuk mengetahui kekuatan-

kekuatan yang terkait dengan industri tersebut berada, yang dikenal dengan 

analisis 5 forces Porter. Sedangkan, Resources Based Competitive Advantage, 

menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat berkompetisi dengan para 

pesaingnya di sebuah industri karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya 

yang lebih baik daripada pesaingnya (Johan, 2011).  

 

2.2 Merger 

2.2.1 Konsep Merger 

 

Menurut Moin (2003), merger berasal dari kata “mergere” (Latin) yang artinya 

bergabung bersama, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas 

karena terserap atau tertelan sesuatu. Definisi merger adalah penggabungan dua 

atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup 

sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau 

bubar Moin (2003). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 

tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas 

menyebut merger sebagai penggabungan, akuisisi sebagai pengambilalihan dan 

konsolidasi sebagai peleburan Moin (2003). Definisi merger menurut peraturan 

pemerintah tersebut adalah sebagai berikut: “Merger adalah perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan 

perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan 

diri menjadi bubar”. 
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Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diketahui bahwa merger adalah suatu 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk 

menggabungkan diri yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup 

sebagai badan hukum,sementara perusahaan yang menggabungkan diri 

menghentikan aktivitasnya atau bubar. 

 
Pihak yang masih hidup atau yang menerima merger dinamakan surviving firm 

atau pihak yang mengeluarkan saham (issuing firm). Sementara itu perusahaan 

yang berhenti dan bubar setelah terjadinya merger dinamakan merged firm. 

Menurut Moin (2003), “Surviving firm dengan sendirinya memiliki ukuran (size) 

yang semakin besar karena seluruh aset dan kewajiban dari merged firm dialihkan 

ke surviving firm”. Oleh karena itu kinerja perusahaan pascamerger seharusnya 

semakin baik dibandingkan dengan sebelum merger. 

 
Perusahaan yang dimerger akan menanggalkan status hukumnya sebagai entitas 

yang terpisah dan setelah merger statusnya berubah menjadi bagian (unit bisnis) 

dibawah surviving firm. Dengan demikian ia tidak lagi bisa bertindak hukum atas 

namanya sendiri. Selain itu pemegang saham merged firm akan tetap memiliki 

saham perusahaan hasil merger (surviving firm) melalui pertukaran atau 

penggantian saham, kecuali jika saham tersebut dijual. Penentuan besarnya nilai 

pertukaran atau penggantian saham (rasio tukar) tersebut dilakukan melalui 

negosiasi kedua belah pihak. Jika saham-saham tersebut dijual-belikan di pasar 

modal, maka harga yang disepakati didasarkan pada harga pasar masing-masing 

saham. Dalam peristiwa merger, perusahaan yang lebih besar dan kuat umumnya 

akan menjadi surviving firm dan sebaliknya yang ukurannya lebih kecil akan 
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bubar. Namun demikian, tidak selalu perusahaan yang ukurannya besar yang 

dipertahankan hidup. Dalam hal terjadi sebaliknya yaitu jika perusahaan yang 

lebih kecil justru dipertahankan hidup sementara perusahaan yang lebih besar 

dibubarkan, maka keadaan ini dinamakan reverse merger atau merger terbalik. 

 
2.2.2 Klasifikasi Merger 

 

Menurut Moin (2003), terdapat jenis-jenis merger berdasarkan aktivitas 

ekonomik, diantaranya: 

a. Merger Horisontal 

Merger horisontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang 

bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger perusahan-

perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. 

Salah satu tujuan utama merger horisontal adalah untuk mengurangi 

persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas 

produksi, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan dan fasilitas 

administrasi. Efek dari merger horisontal ini adalah semakin terkonsentrasinya 

struktur pasar pada industri tersebut. Apabila hanya terdapat sedikit pelaku 

usaha, maka struktur pasar bisa mengarah pada bentuk oligopoli. Bahkan jika 

para oligopoli ini melakukan merger maka struktur pasar akan mengarah pada 

monopoli. 

b. Merger Vertikal 

Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger tipe ini 

dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri 
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hilir atau sebaliknya. Merger vertikal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

yang bermaksud mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan atau 

pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Merger 

vertikal ini dibagi dalam dua bentuk yaitu integrasi ke belakang atau integrasi 

ke bawah (backward/downward integration) dan integrasi ke depan atau ke 

atas (forward/ upward integration).   

c. Merger Konglomerat 

Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-

masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger konglomerat terjadi 

apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan 

memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bidang bisnis 

semula.  

d. Merger Ekstensi Pasar 

Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih 

perusahaan secara bersama-sama memperluas area pasar. Merger ekstensi 

pasar sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas negara dalam rangka 

ekspansi dan penetrasi pasar. Strategi ini dilakukan untuk mengakses pasar 

luar negeri dengan cepat tanpa harus membangun fasilitas produksi dari awal 

di negara yang akan dimasuki.  

e. Merger Ekstensi Produk 

Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua perusahaan 

untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah merger 

perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga 

akan menjangkau konsumen yang lebih luas. 
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2.2.3 Motif Merger 

 

Menurut Moin (2003), motif yang melatarbelakangi perusahaan melakukan 

merger, diantaranya: 

a. Motif ekonomi 

Esensi tujuan perusahaan, dalam perspektif manajemen keuangan adalah 

seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (value creation) bagi 

perusahaan dan pemegang saham. Merger memiliki motif ekonomi yang 

tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. 

Oleh karena itu seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan harus diarahkan 

untuk mencapai tujuan ini. Di dalam motif ekonomi ini terdapat beberapa 

motif lainnya, diantaranya: 

1. Motif strategis, yaitu aktivitas merger diarahkan untuk mencapai posisi 

strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif jangka 

panjang dalam industri yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan 

nilai perusahaan atau peningkatan kemakmuran pemegang saham. 

2. Motif politis, yaitu pemerintah memaksa perusahaan untuk melakukan 

merger untuk kepentingan masyarakat umum atau ekonomi secara makro. 

3. Motif perpajakan, yaitu perusahaan yang termasuk dalam kelompok tarif 

pajak tertinggi dapat mengambil alih perusahaan yang memiliki akumulasi 

kerugian yang besar. Kerugian tersebut kemudian dapat digunakan untuk 

mengurangi laba kena pajak dan tidak ditahan untuk digunakan di masa 

depan. Selain itu merger juga dapat dipilih sebagai cara untuk 

meminimalkan pajak dan menggunakan kas berlebih. Jika peluang 

investasi perusahaan tidak begitu mampu menyerap kelebihan arus kas ini, 



22 
 

maka kas tersebut dapat digunakan untuk (1) membayar dividen ekstra, 

maka para pemegang saham harus membayar pajak atas dividen tersebut, 

(2) melakukan investasi dalam sekuritas yang mudah dipasarkan, 

meskipun tingkat pengembalian umumnya lebih rendah daripada yang 

dituntut oleh pemegang saham, (3) membeli kembali saham sendiri tetapi 

harus membayar pajak atas capital gain dan (4) membeli perusahaan lain 

(Brigham dan Houston, 2001). 

b. Motif Sinergi 

Menurut Moin (2003), dalam konteks merger, sinergi diartikan sebagai hasil 

ekstra yang diperoleh jika dua atau lebih perusahaan melakukan kombinasi 

bisnis. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari dua 

kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian 

rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar 

dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka 

berdiri sendiri-sendiri. Salah satu motivasi utama melakukan merger adalah 

untuk menciptakan sinergi, dimana sinergi ini tidak bisa diperoleh seandainya 

perusahaan-perusahaan tersebut bekerja secara terpisah. Terdapat beberapa 

macam sinergi, diantaranya: 

1. Sinergi operasi, yaitu terjadi ketika perusahaan hasil kombinasi mampu 

mencapai efisiensi biaya. Efisiensi ini dicapai dengan cara pemanfaatan 

secara optimal sumber daya-sumber daya perusahaan. Sinergi operasi 

dapat dibedakan dalam economies of scope dan economies of scale. 

2. Sinergi financial, yaitu dihasilkan ketika perusahaan hasil merger 

memiliki struktur modal yang kuat dan mampu mengakses sumber-sumber 
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dana dari luar secara lebih mudah dan murah sehingga biaya modal 

perusahaan semakin menurun. Struktur permodalan yang kuat akan 

menjamin berlangsungnya aktivitas operasi perusahaan tanpa menghadapi 

kesulitan likuiditas. Akses yang semakin mudah terhadap sumber-sumber 

dana dimungkinkan ketika perusahaan memiliki ukuran yang semakin 

besar. Perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang kuat dan size 

perusahaan yang besar akan diberi penilaian yang positif  dan kepercayaan 

oleh public. Kondisi seperti ini akan memberikan dampak positif terhadap 

kepercayaan pihak lain seperti lembaga keuangan untuk memberikan dana 

dengan menganggap perusahaan tersebut memiliki risiko kebangkrutan 

yang kecil. 

3. Sinergi manajerial, yaitu terjadinya transfer kapabilitas manajerial dan 

skill dari perusahaan satu ke perusahaan lain. 

4. Sinergi teknologi, yaitu dicapai dengan memadukan keunggulan teknologi 

dengan perusahaan lain, sehingga menghasilkan sinergi. 

5. Sinergi pemasaran, yaitu perusahaan yang melakukan merger akan 

memperoleh manfaat dari semakin luas dan bertambahnya lini produk 

yang dipasarkan, sehingga semakin banyak konsumen yang dapat 

dijangkau. 

c. Motif Diversifikasi 

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan 

melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksudkan untuk mendukung 

aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. 

Akan tetapi, jika perusahaan melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari 
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industri semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang 

mendukung kompetensi inti. 

d. Motif Non-Ekonomi 

Motif Non-Ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan 

perusahaan tersebut tetapi didasarkan pada keinginan subyektif atau ambisis 

pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. 

 
2.2.4 Pemilihan Strategi Dalam Merger  

 
Merger dilihat dari perspektif manajemen strategi adalah salah satu alternatif 

pertumbuhan eksternal untuk memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang 

yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan perusahaan. Menurut Moin (2003), 

terdapat beberapa alternatif strategi berkaitan dengan  strategi merger, 

diantaranya: 

a. Berdasarkan product life cycle, yang terdiri dari tahap perkenalan, tahap 

pertumbuhan, tahap kematangan dan tahap penurunan atau kemunduran. 

Contohnya, perusahaan yang berada dalam tahap perkenalan akan menjadi 

target oleh perusahaan yang mapan yang berada pada tahap kematangan atau 

perusahaan yang berada pada tahap penurunan. Perusahaan pengakuisisi 

berminat pada perusahaan yang memiliki produk pada tahap ini dalam rangka 

diversifikasi bisnis atau menambah lini produk. Perusahaan pengakuisisi akan 

memberikan dukungan financial dan kapabilitas manajerial dengan harapan 

bahwa perusahaan ini dapat memberikan kontribusi keuntungan dan sinergi 

jangka panjang. Pada tahap pertumbuhan, perusahaan dapat melakukan 

merger horisontal dengan perusahaan yang sama-sama sedang tumbuh, dengan 
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memanfaatkan pertumbuhan untuk menciptakan sinergi melalui penguasaan 

pangsa pasar, dikarenakan perusahaan yang sedang tumbuh pesat masih 

memerlukan dukungan dana untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ini. 

Sehingga merger horisontal sangat memungkinkan diperolehnya sinergi 

melalui penurunan cost of capital atau semakin kuatnya struktur permodalan 

karena semakin tingginya aset setelah merger. 

b. Berdasarkan product market matrix, yang terdiri dari pertumbuhan 

terkonsentarsi, pertumbuhan produk, pengembangan pasar dan diversifikasi. 

Contohnya, merger yang dilakukan dalam rangka pengembangan pasar akan 

memperbesar kekuatan pasar (market power). Dalam strategi perluasan pasar 

perusahaan target bisa bertindak sebagai distributor bagi produk yang telah 

ada dan perusahaan yang melakukan merger dapat melakukan perluasan 

produk sehingga dapat menambah jumlah dan lini produk baru yang dapat 

ditawarkan. 

c. Berdasarkan Porter’s Five Forces Model, terdiri dari lima kekuatan yang 

merupakan ancaman yang mampu menekan posisi perusahaan ke arah yang 

tidak menguntungkan yaitu ancaman pendatang baru, ancaman pesaing, 

kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pembeli dan ancaman produk 

subtitusi. Kelima kekuatan ini harus disikapi oleh perusahaan melalui 

penyusunan langkah-langkah strategis. Contohnya, merger horisontal bisa 

mengurangi intensitas persaingan karena akan mengurangi jumlah pemain di 

pasar. 

 
Menurut Moin (2003), pemilihan strategi yang akan diambil oleh perusahan 

bersifat kondisional. Artinya strategi yang dipilih tergantung dari berbagai 
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pertimbangan baik faktor internal dan eksternal. Beberapa hal yang 

dipertimbangkan oleh perusahaan antara lain: 

a. Tingkat kompetisi pasar yang dimasuki. 

b. Cost dan benefit terbaik yang diperoleh. 

c. Ketersediaan sumber daya organisasional. 

d. Kemampuan untuk menciptakan nilai tambah. 

e. Kecepatan untuk memasuki pasar. 

 
2.2.5 Proses Melakukan Merger 

 
Menurut (Atmaja, 1999), dilihat dari proses melakukan merger, merger dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu: 

a. Friendly merger, terjadi bila manajemen perusahaan-perusahaan yang terlibat 

dalam merger memiliki keinginan untuk melakukannya. Pada friendly merger 

dimana target firm “seek to be acquired” manajemen suatu perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan atau memang bermaksud melepas 

perusahaannya melakukan pendekatan kepada perusahaan yang berminat. 

Tujuan mereka adalah menemukan harga yang baik dan proses yang cepat dan 

manajemen dari acquiring firm berusaha menghubungi manajemen target 

firm. 

b. Hostile merger, terjadi bila pihak manajemen perusahaan yang akan diakuisisi 

(target firm) menolak menjual perusahaannya kepada pihak yang bermaksud 

mengakuisisi (acquiring firm). Alasan penolakan adalah (1) harga penawaran 

terlalu rendah, (2) manajemen tidak ingin kehilangan pekerjaannya, (3) 

memang tidak ingin menjual perusahaan tersebut. Pada kondisi ini manajemen 
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acquiring firm harus melakukan pendekatan langsung kepada pemegang 

saham target firm melalui suatu tender offer. Pada tender offer ini, manajemen 

acquiring firm menawarkan kepada pemegang saham target firm suatu harga. 

 
2.2.6 Tata Cara Melakukan Merger 

 
Pada prinsipnya merger dilakukan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan 

kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan dari salah satunya. Menurut 

Moin (2003), proses dan tata cara melakukan merger yaitu: 

a. Tahap perencanaan dan evaluasi diri.  

Berkaitan dengan perusahaan melakukan analisis internal tentang kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki, serta menetapkan kriteria perusahaan yang akan 

dijadikan perusahaan target. 

b. Tahap proses akuisisi (identifikasi awal).  

Berkaitan dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin perusahaan-

perusahaan yang potensial untuk diakuisisi berdasarkan motivasi perusahaan 

melakukan akuisis dengan mengumpulkan informasi untuk melihat 

karakteristik perusahaan target. 

c. Screening. 

Screening adalah proses menyaring sekaligus memilih mana diantara calon 

target tersebut yang paling layak untuk diakuisisi. Proses screening ini tidak 

dilakukan apabila perusahaan hanya mengidentifikasi satu calon perusahaan 

target. Sebaliknya, apabila terdapat dua atau lebih calon dan hanya satu calon 

yang akan dipilih, maka proses screening ini perlu dilakukan. 
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d. Penawaran formal.  

Dilakukan dengan pemberitahuan secara resmi dan tertulis yang ditujukan 

kepada manajemen puncak perusahaan target tentang maksud akuisisi. Pada 

tahap ini dilakukan penjajagan pelaksanaan merger dan akuisisi antara kedua 

belah pihak dan pembicaraan tentang harga yang akan disepakati. 

e. Due diligence. 

Due diligence atau uji tuntas adalah investigasi menyeluruh dan mendalam 

terhadap berbagai aspek perusahaan target. Uji tuntas ini dimaksudkan untuk 

memberikan informasi sedetail mungkin tentang kondisi perusahaan target 

dilihat dari semua aspek seperti aspek keuangan, produksi, pemasaran dan 

distribusi, SDM, tekonologi dan produksi, hubungan dengan pihak supplier, 

aspek hukum, hingga aspek organisasi dan manjemen, dan untuk mengurangi 

atau menghindari kesulitan-kesulitan yang bisa menyebabkan kegagalan 

akuisisi. 

f. Negosiasi/deal.  

Terdapat dua pihak pada perusahaan target yang harus memberikan 

persetujuan agar proses akuisisi berjalan normal yaitu manajemen dan 

pemegang saham. Jika kedua pihak ini setuju dengan syarat-syarat yang 

disepakati antara pengakuisisi dengan target, maka deal akan terlaksana. 

g. Masing-masing direksi membuat rencana merger yang  memuat tentang 

rancangan anggaran dasar perusahaan hasil merger, tata cara penyelesaian hak 

dan kewajiban pihak ketiga, tata cara konversi saham atau metode 

pembayaran, penyelesaian pemegang saham yang menolak merger dan 

estimasi lamanya proses merger dan sebagainya. 



29 
 

h. Direksi masing-masing perusahaan peserta merger bersama-sama menyusun 

rancangan merger dan  dimintakan persetujuan kepada komisaris melalui rapat 

umum pemegang saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-

masing perusahaan. 

i. Jika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui rancangan merger, 

selanjtunya rancangan tersebut dituangkan dalam akta merger yang dibuat di 

hadapan notaris. 

j. Closing adalah penutupan transaksi merger atau akuisisi. Pada kasus merger 

closing berarti berakhirnya status hukum perusahaan yang dimerger ke dalam 

perusahaan hasil merger bersamaan dengan diserahkannya saham perusahaan 

hasil merger kepada pemegang saham perusahaan yang dimerger tersebut.  

 
2.2.7 Keunggulan dan Kelemahan Merger 

 
Alasan mengapa perusahaan melakukan merger adalah ada “manfaat lebih” yang 

diperoleh darinya, meskipun asumsi ini tidak semuanya terbukti. Menurut Moin 

(2003), terdapat kelebihan dan manfaat merger yaitu: 

1. Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas. 

2. Memperoleh kemudahan dana atau pembiayaaan karena kreditor lebih percaya 

dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan. 

3. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. 

4. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal. 

5. Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru. 

6. Memperoleh infrastuktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. 
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Selain itu terdapat beberapa kelebihan lainnya, menurut Awat (1999) yaitu: 

1. Dapat mengurangi risiko melalui diversifikasi. 

2. Dapat memperoleh sinergi karena dengan semakin besarnya suatu perusahaan 

maka penghematan skala (economies of scale) dapat dinikmati. 

3. Menambah kekuatan pasar. 

 
Disamping terdapat kelebihan dan manfaat, merger juga memiliki kelemahan.  

Menurut Moin (2003), kelemahan merger yaitu: 

1. Proses integrasi yang tidak mudah. 

2. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. 

3. Biaya konsultan yang mahal. 

4. Meningkatnya kompleksitas birokrasi. 

5. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan dan nilai pemegang saham. 

 
2.2.8 Perspektif Hukum Dalam Merger  

 
Praktik-praktik bisnis yang menjurus pada persaingan tidak sehat dan merugikan 

pihak lain yang merupakan efek negatif merger dilarang secara hukum. Mengingat 

konsekuensi tersebut cukup signifikan terhadap berbagai pihak, maka perlu aturan 

tentang pelaksanaan merger melalui undang-undang. Pemerintah Indonesia 

menuangkan aturan ini dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha (Undang-Undang Antimonopoli) (Moin, 2003). 

Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk meminimalkan 

dampak negatif dan untuk melindungi pihak-pihak yang potensial dirugikan 

dalam peristiwa merger. Secara eksplisit undang-undang ini melarang merger 

yang berakibat terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal 
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ini dapat diambil pula pengertian bahwa sepanjang merger tidak berakibat pada 

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka merger 

diperbolehkan (Moin, 2003). Mengenai hal ini Pasal 28 Undang-Undang 

Antimonopoli menyebutkan sebagai berikut (Moin, 2003): 

(Ayat 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan 

badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(Ayat 2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham 

perusahaan lain apabila tindakan tersebut mengakibatkan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 

(Ayat 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan 

badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan 

ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 
Pasal 28 diatas dilanjutkan dengan pasal 29, sebagai berikut (Moin, 2003): 

(Ayat 1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan 

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai 

aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib 

diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 hari sejak 

tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. 
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(Ayat 2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan 

serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
Disamping Undang-Undang Antimonopoli, pemerintah juga memiliki seperangkat 

Peraturan tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Perseroan Terbatas yang 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, dan Peraturan 

Pemerintah No. 28 tahun 1999 yang mengatur tentang Merger, Konsolidasi dan 

Akuisisi Bank (Moin, 2003). 

 
2.2.9 Konsep Nilai Tambah Dalam Merger  

 
Analisis rantai nilai bisa digunakan untuk mengidentifikasi sinergi dalam merger. 

Rantai nilai merupakan sebuah konsep untuk menggambarkan bagaimana 

serangkaian aktivitas dari berbagai elemen internal berinteraksi dan saling 

mendukung dalam sistem dan proses kerja organisasi. Perusahaan dapat 

mengidentifikasi berbagai aktivitas tersebut dan selanjutnya mencari keterkaitan 

antara aktivitas tersebut. Interaksi aktivitas inilah yang akan menghasilkan 

misalnya economies of scale dan economies of scope yang selanjutnya 

menghasilkan sinergi.  

 
Merger diharapkan menciptakan “nilai tambah”. Kehadiran nilai tambah 

merupakan indikasi ada tidaknya “pertumbuhan” dari peristiwa merger. Masing-

masing elemen perusahaan memiliki definisi yang berbeda tentang konsep nilai 

tambah ini. Para eksekutif memandang dari sisi peningkatan kapabilitas 

manajerial dan skill mereka. Pemegang saham mendefinisikannya dari adanya 
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peningkatan laba per lembar saham. Para pekerja mendefinisikan nilai tambah 

melalui peningkatan kesejahteraan dan peningktan produktivitas. Nilai tambah 

tersebut dapat dihasilkan melalui sebuah sinergi. Walaupun masing-masing 

mendefinisikannya secara berbeda, namun pada prinsipnya ada satu tema yang 

ingin tercipta yaitu tercapainya suatu kondisi yang lebih baik setelah merger. 

Dengan demikian merger mestinya menciptakan tambahan nilai (added value).  

 
2.3 Kinerja Keuangan 

 
Kinerja (performance) dapat diartikan sebagai hasil kerja yang bersifat konkret, 

dapat diamati dan dapat diukur (Irawan, 2002). Kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang 

tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi 

(Fahmi 2013). Selain itu, kinerja didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh oleh 

suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan nonprofit 

oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu (Fahmi, 2013).  

 
Kinerja keuangan adalah suatu tampilan tentang kondisi keuangan perusahaan 

selama periode tertentu. Untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada 

umumnya berfokus pada laporan keuangannya disamping data-data non keuangan 

lain yang bersifat sebagai penunjang (Aliminsyah dan Pandji, 2006). Definisi lain 

dari kinerja keuangan (financial performance) adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 
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2013). Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari 

kinerja keuangan perusahaan dan menjelaskan tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan.  

 
Laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai 

alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan 

tersebut. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2002), kinerja perusahaan 

dapat diukur dengan cara menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangannya. 

Laporan keuangan yang dihasilkan dan disahkan oleh pihak perusahaan dapat 

menjadi barang bukti pertanggungjawaban kinerja keuangan, dan dalam bentuk 

laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban manajemen perusahaan 

kepada pemilik perusahaan (Fahmi, 2013). Laporan keuangan dikeluarkan secara 

periodik oleh perusahaan baik itu secara triwulan, enam bulan, maupun laporan 

keuangan tahunan. Laporan keuangan suatu perusahaan umumnya meliputi 

neraca, laporan rugi laba dan laporan sumber dan penggunaan dana (Tampubolon, 

2005).  

 
Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak 

stakeholder, seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, dan pihak 

manajemen sendiri. Informasi keuangan tersebut mempunyai fungsi sebagai 

sarana informasi, alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan 

sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan (Harahap, 2004). Selain 

itu laporan keuangan memberikan gambaran mengenai hasil atau prestasi yang 

telah dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu dan untuk meramalkan posisi 
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kinerja keuangan di masa mendatang. Tujuan analisis keuangan adalah untuk 

mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat 

menimbulkan masalah di masa yang akan datang serta menentukan setiap 

kekuatan yang dapat menjadi suatu keunggulan perusahaan. Di samping itu, 

analisis yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan dapat digunakan untuk 

menentukan tingkat kredibilitas atau potensi untuk investasi (Tampubolon, 2005). 

  

2.4 Economic Value Added (EVA) 

2.4.1 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

 

Pada tahun 1989, Stern Stewart & Co, sebuah perusahaan konsultan manajemen 

yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat memperkenalkan sebuah 

pendekatan untuk menilai kinerja perusahaan. Penilaian atas kinerja perusahaan 

sangat diperlukan bagi perusahaan untuk memaksimalkan dana yang telah 

diinvestasikan oleh pihak pemegang saham kepada perusahaan. Pendekatan ini 

dikenal dengan Economic Value Added (EVA). Di Indonesia pendekatan tersebut 

dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi). EVA atau NITAMI 

adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu 

perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala 

perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi (operating costs) dan biaya 

modal (cost of capital) (Tunggal, 2001). 

 
Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan banyak dilakukan 

dengan menggunakan rasio keuangan. Kelebihan pengukuran tersebut adalah 

kemudahan dalam perhitungannya selama data historis tersedia. Sedangkan 
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kelemahannya adalah metode tersebut perhitungannya berdasarkan data akuntansi 

yang dihasilkan dari nilai buku. Dengan demikian, nilainya tidak mencerminkan 

nilai yang ada di pasar (Iramani dan Febrian, 2005). Selain itu, kinerja dan 

prestasi manajemen yang diukur dengan rasio-rasio keuangan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan karena rasio keuangan yang dihasilkan sangat bergantung 

pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan, sehingga pengukuran 

berdasarkan rasio ini tidak dapat diandalkan dalam mengukur nilai tambah yang 

tercipta dalam periode tertentu, maka kritik diajukan tentang seberapa valid 

pengukuran kinerja berdasarkan rasio keuangan dapat menunjukkan kinerja 

sebenarnya dari manajemen perusahaan (Utomo, 1999). 

 
Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pengukuran kinerja 

keuangan berdasarkan data akuntansi, maka timbullah pemikiran pengukuran 

kinerja keuangan berdasarkan nilai (value based). Pengukuran tersebut dapat 

dijadikan dasar bagi manajemen perusahaan dalam pengelolan modalnya, rencana 

pembiayaan, wahana komunikasi dengan pemegang saham serta dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan insentif bagi karyawan (Tunggal, 2001). Dengan 

value based sebagai alat pengukur kinerja perusahaan, manajemen dituntut untuk 

meningkatkan nilai perusahaan.  

 
EVA merupakan salah satu jenis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai 

(value based) dimana fokus penilaian kinerja adalah pada penciptaan nilai 

perusahaan. EVA mengukur perbedaan dalam pengertian keuangan, antara 

pengembalian atas modal perusahaan dengan biaya modal. Itu serupa dengan 

pengukuran keuntungan dalam akuntansi konvensional, tetapi dengan satu 
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perbedaan penting, EVA mengukur biaya seluruh modal. Angka nilai bersih 

dalam laporan laba rugi hanya mempertimbangkan jenis biaya modal yang mudah 

dilihat-bunga-sementara mengabaikan biaya ekuitas (Young dan O’Byrne, 2001).  

 
Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran yang baik untuk menilai suatu 

kinerja dan prestasi keuangan manajemen perusahaan karena EVA berhubungan 

langsung dengan nilai pasar sebuah perusahaan (Utomo, 1999). EVA merupakan 

metode keuangan yang memfokuskan penilaian kinerja keuangan pada nilai 

tambah dengan memperhitungkan biaya seluruh modal tanpa mengabaikan cost of 

equity seperti pada perhitungan metode laba akuntansi. EVA  juga mendorong 

manajemen untuk berfokus pada proses dalam perusahaan yang menambah nilai 

dengan mengeliminasi aktivitas atau proses yang tidak menambah nilai, karena 

hal ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan baik. EVA 

memungkinkan manajer memilih investasi yang memaksimumkan tingkat 

pengembalian dan meminimalkan tingkat biaya modal, sehingga nilai perusahaan 

dapat dimaksimumkan. Hal ini memberikan pendapat bahwa semua pihak baik 

perusahaan maupun investor ingin mengetahui bahwa investasi yang dilakukan 

dapat menambah nilai bagi perusahaan atau tidak. Bila investasi yang dilakukan 

tidak menambah nilai bagi perusahaan berarti investasi tersebut tidak ada artinya 

bagi perusahaan dan bagi investor (Wibowo dan Koes, 2007).  

 
Selain penggunaan EVA yang membuat perusahaan lebih memfokuskan perhatian 

pada usaha penciptaan nilai perusahaan (creating a firm value). Penggunaan EVA 

yang secara eksplisit memasukkan biaya modal, mengindikasikan seberapa jauh 

perusahaan telah menciptakan nilai bagi pemilik modal sehingga akan memaksa 
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perusahan-perusahaan untuk selalu berhati-hati dalam menentukan kebijaksanaan 

struktur modalnya. Konsep EVA sangat berarti dalam memberikan penilaian hasil 

kinerja perusahaan untuk keputusan berikutnya.  

 
Dengan demikian, EVA secara otomatis juga akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan tersebut, itu berarti kinerja perusahaan semakin baik 

sehingga kesejahteraan para pemegang sahamnya pun akan meningkat. Dalam 

hasil penelitian di Amerika, ternyata menunjang EVA sebagai pengukur terbaik 

untuk kinerja perusahaan, dan mereka menemukan, dibandingkan dengan 

pengukuran lainnya EVA mempunyai hubungan paling erat dengan tingkat 

pengembalian saham (Wibowo dan Koes, 2007). 

 
EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added 

dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan 

(Iramani dan Febrian, 2005). Selain itu, terdapat definisi lain mengenai EVA 

diantaranya, EVA adalah ukuran nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh 

perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau strategi manajemen (Utomo, 1999). 

EVA adalah salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan dan EVA merupakan 

indikator adanya penambahan nilai dari suatu investasi (Widjaja, 2008). EVA 

adalah nilai tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatan atau 

strategi selama periode tertentu dan merupakan salah satu cara untuk menilai 

kinerja keuangan (Panggabean, 2005). EVA mengukur nilai tambah (value 

creation) yang dihasilkan perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal 

(cost of capital) yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan (Utama, 

1997). EVA adalah nilai tambah kepada pemegang saham oleh manajemen selama 
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tahun tertentu (Brigham dan Houston, 2001). EVA didasarkan pada gagasan 

keuntungan ekonomis, yang menyatakan bahwa kekayaan hanya dapat diciptakan 

ketika sebuah perusahaan meliputi biaya operasional dan biaya modal (Young dan 

O’Bryne, 2001).  

 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa EVA adalah suatu 

alat ukur untuk menilai kinerja perusahaan sekaligus sebagai pengukur nilai 

tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan dari modal yang diinvestasikan oleh 

pemegang saham dengan memperhitungkan biaya operasi dan biaya modal dan 

nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai akibat dari 

aktivitas atau strategi manajemen selama periode tertentu. 

 
2.4.2 Manfaat Economic Value Added (EVA) 

 
Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam menggunakan 

EVA sebagai alat ukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Menurut Tunggal 

(2001), beberapa manfaat EVA dalam mengukur kinerja perusahaan antara lain: 

a. EVA merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan yang dapat berdiri sendiri 

tanpa memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan dengan menggunakan 

perusahaan sejenis atau menganalisis kecenderungan (trend). 

b. Hasil perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk 

investasi dengan biaya modal yang rendah. 

 
Sedangkan menurut Utama (1997), manfaat EVA antara lain: 

a. EVA dapat digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan karena 

penilaian kinerja tersebut difokuskan pada penciptaan nilai (value creation), 
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yaitu memaksimumkan nilai perusahaan dan meningkatkan nilai pemegang 

saham. 

b. EVA akan menyebabkan perusahaan lebih memerhatikan kebijakan struktur 

modal. 

c. EVA membuat manajemen berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang 

saham yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat pengembalian 

dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat 

dimaksimalkan. 

d. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan atau proyek yang 

memberikan pengembalian lebih tinggi daripada biaya modalnya. 

e. Dengan EVA, para manajer harus selalu membandingkan tingkat 

pengembalian proyek dengan tingkat biaya modal yang mencerminkan tingkat 

risiko proyek tersebut. 

 
2.4.3 Keunggulan dan Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

 
Keunggulan EVA sebagai penilai kinerja perusahaan antara lain (dalam Iramani 

dan Febrian, 2005): 

a. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan 

beban sebagai konsekuensi investasi. 

b. Konsep EVA adalah alat perusahaan dalam mengukur harapan yang dilihat dari 

segi ekonomis dalam pengukurannya yaitu dengan memerhatikan harapan para 

penyandang dana secara adil dimana derajat keadilan dinyatakan dengan 

ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan berpedoman pada nilai 

pasar dan bukan pada nilai buku. 
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c. Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan data 

pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain sebagai konsep 

penilaian. 

d. Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus pada 

karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih sehingga dapat 

dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholder satisfaction concepts. 

e. Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep tersebut 

merupakan ukuran praktis, mudah dihitung dan mudah digunakan sehingga 

merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat pengambilan 

keputusan bisnis.  

 
Menurut Young dan O’Bryne (2001), EVA memiliki beberapa keunggulan yaitu 

sebagai berikut: 

a. EVA dapat dihitung pada tingkat divisi. Jika diketahui NOPAT yang mengukur 

laba perusahaan yang diperoleh dari operasi yang berjalan, modal yang 

diinvestasikan dan WACC, maka EVA menurut teori dapat dihitung untuk 

setiap kesatuan termasuk divisi, departemen, lini produk, segmen bisnis secara 

geografis dan sebagainya. 

b. EVA merupakan pengukuran aliran, bukan pengukuran saham, karenanya 

dapat dipertanggungjawabkan terhadap penilaian kinerja selama periode waktu 

tertentu. EVA dikatakan sebagai suatu aliran sebab ia mengukur laba. EVA 

adalah cara mengubah pengukuran saham dari kelebihan pengembalian 

menjadi aliran. 
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Selain itu, menurut Rudianto (2006) terdapat beberapa keunggulan EVA, yaitu: 

a. EVA dapat menyelaraskan tujuan manajemen dan kepentingan pemegang 

saham dimana EVA digunakan sebagai ukuran operasional dari manajemen 

yang mencerminkan keberhasilan perusahaan di dalam menciptakan nilai 

tambah bagi pemegang saham atau investor. 

b. EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba operasi 

tanpa tambahan dana atau modal, mengeksposur pemberian pinjaman (piutang) 

dan menginvestasikan dana yang memberikan imbalan tinggi. 

c. EVA merupakan sistem manajemen keuangan yang dapat memecahkan semua 

masalah bisnis mulai dari strategi dan pergerakannya sampai keputusan 

operasional sehari-hari. 

 
Selain berbagai keunggulan, konsep EVA juga memiliki kelemahan-kelemahan, 

antara lain (dalam Iramani dan Febrian, 2005): 

a. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak mengukur aktivitas-

aktivitas penentu. 

b. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan 

pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk 

menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-faktor lain terkadang 

justru lebih dominan. 

c. Analisis EVA hanya mengukur faktor kuantitatif, sedangkan untuk mengukur 

kinerja secara optimal, perusahaan harus diukur berdasarkan faktor kuantitatif 

dan kualitatif. 
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Selain itu, kelemahan-kelemahan EVA menurut Wibowo dan Koes (2007)  terdiri 

dari: 

a. Hanya menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu. Sementara 

nilai suatu perusahaan adalah merupakan akumulasi EVA selama umur 

perusahaan, sehingga kemungkinan suatu perusahaan mempunya EVA tahun 

yang berlaku positif tetapi nilai perusahaan rendah karena EVA dimasa 

mendatang negatif. Sebaliknya perusahaan dengan kegiatan yang memerlukan 

pengembalian yang cukup lama, EVA pada awal tahun negatif, sedangkan 

EVA akhir proyek adalah positif, karena penjualan aktiva pada akhir masa 

sewa. Oleh karena itu, penggunaan EVA tahun tertentu untuk menilai kinerja 

keuangan, kurang tepat. 

b. Proses perhitungan EVA memerlukan estimasi biaya modal dan estimasi ini 

terutama untuk perusahaan belum go public, sulit untuk dilakukan dengan 

tepat. 

 
2.4.4 Strategi Menaikkan Economic Value Added (EVA) 

 

Menurut Wibowo dan Koes (2007), terdapat tiga strategi untuk menaikkan EVA, 

yaitu: 

1. Strategi penciptaan nilai dengan mencapai pertumbuhan keuntungan 

(profitable growth). Hal ini dapat dicapai dengan menambah modal yang 

diinvestasikan pada proyek dengan tingkat pengembalian yang tinggi. 

2. Strategi penciptaan nilai dengan meningkatkan efisiensi operasi (operating 

efficiency). Dalam hal ini meningkatkan keuntungan tanpa menggunaka 

tambahan modal. 



44 
 

3. Strategi penciptaan nilai dengan rasionalisasi dan keluar dari bisnis yang tidak 

menjanjikan (rationalize and exit unrewarding business), ini berarti menarik 

modal yang tidak produktif dan menarik modal dari aktifitas yang 

menghasilkan return yang rendah dan menghapus unit bisnis yang tidak 

menjanjikan hasil. 

 
2.4.5 Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

 
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa EVA merupakan tujuan 

perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari modal yang 

ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan (Iramani dan Febrian, 

2005). EVA adalah laba bersih operasional sebelum bunga tetapi setelah pajak 

(NOPAT), dikurangi biaya modal berdasarkan WACC dikali invested capital 

(Wet & Hall, 2004). Berikut ini adalah beberapa tahap perhitungan EVA :  

a. NOPAT merupakan laba operasi perusahaan, setelah pajak, dan mengukur laba 

yang diperoleh perusahaan dari operasi berjalan (Young dan O’Byrne, 2001). 

Menurut Brigham dan Houston (2001), NOPAT dapat dihitung sebagai berikut: 

NOPAT = EBIT − t ………..……………………….…..…………………… 2.1 

Keterangan: 

NOPAT  = Net Operating Profit After Taxes 

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak 

t  = Pajak 

 

b.  Weight Average Cost of Capital (WACC) 

Dalam perhitungan WACC digunakan bentuk struktur modal yang mengacu 

pada proporsi dari masing-masing sumber keuangan yang digunakan oleh 
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perusahaan (Zulvina dan Musdholifah, 2010). WACC (Weight Average Cost of 

Capital) adalah jumlah biaya dari setiap komponen modal, utang jangka 

pendek, utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham ditimbang 

berdasarkan proporsi relatifnya dalam struktur modal perusahaan pada nilai 

pasar (Young dan O’Bryne, 2001). 

WACC = Wd. kd  1 − t +  Ws. ks ………….……………………………… 2.2 

Keterangan: 

Wd  = Proporsi hutang jangka panjang dalam struktur modal 

kd  = Biaya hutang (cost of debt) sebelum pajak 

Ws  = Proporsi saham dalam struktur modal 

ks  = Biaya modal (cost of capital) 

t  = Pajak 
 
 
 
d. Invested Capital 

Modal yang diinvestasikan adalah jumlah seluruh keuangan perusahaan, 

terlepas dari kewajiban jangka pendek, pasiva yang tidak menanggung bunga 

(non-interest-bearing liabilities), seperti utang, upah yang akan jatuh tempo 

(accruad wages), dan pajak yang akan jatuh tempo (accruad taxes). Modal 

yang diinvestasikan sama dengan jumlah ekuitas pemegang saham, seluruh 

hutang jangka pendek dan jangka panjang yang menanggung bunga, hutang 

dan kewajiban jangka panjang lainnya (Young dan O’Bryen, 2001). Dapat 

dirumuskan dengan:  

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  Total Hutang dan Ekuitas −  Pinjaman Jangka             

        Pendek Tanpa Bunga ………………….……...….… 2.3 
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e. Capital Charges 

Capital charges merupakan aspek paling penting dan khas dari EVA. Di 

dalamnya memperhitungkan biaya-biaya yang seharusnya dibayarkan ke 

pemegang saham dan biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada kreditur 

dalam bentuk bunga yang selama ini tidak tercermin dalam laporan akuntansi 

(dalam Zulvina dan Musdholifah, 2010). 

EVA = NOPAT− 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 …………………….……….…....…… 2.4 

              = NOPAT− (WACC 𝑥 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) …………..…...…........…... 2.5 

 
EVA > 0 (positif), menunjukkan bahwa manajemen telah berhasil menciptakan 

nilai tambah ekonomis bagi perusahaan yang artinya laba yang dihasilkan 

melebihi harapan para kreditur dan pemegang saham atas modal yang 

diinvestasikan dan tingkat pengembaliannya melebihi biaya modalnya. 

EVA < 0 (negatif), berarti bahwa tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan atau laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para kreditur 

dan pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan. 

EVA = 0, menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam titik impas yang artinya 

laba yang dihasilkan hanya dapat digunakan untuk memenuhi harapan para 

kreditur dan pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan. 

 
2.5 Market Value Added (MVA) 

2.5.1 Pengertian Market Value Added (MVA) 

 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. 

Selain memberi manfaat bagi pemegang saham, tujuan ini juga menjamin sumber 
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daya perusahaan yang langka dialokasikan secara efisien dan memberi manfaat 

ekonomi. Kemakmuran pemegang saham dimaksimalkan dengan memaksimalkan 

kenaikan nilai pasar dari modal perusahaan diatas nilai modal yang disetor 

pemegang saham. Kenaikan ini disebut Market Value Added (MVA) (Sartono, 

2001). Market Value Added adalah nilai yang diperoleh pemegang saham, atau 

dengan kata lain Market Value Added adalah kekayaan yang dapat diciptakan 

perusahaan untuk pemegang saham (Young dan O’Bryne, 2001). Definisi lain 

mengatakan, Market Value Added (MVA) adalah perbedaan antara nilai pasar 

saham perusahaan dengan jumlah modal ekuitas investor yang telah diberikan 

oleh pemegang saham (Brigham dan Houston, 2001). Berdasarkan definisi-

definisi tersebut, dapat diketahui bahwa Market Value Added (MVA) adalah 

kemakmuran pemegang saham yang diciptakan oleh perusahaan dengan 

memaksimalkan nilai pasar dari modal perusahaan diatas nilai modal yang disetor 

pemegang saham. 

 
MVA merupakan indikator eksternal yang dapat mengukur seberapa besar 

kekayaan perusahaan yang telah diciptakan untuk investornya atau dengan kata 

lain, MVA menyatakan seberapa besar kemakmuran yang telah dicapai atau 

dihilangkan oleh suatu perusahaan. Semakin besar MVA, semakin baik. Nilai 

MVA akan positif jika nilai pasar lebih besar dibandingkan modal yang 

diinvestasikan pemegang saham dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan kemakmuran bagi pemegang saham. Sebaliknya, jika MVA 

negatif, berarti mengindikasikan seberapa besar kekayaan pemegang saham yang 

hilang (Young dan O’Bryne, 2001).  
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Dengan demikian, MVA merupakan indikator nilai perusahaan, yaitu bagaimana 

meningkatkan kekayaan pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan 

secara umum. Nilai perusahaan ditunjukkan dengan nilai pasar atau harga pasar 

saham perusahaan. Semakin tinggi harga pasar saham berarti nilai perusahaan 

meningkat dan kemakmuran pemegang saham juga semakin meningkat (Sartono, 

2001).  

 
Nilai pasar adalah nilai perusahaan, yakni jumlah nilai pasar dari semua tuntutan 

modal terhadap perusahaan oleh pasar modal pada tanggal tertentu. Lebih 

sederhana, itu adalah jumlah nilai pasar dari utang dan ekuitas. Modal yang 

diinvestasikan adalah jumlah modal yang disediakan pemegang saham dalam 

perusahaan (Young dan O’Bryne, 2001). Nilai pasar mencerminkan keputusan 

pasar mengenai bagaimana manajer yang sukses telah menginvestasikan modal 

yang sudah dipercayakan kepadanya, dalam mengubahnya menjadi lebih besar 

(Young dan O’Bryne, 2001).  

 
Harga saham sebagai salah satu komponen MVA, mampu mencerminkan kondisi 

perusahaan, harga saham perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan 

yang baik sehingga menghasilkan return tinggi kepada pemegang saham dan 

minat investor pun meningkat. Sebaliknya harga saham yang menurun dapat 

diakibatkan kinerja perusahaan yang memburuk, disamping faktor-faktor lain 

yang memengaruhi harga saham selain kinerja perusahaan.  

 
MVA merupakan economic value added yang dihasilkan kinerja manajerial 

sepanjang umur perusahaan yang di present valuekan (Young dan O’Bryne, 
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2001). MVA mengukur dampak tindakan manajerial sejak perusahaan berdiri dan 

mencerminkan kinerja perusahaan selama hidupnya. MVA harus diterapkan untuk 

perusahaan secara keseluruhan sehingga banyak digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja top manajemen selama jangka waktu panjang. (Sartono, 2001). Selain itu 

hubungan EVA dan MVA sifatnya tidak selalu searah. Sehingga perusahaan 

dengan EVA negatif dapat saja memiliki MVA positif jika investor memiliki 

harapan akan perubahan yang lebih baik pada perusahaan di masa depan (Sartono, 

2001). 

 
2.5.2 Perhitungan Market Value Added (MVA) 

 
MVA dapat dihitung sebagai berikut (Sartono, 2001): 

MVA = Nilai pasar 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 − modal yang diinvestasikan ……………...…... 2.6 

=  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟  ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 − 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛 

 

Indikator yang digunakan untuk mengukur MVA menurut Young dan O’Byrne 

(2001): 

MVA > 0 : bernilai positif, perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal    

yang  diinvestasikan oleh investor. 

MVA < 0 : bernilai negatif, perusahaan tidak berhasil meningkatkan nilai  

modal yang telah diinvestasikan oleh investor, yang berarti nilai 

telah dimusnahkan. 
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2.5.3 Kelebihan dan Kelemahan Market Value Added (MVA) 

 
Kelebihan MVA menurut Zaki dan Ary (2002), yaitu MVA merupakan ukuran 

tunggal dan dapat berdiri sendiri yang tidak membutuhkan analisis trend maupun 

norma industri sehingga bagi pihak manajemen dan investor akan lebih mudah 

dalam menilai kinerja perusahaan. Sedangkan kelemahan MVA adalah hanya 

dapat diaplikasikan pada perusahaan yang sudah go public saja dan MVA 

mengabaikan kesempatan biaya modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. 

Kesempatan biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan penyedia 

modal sebuah perusahaan jika mereka menginvestasikan modalnya pada 

kesempatan investasi lain yang memiliki resiko serupa (Young dan O’Byrne, 

2001). Ketika EVA dan MVA digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial 

sebagai bagian dari incentive compensation program, EVA secara umum lebih 

bermanfaat dengan alasan, diantaranya : 

1.  EVA menunjukkan nilai tambah atau value added yang terjadi pada tahun 

tertentu sedangkan MVA mencerminkan kinerja perusahaan selama 

hidupnya. 

2. EVA dapat diterapkan pada tingkat divisi atau unit dari perusahaan secara 

individual sedangkan MVA harus diterapkan untuk perusahaan secara 

keseluruhan. Karena alasan ini MVA lebih banyak digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja top manajemen selama jangka waktu yang panjang. 

3. MVA mengukur dampak tindakan manajerial sejak perusahaan berdiri, 

sementara EVA menitikberatkan pada efektivitas manajerial pada tahun 

tertentu (Sartono, 2001). 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan metode 

Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA). Adapaun 

beberapa penelitian tersebut ialah sebagai berikut : 

1. Zulvina dan Musdholifah (2010), melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger 

dengan Menggunakan Metode Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added (MVA) pada PT. UNILEVER Tbk. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis uji beda dan pengujian hipotesis menggunakan alat 

uji one sample kolmogrov smirnov dengan program SPSS 16 dan alat uji 

parametric, yaitu paired sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

EVA selama periode penelitian (2000-2008) bernilai positif serta terdapat 

perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger, yaitu nilai EVA PT. 

Unilever, sesudah merger EVA perusahaan mengalami peningkatan sebesar 

125,30% dan MVA PT. Unilever sesudah merger mengalami peningkatan 

sebesar 227,33%. 

2. Raul, Anam Charan (2012), melakukan penelitian dengan judul “Impact Of M 

& A On Shareholders Wealth : Evidence From The Indian Banking Sector”. 

Penelitian ini menggunakan Economic Value Added (EVA), Market Value 

Added (MVA) dan Return On Net Worth (RONW) sebagai variabel penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger dan akuisisi secara umum tidak 

menghasilkan nilai tambah atau cenderung negatif pada 8 sampel Bank. 
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3. Sa’diyah, Hidayat dan Husaini (2013), melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Dampak Merger Terhadap Economic Value Added (EVA) dan 

Market Value Added (MVA) (Studi Pada Perusahaan Di Bursa Efek Yang 

Melakukan Merger Tahun 2011). Penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dan periode penelitian 2009-2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan secara umum EVA bernilai positif pada 

PT. Matahari Departement Store Tbk dan PT. Prasidha Aneka Niaga, kecuali 

pada PT. Island Concepts Indonesia Tbk yang bernilai negatif dan MVA 

secara umum bernilai positif pada PT. Matahari Depatement Store Tbk dan 

PT. Island Concepts Indonesia Tbk kecuali pada PT. Prasidha Aneka Niaga 

Tbk yang bernilai negatif, atau dengan kata lain EVA dan MVA secara umum 

bernilai positif  dan fluktuatif sementara satu perusahaan bernilai negatif, 

masing-masing dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. 

4. Hanif, M. dan Yuniati, Tri (2014), melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dengan 

Menggunakan Metode Economic Value Added”. Perusahaan yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah PT. Bank OCBC NISP Tbk. dan periode penelitian 

2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan sebelum 

dan setelah merger dengan menggunakan metode Economic Value Added 

(EVA) menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara kinerja 

Tkeuangan sebelum dan sesudah merger. Namun kinerja keuangan PT Bank 

OCBC NISP Tbk sebelum dan setelah merger tahun 2009-2012 dilihat dari 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas menunjukkan dalam 

kondisi yang baik. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Ayu 

Rakhmi 

Zulvina 

dan 

Musdholif

ah (2010) 

Analisis 

Perbandingan 

Kinerja 

Keuangan 

Sebelum dan 

Sesudah Merger 

dengan 

Menggunakan 

Metode 

Economic Value 

Added (EVA) 

dan Market 

Value Added 

(MVA) Pada 

PT. Unilever 

Tbk. 

EVA, 

MVA, 

Kinerja 

Keuangan, 

Merger 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa EVA selama periode 

penelitian (2000-2008) bernilai 

positif serta terdapat perbedaan 

kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah merger. Peningkatan 

kinerja keuangan yang tercermin 

dari nilai EVA PT. Unilever, 

sesudah merger EVA perusahaan 

mengalami peningkatan sebesar 

125,30% dan MVA PT. Unilever 

sesudah merger mengalami 

peningkatan sebesar 227,33%. 

 

2.  Anam 

Charan 

Raul 

(2012) 

Impact Of M & 

A On 

Shareholders 

Wealth : 

Evidence From 

The Indian 

Banking Sector 

EVA, 

MVA, 

RONW, 

Merger dan 

Akuisisi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa merger dan akuisi secara 

umum tidak menghasilkan nilai 

tambah atau cenderung negatif 

pada delapan sampel Bank 

dengan menggunakan EVA, 

MVA dan RONW. 

3. Halimatus 

Sa’diyah, 

Raden R. 

Hidayat 

dan 

Achmad 

Husaini 

(2014) 

Analisis 

Dampak Merger 

Terhadap 

Economic Value 

Added (EVA) 

dan Market 

Value Added 

(MVA) (Studi 

Pada Perusahaan 

Di Bursa Efek 

Yang 

Melakukan 

Merger Tahun 

2011 

EVA, 

MVA, 

Merger 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan kinerja 

keuangan secara umum EVA 

bernilai positif pada PT. Matahari 

Depatement Store Tbk dan PT. 

Prasidha Aneka Niaga, kecuali 

pada PT. Island Concepts 

Indonesia Tbk yang bernilai 

negatif dan MVA secara umum 

bernilai positif pada PT. Matahari 

Depatement Store Tbk dan PT. 

Island Concepts Indonesia Tbk 

kecuali pada PT. Prasidha Aneka 

Niaga Tbk yang bernilai negative 

4. Hanif, M 

dan Tri 

Yuniati 

(2014) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Sebelum dan 

Sesudah Merger 

dengan 

Menggunakan 

Metode 

Economic Value 

Added 

EVA, 

Merger, 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Solvabilitas

, Rasio 

Profitabilit

as 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan 

menggunakan metode Economic 

Value Added (EVA) pada Bank 

OCBC NISP Tbk menunjukkan 

tidak ada perbedaan signifikan 

antara kinerja keuangan sebelum 

dan sesudah merger. Namun 

kinerja keuangan dilihat dari rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas menunjukkan dalam 

kondisi yang baik setelah merger. 



54 
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu obyek penelitian ini 

adalah perusahaan go public yang tercatat di BEI yang melakukan merger selama 

tahun 2010-2012 dengan analisis kinerja keuangan menggunakan metode EVA 

dan MVA pada tiga tahun sebelum melakukan merger dan tiga tahun sesudah 

melakukan merger.  

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 
Setiap perusahaan harus menentukan strategi jangka panjang pada bisnis apa atau 

industri mana seharusnya perusahaan berada dan kompetensi seperti apa yang 

akan dikembangkan untuk bisa memenangkan persaingan sehingga perusahaan 

akan bisa bertahan. Strategi perusahaan dapat dilakukan melalui pengembangan 

pasar baru maupun melakukan pengembangan produk baru melalui backward dan 

forward integrasi. Selain itu, perusahaan harus menentukan bagaimana 

memenangkan persaingan usaha atas industri yang ditentukan di masa yang akan 

datang dan industri saat ini dengan mendaya gunakan sumber daya yang ada 

semaksimal mungkin dan meminimalkan kelemahan yang ada, agar terciptanya 

keunggulan kompetitif.  

 
Perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif dalam persaingan usaha dan 

mendapatkan kinerja keuangan yang baik apabila memiliki sumber daya yang 

unggul, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis yang penting (aset 

berwujud dan tak berwujud). Sumber daya yang unggul memiliki ciri-ciri seperti 

memiliki nilai yang unik, sulit untuk ditiru dan sulit untuk mendapat subtitusinya, 

dengan mengoptimalkan sumber daya tersebut secara efektif, mengelola, 
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mengidentifikasi, dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki maka 

perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan dalam bersaing 

sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan.  

 

Namun terdapat keterbatasan terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan 

dipengaruhi oleh pertumbuhan diversifikasi (melalui pertumbuhan internal, 

merger dan akuisisi). Pada dasarnya ada keterbatasan sumber daya dari 

perusahaan berkaitan dengan pasar yang akan dimasuki dan keuntungan yang 

diharapkan. Keterbatasan sumber daya ini meliputi kekurangan tenaga kerja dan 

input fisik, keuangan, kesempatan investasi yang tepat dan langkanya kapasitas 

manajemen yang suffisien. 

 

Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisis motif untuk ekspansi dan fenomena 

ini menciptakan dorongan internal untuk pertumbuhan perusahaan dengan 

melakukan ekspansi dengan organisasi yang suatu unit operasinya memiliki 

perbedaan sumber daya dan kecepatan yang berbeda dalam mengelola dan 

mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Selain itu perusahaan dapat 

mengkombinasikan semua sumber daya yang ada saat ini atau yang dimiliki untuk 

digabungkan dan disinergikan dengan perusahaan lainnya sehingga dapat 

menghasilkan perusahaan yang semakin kompetitif dan memiliki kinerja yang 

effisien. 

 

Salah satu komponen atau peran penting dalam menjalankan suatu perusahaan 

adalah adanya pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent). Hubungan 

yang terjadi antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principal) 

merupakan sebuah kontrak. Pemilik (principal) mendelegasikan wewenangnya 
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kepada agent untuk mengelola perusahaan secara penuh dan mengambil 

keputusan terbaik bagi perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik (principal). 

Namun perbedaan kepentingan menimbulkan konflik kepentingan, yaitu pihak 

principal  menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya atas investasi yang 

telah mereka tanamkan, sedangkan manajer selaku pihak agent yang diberi kuasa 

oleh principal untuk mengelola perusahaan, mengharapkan pemberian 

kompensasi atau insentif sebesar-besarnya atas kinerjanya, dan adanya asimetris 

informasi yang merupakan ketidaksamaan atau berimbangnya informasi yang 

dimiliki antara pemilik (principal) dan manajer (agent).  

 
Fungsi manajer merupakan fungsi mengatasi masalah (problem solver). Apabila 

manajer tidak mampu melakukan problem solving, maka perlu restrukturisasi, 

salah satunya dengan melakukan merger. Manajemen (agent) sulit untuk selalu 

bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham (principal), sehingga 

diperlukan monitoring dari pemegang saham. Pengungkapan laporan keuangan 

yang dibuat dengan angka-angka akuntansi yang dilaporkan oleh agent sebagai 

pertanggungjawaban kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur, dan 

mengawasi sampai sejauh mana agent tersebut bekerja sesuai dengan kepentingan 

pemilik, serta memberikan kompensasi kepada agent diharapkan dapat 

meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. 

 
Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya 

ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang 

lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Alasan perusahaan melakukan 

merger yaitu untuk memperoleh sinergi atau nilai tambah yang dihasilkan dari 
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aktivitas-aktivitas simultan dan motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya 

sesuai dengan esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan 

yaitu mampu menciptakan dan meningkatkan nilai bagi perusahaan dan pemegang 

saham. Dalam konteks merger, sinergi diartikan sebagai hasil ekstra yang 

diperoleh jika dua atau lebih perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Sinergi 

dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari dua kekuatan atau 

lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sehingga gabungan aktivitas 

tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan 

aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka berdiri sendiri-sendiri. Selain itu, 

setelah merger, kinerja perusahaan pascamerger seharusnya semakin baik 

dibandingkan dengan sebelum merger, dikarenakan ukuran perusahaan dengan 

sendirinya bertambah besar karena asset, kewajiban dan ekuitas perusahaan 

digabung bersama.  

 
Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. 

Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan mencerminkan mengenai hasil 

atau prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu atas 

berbagai aktivitas yang telah dilakukan, pertanggung jawaban manajemen atas 

sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan untuk meramalkan posisi 

kinerja keuangan di masa mendatang. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur 

dengan cara menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangannya. Pengukuran 

kinerja keuangan dapat menggunakan metode economic value added (EVA) dan 

market value added (MVA). 
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EVA merupakan pengukuran kinerja berdasarkan nilai (value based) dan 

merupakan metode keuangan yang memfokuskan penilaian kinerja pada nilai 

tambah dengan memperhitungkan biaya modal tanpa mengabaikan cost of equity 

seperti pada perhitungan laba akuntansi. EVA atau NITAMI adalah metode 

manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan 

yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan 

mampu memenuhi semua biaya operasi (operating costs) dan biaya modal (cost of 

capital). EVA merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai dari suatu 

investasi dan nilai tambah kepada pemegang saham oleh manajemen selama tahun 

tertentu  serta nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai 

akibat dari aktivitas atau strategi manajemen. Selain itu, konsep EVA 

memerhatikan harapan para penyandang dana secara adil dimana derajat keadilan 

dinyatakan dengan ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan 

berpedoman pada nilai pasar bukan pada nilai buku dan EVA membuat 

manajemen berpikir dan bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih 

investasi yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan 

tingkat biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. EVA yang 

positif menandakan bahwa manajemen berhasil menciptakan nilai tambah 

ekonomis yang artinya tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat 

pengembalian yang diharapkan oleh para penyandang dana dan melebihi tingkat 

biaya modal. Sebaliknya, EVA yang negatif menandakan bahwa tidak terjadi nilai 

tambah ekonomis karena tingkat pengembalian tidak memenuhi harapan para 

penyandang dana. 
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Bila tujuan perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, maka kemakmuran pemegang 

saham dapat dimaksimalkan dengan memaksimalkan kenaikan nilai pasar diatas 

modal yang disetor pemegang saham. Kenaikan ini disebut market value added 

(MVA). MVA merupakan indikator yang mengukur seberapa besar kekayaan 

yang dapat diciptakan untuk pemegang saham. Nilai MVA yang positif 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kemakmuran bagi 

pemegang saham. Sebaliknya jika MVA negatif, mengindikasikan seberapa besar 

kekayaan pemegang saham yang hilang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

bagan kerangka pemikiran berikut ini: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Perusahan-perusahaan yang 

melakukan merger  

(tahun 2010-2012) 

Laporan Keuangan Tahunan 

(tahun 2007-2015) 

Kinerja keuangan metode : 

-EVA 

-MVA  

Setelah merger 

Kinerja keuangan metode : 

- EVA  

- MVA 

Sebelum merger 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan/ tidak signifikan 
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2.8  Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas perumusan masalah yang diajukan. 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Ha1 :Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA) sebelum dan setelah 

merger.  

Ho1 :Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA) sebelum dan setelah 

merger.  

Ha2 :Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode Market  Value Added (MVA) sebelum dan setelah 

merger.  

Ho2 :Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara kinerja keuangan dengan 

menggunakan  metode Market Value Added (MVA) sebelum dan setelah 

merger.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan riset komparatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014). 

Riset komparatif adalah riset yang membandingkan sampel yang satu dengan 

sampel yang lain, baik sampel independen (bebas) maupun sampel yang 

berpasangan. Riset yang membandingkan sampel-sampel independen disebut riset 

komparatif sampel independen, sedangkan riset yang membandingkan sampel-

sampel berpasangan disebut riset komparatif berpasangan (Suliyanto, 2009). 

Dalam penelitian ini, riset komparatif yang digunakan adalah riset komparatif 

sampel berpasangan, yaitu membandingkan kinerja keuangan menggunakan 

economic value added dan market value added pada perusahaan sebelum dan 

setelah melakukan merger. 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Sumber data 

pada penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

diperoleh dari website www.idx.co.id, harga saham perusahaan yang diperoleh 

dari www.finance.yahoo.com dan data pengumuman merger yang dilakukan 

perusahaan yang diperoleh dari www.sahamok.com dan www.kppu.go.id. 

 
3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 

Populasi adalah keseluruhan kelompok, orang, kejadian atau hal-hal yang menarik 

untuk diteliti yang telah dibatasi oleh peneliti itu sendiri (Zulganef, 2013). 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan di Indonesia yang 

melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2010-2012 yang berjumlah 82 

perusahaan.  

 

3.3.2 Sampel 

 
Sampel didefinisikan sebagai bagian atau subset dari populasi yang terdiri dari 

anggota-anggota populasi yang terpilih (Zulganef, 2013). Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik non-probability sampling, dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Adapun 

pertimbangan dalam penentuan sampel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.sahamok.com/
http://www.kppu.go.id/
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a. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

b. Perusahaan yang melakukan merger pada periode 1 Januari 2010 sampai 31 

Desember 2012. 

c. Perusahaan memiliki data secara lengkap harga saham perusahaan dan laporan 

keuangan tahunan tiga tahun sebelum dan tiga tahun setelah merger. 

 
Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh  perusahaan yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah 6 perusahaan. Daftar perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel berikut : 

 
Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan Merger 

No 
Nama Perusahaan 

Pengambilalih 
Nama Perusahaan Target Tanggal 

1 PT. Bank OCBC NISP Tbk PT. OCBC Indonesia 1 Januari 2011 

2 PT. Island Concept 

Indonesia Tbk 

PT. Gama Wahyudi Abadi 19 Juli 2011 

3 PT. Mobile 8 Telecom Tbk  PT. Smart Telecom 19 Juli 2011 

4 PT. Matahari Department 

Store Tbk 

PT. Meadow Indonesia 30 September 2011 

5 PT. Holcim Indonesia Tbk PT. Semen Dwima Agung 30 Juni 2012 

6 PT. Japfa Comfeed 

Indonesia Tbk 

PT. Multiphala Adiputra dan 

PT. Hidon 

1 Juli 2012 

Sumber: data diolah 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi 

dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau data yang 
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diperlukan untuk pencatatan dan perhitungan mengenai economic value 

added, market value added dan merger yang dibutuhkan dalam penelitian 

selama tahun 2010 sampai 2012. 

b. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode telaah kepustakaan 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersifat teoritis sebagai sumber 

dan dasar dalam penelitian mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk menunjang kelengkapan data 

dengan menggunakan literatur pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan 

sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan konsep dan permasalahan 

yang diteliti yaitu economic value added, market value added dan merger. 

 

3.5 Definisi Konseptual  

3.5.1 Merger 

 
 
Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya 

ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang 

lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Pihak yang masih hidup atau yang 

menerima merger dinamakan surviving firm atau pihak yang mengeluarkan saham 

(issuing firm). Sementara itu perusahaan yang berhenti dan bubar setelah 

terjadinya merger dinamakan merged firm. Perusahaan yang dimerger akan 

menanggalkan status hukumnya sebagai entitas yang terpisah dan setelah merger 

statusnya berubah menjadi bagian (unit bisnis) dibawah surviving firm. Sehingga 

ia tidak lagi bisa bertindak hukum atas namanya sendiri.  
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3.5.2 Economic Value Added (EVA) 

 
EVA merupakan salah satu jenis pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai 

(value based), dimana fokus penilaian adalah penciptaan nilai perusahaan dan 

nilai tambah dalam suatu perusahaan dengan memperhitungkan biaya modal (cost 

of capital). EVA merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai dari suatu 

investasi dan nilai tambah ekonomis yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai 

akibat dari aktivitas atau strategi manajemen. EVA membuat manajemen berfikir 

untuk memilih investasi yang dapat memaksimumkan tingkat pengembalian dan 

meminimumkan tingkat biaya modal dalam rangka agar dapat meningkatkan  nilai 

perusahaan dan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham.  

 
3.5.3 Market Value Added (MVA) 

 
Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan cara memaksimumkan 

nilai perusahaan (Market Value of Firm). Memaksimumkan nilai perusahaan sama 

dengan memaksimumkan harga saham perusahaan.  Market Value Added (MVA) 

merupakan selisih antara nilai pasar saham dengan nilai modal yang disetor oleh 

pemegang saham. Nilai pasar saham adalah perkalian jumlah saham beredar 

dengan harga saham. MVA positif menunjukkan bahwa perusahaan berhasil 

meningkatkan nilai modal yang diinvestasikan oleh investor. Hal ini akan 

meningkatkan minat investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan 

sehingga harga saham dari perusahaan tersebut akan naik. 
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3.6 Definisi Operasional 

 

Menurut Jogiyanto (2013), pengertian definisi operasional adalah definisi berupa 

cara mengukur variabel yang digunakan agar dapat dioperasionalkan. Penjelasan 

dari variabel-variabel yaitu sebagai berikut: 

 
3.6.1 Merger 

 
 
Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang kemudian hanya 

ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang 

lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Merger dilakukan oleh suatu 

perusahaan bertujuan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar 

memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang dalam industri dan 

memperoleh sinergi yang dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan 

dari kekuatan atau elemen-elemen perusahaan yang bergabung yang pada 

akhirnya bermuara pada tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan 

dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Pasca merger kinerja keuangan 

perusahaan seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum merger, 

dikarenakan dengan sendirinya ukuran perusahaan bertambah besar karena 

seluruh aset, kewajiban dan ekuitas digabung bersama.  

 
3.6.2 Economic Value Added (EVA) 

 

EVA atau NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba 

ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya 

dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 

(operating costs) dan biaya modal (cost of capital). EVA merupakan ukuran nilai 
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tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan sebagai akibat dari aktivitas atau 

strategi manajemen dan merupakan indikator tentang adanya penambahan nilai 

dari suatu investasi. EVA adalah laba bersih operasional sebelum bunga tetapi 

setelah pajak (NOPAT), dikurangi biaya modal berdasarkan WACC dikali 

invested capital. EVA yang positif menunjukkan bahwa perusahaan berhasil 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan nilai bagi pemilik modal karena 

tingkat pengembaliannya melebihi biaya modalnya. Sebaliknya EVA yang negatif 

menunjukkan nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembaliannya tidak 

dapat memenuhi harapan para penyandang dana. EVA dapat dihitung sebagai 

berikut: 

NOPAT                     = EBIT − t …………………….………………………….. 3.1 

WACC                       = Wd. kd  1 − t +  Ws. ks …………………………….… 3.2 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  Total Hutang dan Ekuitas −  Pinjaman Jangka Pendek  

                    Tanpa Bunga ……….……………………...……….….. 3.3 

EVA                          = NOPAT− 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 ……..………………….…. 3.4 

  = NOPAT (𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑥 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) …......………….. 3.5 

 

3.6.3 Market Value Added (MVA) 

 
MVA adalah perbedaan antara kenaikan nilai pasar dari modal perusahaan diatas 

nilai modal yang diinvestasikan pemegang saham dalam perusahaan. MVA adalah 

nilai yang diperoleh pemegang saham atau dengan kata lain adalah kekayaan yang 

dapat diciptakan perusahaan untuk pemegang saham. Nilai pasar adalah perkalian 

jumlah saham beredar dengan harga saham. MVA yang positif menunjukkan 

bahwa perusahaan berhasil meningkatkan kekayaan bagi pemegang saham. 
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Sebaliknya, apabila MVA negatif mengindikasikan seberapa besar kekayaan 

pemegang saham yang hilang atau menunjukkan bahwa nilai modal yang 

diserahkan pemegang saham berkurang atau tidak dapat meningkatkan kekayaan 

pemegang saham. MVA dapat dihitung sebagai berikut : 

MVA = Nilai pasar 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 − modal yang diinvestasikan ……….………..… 3.6 

 =  𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟  ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 − modal yg diinvestasikan 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No 
Jenis 

Variabel 
Definisi Rumus 

1. Merger Penggabungan dua 

atau lebih 

perusahaan yang 

kemudian hanya 

ada satu perusahaan 

yang tetap hidup 

sebagai badan 

hukum, sementara 

yang lainnya 

menghentikan 

aktivitasnya atau 

bubar. 

Variabel dummy : 

Simbol 0 : perusahaan sebelum melakukan     

                  merger 

Simbol 1 : perusahaan setelah melakukan  

                  Merger 

2. EVA Merupakan ukuran 

nilai tambah 

ekonomis yang 

dihasilkan 

perusahaan sebagai 

akibat dari aktivitas 

atau strategi 

manajemen dan 

kemampuan 

perusahaan untuk 

memenuhi biaya 

modal dan biaya 

operasinya 

NOPAT  = EBIT – t 

 

WACC   = Wd. kd (1-t) + Ws. ks 

 

Invested Capital=(Total Hutang dan 

Ekuitas) – Pinjaman  jangka pendek tanpa 

bunga 

 

EVA      = NOPAT – Capital Charges 

            = NOPAT (WACC x Invested    

                Capital) 

 

 

2. MVA Merupakan selisih 

kenaikan nilai pasar 

perusahaan dengan 

modal yang 

diinvestasikan 

pemegang saham 

MVA = Nilai pasar equity – modal yang  

            diinvestasikan 

        =(jumlah saham beredar)(harga  

           saham) – modal  yang diinvestasikan  
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3.7 Teknik Analisis Data 

 
Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diinterpretasikan (Fransisca, 2012). Hasil pengolahan data ini 

digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Metode analisis 

kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk 

angka (Ghozali,2011). Alat uji penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical 

Package For Social Science). Alasan penelitian ini menggunakan SPSS adalah 

dikarenakan SPSS memiliki sistem pengujian parametrik dan non parametrik, 

sedangkan software E-Views tidak ada pengujian untuk uji paired sample t-test 

dan software PLS lebih mengutamakan untuk menguji hubungan satu arah.  

 
3.7.1 Statistik Deskriptif 

 
Statistik deskriptif adalah alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku umum dari data tersebut (Sugiyono, 2014). 

Statistik deskriptif merupakan ukuran statistik bagi data untuk meringkas dan 

menjelaskan data. Hal ini dapat terlihat dari nilai rata-rata (mean), median, 

standar deviasi, nilai maksimum serta nilai minimum (Ghozali, 2011). Pengujian 

ini dilakukan untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 
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3.7.2 Uji Normalitas 

 
Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah suatu variabel memiliki distribusi 

normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala 

ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, 

maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi 

normal. Jika data tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis 

data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik 

non parametrik (Priyanto, 2008). Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

kenormalan distribusi beberapa data. Jika signifikansi < 0,05 maka terdapat 

perbedaan dengan data normal baku dengan kata lain data tersebut tidak normal. 

Sedangkan apabila signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan dengan data 

normal baku sehingga data dapat dikatakan normal. Ada dua syarat yang harus 

dipenuhi pada prosedur uji kolmogorov-smirnov test, yaitu (Wahana Komputer, 

2009): 

1. Data, data yang digunakan yaitu data kuantitatif. 

2. Asumsi, uji kolmogorov-smirnov test mempunyai asumsi bahwa parameter uji 

distribusi telah spesifik, ada beberapa prosedur tes distribusi parameter yang 

digunakan, yaitu normal, poison, dan uniform. Namun lebih sering digunakan 

adalah tes distribusi normal. 

 
Namun, jika data berdistribusi tidak normal maka selanjutnya menggunakan uji 

wilcoxon signed rank test. Uji wilcoxon signed rank test merupakan sebuah tes 

statistik non-parametrik yang digunakan ketika membandingkan dua sampel yang 
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berhubungan atau pengukuran ulang pada sampel tunggal untuk menilai apakah 

populasi mereka berbeda (yakni merupakan uji perbedaan pasangan). Menurut 

Wijaya (2011) jika data berdistribusi tidak normal maka menggunakan wilcoxon 

signed rank test, dengan kriteria  sebagai berikut : 

Jika nilai sig. < 0,05 maka data terdistribusi secara normal 

Jika nilai sig. > 0,05 maka data terdistribusi secara tidak normal 

 
3.7.3 Uji Hipotesis   

 
Alat uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paired sample t-test. 

Paired Sample T-test (uji-t berpasangan) merupakan salah satu metode pengujian 

hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Paired sample 

t-test digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang berhubungan. Sampel 

yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama 

namun mengalami dua perlakuan yang berbeda pada situasi sebelum dan sesudah 

proses (Santoso, 2001). Menurut Wijaya (2011) jika data berdistribusi normal 

maka menggunakan paired sample t-test, dengan kriteria pengujian: 

 Jika probabilitas  > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Jika probabilitas  < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Pada penelitian ini akan dibandingkan economic value added dan market value 

added tiga tahun sebelum dan tiga tahun setelah perusahaan melakukan merger, 

sehingga akan nampak perbedaan setelah perusahaan melakukan merger. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 
Setelah melakukan analisis dan pembahasan, dijadikan dasar untuk 

membandingkan economic value added (EVA) dan market value added (MVA) 

sebelum dan setelah merger, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode economic value added (EVA) sebelum dan setelah 

merger, yang ditandainya dengan ditolaknya Ho1 dan diterimanya Ha1. 

Terdapatnya perbedaan yang signifikan disebabkan oleh telah optimalnya 

kinerja keuangan setelah merger, karena perusahaan pengambil alih 

(surviving firm) telah melakukan analisis secara tepat terhadap perusahaan 

target yang akan diambil alih (merged firm), sehingga merger dapat 

menciptakan sinergi operasi dan finansial, yang berdampak perusahaan 

mampu memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang 

saham dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan, sehingga EVA 

setelah merger meningkat dan hal ini sesuai dengan teori keagenan dalam 

hal memenuhi keinginan principal atau pemilik perusahaan dan sesuai 
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dengan  resources based theory dalam hal mengkombinasikan sumber 

daya sehingga menghasilkan sinergi. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode market value added (MVA) sebelum dan setelah 

merger, yang ditandainya dengan ditolaknya ditolaknya Ho2 dan 

diterimanya Ha2. Terdapatnya perbedaan yang signifikan disebabkan oleh 

telah optimalnya kinerja keuangan setelah merger, karena perusahaan 

melakukan langkah strategis dalam mengoptimalkan modal yang 

diinvestasikan oleh pemegang saham melalui merger, sehingga dapat 

meningkatkan nilai pasar perusahaan dimana informasi merger perusahaan 

tersebut direspon positif oleh investor yang diwujudakan dengan 

permintaan atau pembelian saham dan pada akhirnya perusahaan dapat  

meningkatkan kemakmuran pemegang saham (MVA). Hal ini sesuai 

dengan teori keagenan dalam hal memenuhi keinginan principal atau 

pemilik perusahaan dan sesuai dengan  resources based theory dalam hal 

mengalokasikan sumber daya secara efisien. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor, perusahaan yang melakukan merger dapat menjadi salah 

satu alternatif investasi yang menguntungkan bagi para investor saham. 

Kinerja keuangan yang meningkat setelah merger, baik dinilai dari nilai 

tambah ekonomis maupun nilai tambah pasar, dapat menjadi salah satu 
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acuan bagi para investor saham untuk menginvestasikan modalnya di 

perusahaan yang melakukan merger. 

2. Bagi perusahaan, dalam menentukan target perusahaan yang akan 

dimerger, sebaiknya perusahaan pengambil alih melakukan analisis secara 

tepat baik secara internal (kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri) 

maupun analisis terhadap perusahaan target, baik dari segi finansial, 

sumber daya, teknologi, produk dan lainnya, agar merger dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham, bukan justru 

menjadi bumerang bagi perusahaan yang melakukan merger. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode 

penelitian tidak hanya tiga tahun sebelum dan tiga tahun setelah merger, 

menambahkan sampel dan variabel lain, agar dapat melihat analisis 

perbandingan yang lebih baik dan akurat.   
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