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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Merger 

2.1.1 Pengertian Merger 

Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan 

yang melakukan merger mengambil atau membeli semua aset dan liabilities 

perusahaan yang di merger. Dengan begitu perusahaan yang melakukan merger 

memiliki kurang lebih 50% saham dan perusahaan yang di merger berhenti 

beroperasi. Menurut Moin (2003), 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. 

Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan 

yang mengambil alih sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami 

peningkatan aktiva.  

 

Pengertian-pengertian merger yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau 

lebih dimana perusahaan pengambil alih akan tetap berdiri sedangkan perusahaan 

yang diambil alih akan bubar.  
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2.1.2 Alasan Melakukan Merger  

Perusahaan mengambil kebijakan untuk merger perusahaan lain didasarkan pada 

berbagai alasan atau motif. Motif utama dibalik merger perseroan menurut Eugene 

F. Brigham (2001) yaitu : 

1. Sinergi 

Kondisi dimana nilai keseluruhan lebih besar daripada hasil penjumlahan 

bagian-bagiannya. Merger yang bersifat sinergi, nilai perusahaan setelah 

merger lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan 

sebelum merger. 

2. Pertimbangan Pajak 

Pertimbangan pajak dapat mendorong dilakukannya sejumlah merger. 

Misalnya, perusahaan yang menguntungkan dan termasuk dalam 

kelompok tarif pajak tertinggi dapat mengambil alih perusahaan yang 

memiliki akumulasi kerugian yang besar. Kerugian tersebut dapat 

mengurangi laba kena pajak dan tidak ditahan untuk digunakan di masa 

depan. Merger juga dapat dipilih sebagai cara untuk meminimalkan pajak 

dan menggunakan kas yang berlebih. 

3. Pembelian Aktiva Di Bawah Biaya Pengganti 

Kadang-kadang perusahaan diambil alih karena nilai pengganti aktivanya 

jauh lebih tinggi daripada nilai pasar perusahaan itu sendiri. Nilai 

sebenarnya dari setiap perusahaan adalah fungsi daya menghasilkan laba 

masa depannya, bukan biaya untuk mengganti aktivanya. Jadi merger 

harus berdasarkan nilai ekonomi dari aktiva yang di merger bukan atas 

biaya penggantinya. 
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4. Diversifikasi  

Manajer berpendapat bahwa diversifikasi menstabilkan laba perusahaan 

sehingga bermanfaat bagi pemiliknya. Akan tetapi pada perusahaan milik 

keluarga biasanya pemilik tidak mau menjual sebagian saham yang 

dimilikinya untuk melakukan diversifikasi karena akan memperkecil 

kepemilikan dan mengakibatkan kewajiban pajak yang besar atas 

keuntungan modal.  Jadi merger dapat menjadi jalan terbaik untuk 

mengadakan diversifikasi perorangan. 

5. Insentif Pribadi Manajer 

Beberapa keputusan bisnis banyak didasarkan pada motivasi pribadi 

daripada analisis ekonomi. Tidak ada eksekutif yang akan mengakui 

bahwa egonya merupakan alasan utama dibalik suatu merger, akan tetapi 

ego memegang peranan penting dalam banyak merger. 

6. Nilai Pecahan  

Para analis mengestimasi nilai pemecahan suatu perusahaan, yang 

merupakan nilai masing-masing bagian dari perushaan itu jika dijual 

terpisah. Jika nilai ini lebih tinggi dari nilai pasar berjalan perusahaan, 

maka seorang spesialis pengambil alihan dapat merger perusahaan itu pada 

atau bahkan diatas nilai pasar berjalannya dijual secara sepotong-potong 

dan menghasilkan laba yang besar.  
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Alasan yang mendukung digunakannya strategi merger secara aktif diungkapkan 

oleh Hitt (2002) adalah : 

1. Meningkatkan kekuatan pasar. Dilakukannya merger adalah untuk 

mencapai kekuatan pasar yang lebih besar. 

2. Mengatasi hambatan untuk memasuki pasar. Untuk memasuki pasar baru 

seringkali mengalami kesulitan untuk itu merger sering digunakan untuk 

mengatasinya. 

3. Biaya pengembangan produk baru.  

4. Meningkatkan kecepatan memasuki pasar dibandingkan dengan 

pengembangan produk internal, merger lebih cepat meningkatkan 

kecepatan memasuki pasar. 

5. Risiko lebih rendah dibandingkan dengan pengembangan produk baru, 

terdapat pendapat proses pengembangan produk internal lebih berisiko, 

dan para manajer melihat merger sebagai salah satu cara untuk 

menurunkan tingkat risiko karena mudah di prediksi. 

6. Meningkatkan diversifikasi. Perusahaan biasanya lebih mudah 

mengenalkan produk baru dalam pasar yang baru-baru ini dilayani oleh 

perusahaan, dan sebaliknya semakin sulit bagi perusahaan untuk 

mengembangkan produk untuk pasar yang kurang dikuasainya. 

7. Membentuk kembali jangkauan kompetitif perusahaan untuk mengurangi 

dampak negatif dari tingginya tingkat persaingan terhadap kinerja 

keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan merger sebagai salah satu 

cara untuk membatasi ketergantungannya pada produk pasar yang sedikit 

atau tunggal. 
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2.1.3 Manfaat Merger 

Penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan dimaksudkan agar 

perusahaan memperoleh daerah pemasaran lebih luas dan volume penjualan lebih 

besar, mampu mengembangkan organisasi yang lebih kuat dan produksi yang 

lebih baik serta manajemen yang baik atau berbakar, penurunan biaya melalui 

penghematan dan efisiensi pada skala produksi yang lebih besar, peningkatan 

pengendalian pasar dan posisi bersaing, perbaikan posisi dalam kaitannya dengan 

pengadaan sumber bahan baku dan peningkatan yang menitiberatkan pada modal 

untuk pertumbuhan sebagai biaya yang rendah atas pinjaman. 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Merger 

Tipe merger menurut Simanjuntak (2004) dari segi ekonomi keuangan dan 

biasanya dipergunakan dan diaplikasikan dalam dunia usaha adalah tipe merger 

horizontal (horizontal merger), merger vertikal (vertical merger) dan merger 

konglomerat (conglomerate merger). Berikut adalah penjabaran dari tipe-tipe 

merger tersebut : 

1. Merger Horizontal (Horizontal Merger) 

Suatu merger horizontal terjadi apabila dua perusahaan yang memiliki lini 

usaha yang sama bergabung atau apabila perusahaan-perusahaaan yang 

bersaing di industri yang sama melakukan merger. Merger horizontal ini 

akan memfasilitasi integrasi karena kedua perusaahaan yang merger pada 

dasarnya memahami problem usaha dan industri mereka. 
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2. Merger Vertikal (Vertical Merger) 

Merger vertikal terjadi apabila suatu perusahaan bergabung dengan 

penyalurnya atau pelanggannya, seperti merger antara penjual dan 

pembelinya. Merger vertikal ini memberikan perusahaan suatu 

pengawasan lebih luas atas distribusi dan pembeliannya dan merger 

vertikal ini jarang dihalangi. 

3. Merger Konglomerat (Conglomerate Merger) 

Suatu merger konglomerat terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang tidak 

memiliki lini usaha yang sama (terkait) bergabung atau dengan kata lain, 

merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang tidak bersaing dan 

tidak memiliki hubungan penjual-pembeli. 

4. Merger Congeneric 

Merger congeneric ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terkait 

namun bukan produsen produk yang sama (horizontal) ataupun dalam 

hubungan produsen dan penyalur (vertical). 

 

2.1.5 Proses Dalam Merger 

Merger adalah hal yang sangat umum dilakukan agar perusahaan dapat 

memenangkan persaingan serta terus tumbuh dan berkembang. Proses 

merger dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan, meliputi :  

1. Penetapan tujuan. 

2. Mengidentifikasikan perusahaan target yang potensial untuk merger atau 

diakuisisi. 

3. Menyeleksi calon target. 
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4. Mengadakan kontak dengan manajemen perusahaan target untuk 

mendapatkan informasi. 

5. Mencari informasi yang dibutuhkan, terutama informasi kondisi keuangan 

perusahaan target, yang mencakup periode 5 tahun terakhir dan komitmen 

yang dilakukan perusahaan target. 

6. Menetapkan harga penawaran dan cara pembiayaannya. 

7. Mencari alternatif sumber pembiayaan. 

8. Melakukan uji kelayakan (due diligency) terhadap perusahaan target. 

9. Mempersiapkan dan menandatangani kontrak merger. 

10. Pelaksanaan merger. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Data yang digunakan untuk meneliti kinerja keuangan perusahaan adalah laporan 

keuangan. Laporan keuangan berisikan data-data yang menggambarkan keadaan 

keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan dapat mengetahui 

keadaan keuangan dari laporan yang disajikan oleh perusahaan. Banyak yang 

mendefinisikan istilah laporan keuangan dengan banyak cara, berikut adalah 

beberapa pengertian laporan keuangan : 

a) Menurut Erich A. Helfert (2007), laporan keuangan adalah laporan 

periodik utama yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntasi yang 

diterima umum, yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan (neraca), 
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hasil operasi (laporan laba rugi), perubahan arus dana (laporan arus dana 

dan perubahan ekuitas pemilik (laporan perubahan ekuitas pemilik).  

b) Menurut Riyanto (2001), laporan keuangan memberikan ikhitsar mengenai 

adanya keuangan suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai 

aktiva, nilai hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan 

keuangan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode 

tertentu yang biasanya dalam satu tahun.  

c) Menurut Harahap (2007), laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka 

waktu tertentu. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang biasa dikenal 

adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan 

modal. 

 

Pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah 

alat untuk menentukan posisi atau kondisi serta perkembangan suatu perusahaan, 

di mana hasil penilaian tersebut akan sangat berguna bagi pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan disusun dengan 

tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang 

jelas kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Secara garis besar tujuan utama dari 
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pernyataan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan harus memberikan 

informasi sebagai berikut :  

1. Informasi yang bermanfaat bagi investor maupun calon investor dan 

kreditur dalam mengambil keputusan investasi dan keputusan kredit yang 

rasional. 

2. Informasi yang menyeluruh kepada mereka yang mempunyai pemahaman 

yang memadai. 

3. Informasi tentang bisnis maupun aktivitas ekonomi suatu entitas bagi yang 

menginginkan untuk mempelajari informasi tersebut. 

4. Informasi tentang sumber daya ekonomi milik perusahaan, asal sumber 

daya tersebut, serta pengaruh transaksi atau kejadian yang merubah 

sumber daya dan hak atas sumber daya tersebut. 

5. Informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. 

6. Memberikan informasi untuk membantu pemakai laporan dalam 

mengakses jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas dari dividen 

atau bunga dan penerimaan dari penjualan atau penarikan kembali surat 

berharga atau pinjaman. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang 

bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan informasi keuangan 

pada suatu perusahaan tertentu. Adapun jenis-jenis laporan keuangan menurut 

Munawir (2007) yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal dan laporan arus kas. Untuk mengetahui lebih jelas dari keempat jenis 
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laporan yang dipaparkan di atas, maka akan diuraikan satu persatu sebagai 

berikut: 

2.2.3.1 Neraca 

Neraca adalah laporan yang sistematis yang berisikan tentang aktiva, hutang serta 

modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut Erich A. Helfert 

(2007), neraca adalah suatu laporan keuangan yang mencerminkan nilai semua 

aktiva, kewajiban dan ekuitas pemilik yang tercatat pada suatu waktu tertentu. 

Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu yang biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan 

ditentukan sisanya pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca 

sering disebut dengan balance sheet. Unsur-Unsur dari neraca adalah sebagai 

berikut : 

a) Aktiva 

Aktiva (asset) adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan 

semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Pada dasarnya 

aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar 

dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah bentuk aktiva yang memiliki 

kurun waktu singkat (kurang dari satu tahun atau satu tahun) dan dapat 

diubah menjadi uang kas untuk membiayai operasi perusahaan. Aktiva lancar 

meliputi kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang dagang, 

persediaan, biaya dibayar dimuka. Sedangkan aktiva tidak lancar adalah 

aktiva yang memiliki kurun waktu kegunaan relatif permanen atau jangka 

panjang. Aktiva tidak lancar meliputi, aktiva tetap, investasi jangka panjang 

dan aktiva tidak berwujud. 
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b) Hutang 

Hutang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh 

tindakan atau transaksi sebelumnya. Dimana hutang ini merupakan sumber 

dana atau mdal perusahaan yang berasal dari kreditor. Yang termasuk dalam 

hutang adalah : 

1. Hutang Dagang, yaitu hutang yang timbul karena adanya pembelian 

barang dagang secara kredit. 

2. Hutang Wesel, yaitu hutang yang disertai dengan janji tertulis untuk 

melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa 

yang akan datang. 

3. Hutang pajak baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun 

pajak pendapatan keryawan yang belum disetorkan ke kas negara. 

4. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya biaya yang sudah terjadi 

tetapi belum di lakukan pembayarannya. 

5. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo adalah sebagian hutang 

jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus 

segera dilakukan pembayarannya. 

c) Modal 

Modal (equity) adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan 

kekayaan bersih. Modal terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang 

ditahan. 
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2.2.3.2 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, 

biaya, laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan 

laba rugi cukup penting keberadaannya di dalam laporan keuangan, karena 

laporan ini dapat dijadikan alat untuk memprediksi arus kas dimasa mendatang. 

Banyak pemakai laporan keuangan yang memakai laporan laba rugi untuk 

memprediksi arus di masa depan, seperti para investor dan kreditor. Pada investor 

dan kreditor perlu memprediksi arus kas perusahaan masa depan sebelum mereka 

menyuntukkan dana ke perusahaan tersebutm tentu saja para investor dan krrditor 

tidak mau menginvestasi kepada perusahaan yang mereka nilai arus kas dan 

kinerjanya buruk dan mengandung risiko yang terlalu besar. 

 

2.2.3.3 Laporan Perubahan Modal  

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Pengertian dari laporan perubahan modal 

adalah laporan yang menyajikan perubahan modal setelah digunakan untuk 

membiayai kegiatan usaha perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini 

menyajikan pertambahan atau pengurangan modal dalam satu periode. Dalam 

laporan perubahan modal terdapat unsur-unsur yang biasa digunakan antara lain : 

a. Modal Awal : Keseluruhan dana yang di investasikan kedalam  

perusahaan yang digunakan untuk menunjang 

pengoperasian perusahaan pada saat awal perusahaan 

tersebut baru berdiri atau posisi modal awal perusahaan 

pada awal bulan pada tahun yang bersangkutan.  
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b. Laba Rugi  : Selisih dari bersih antara total pendapatan dengan  

  total biaya. 

c. Prive  : Penarikan sejumlah dana oleh pemilik perusahaan yang  

  digunakan untuk keperluan pribadi atau keperluan di luar  

  operasional 

d. Modal Akhir : Keseluruhan dana yang merupakan hasil akhir dari  

penambahan modal awal ditambah dengan laba (jika 

mengalami keuntungan) atau pengurangan modal awal 

dikurangi rugi usaha (jika mengalami kerugian) kemudian 

dikurangi dengan total prive dan hasil yang diperoleh 

merupakan modal akhir.  

 

2.2.3.4 Laporan Arus Kas 

Sebuah laporan arus kas harus dibuat selama proses penganggaran pada tahun 

usaha. Tahun usaha tersebut dapat diuraikan dalam triwulan atau per bulan agar 

dapat dilakukan pengendalian dengan baik. Pengertian laporan arus kas adalah 

laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan kas keluar dari suatu 

perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan 

menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas 

keluar tesebut. Kegiatan perusahaan umumnya terdiri dari tiga jenis yaitu, 

kegiatan operasional, kegiatan investasi dan kegiatan keuangan.  

 

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang penerimaan 

kas dan pembayaran kas entitas selama suatu periode. Tujuan keduanya adalah 
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untuk melaporkan kegiatan operasi, investasi dan pembiayaan suatu entitas selama 

periode berjalan. Manfaat laporan arus kas adalah sebagai berikut : 

a. Kemampan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. 

b. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi 

kewajibannya. 

c. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan 

operasi. 

d. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas 

selama periode tertentu. 

 

2.3 Kinerja Keuangan 

2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan 

melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam kinerja 

keuangan tergantung pada posisi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan 

perusahaan lebih baik diketahui output maupun inputnya. Output adalah hasil dari 

suatu kinerja karyawan, sedangkan input adalah hasil dari suatu keterampilan 

yang digunakan untuk mendapatkan hasil. Aktivitas-aktivitas keuangan pada suatu 

periode tertentu dilaporkan dalam suatu laporan keuangan diantaranya laporan 

laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi menggambarkan suatu aktivitas dalam 

satu tahun dan neraca menggambarkan keadaan pada saat akhir tahun atas 

perubahan kejadian dari tahun sebelumnya. Seorang manajer keuangan atau 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kaitannya dengan kondisi keuangan 

perusahaan. Dengan diketahuinya kondisi keuangan perusahaan, keputusan yang 
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rasional dapat dibuat dengan bantuan alat-alat analisis tertentu. Analisis keuangan 

dapat dilakukan oleh pihak eksternal perusahaan seperti kreditur, investor maupun 

pihak internal perusahaan itu sendiri.  

 

Seorang pemilik saham perusahaan pada prinsipnya lebih berkepentingan dengan 

keuntungan saat ini dan di masa yang akan datang dengan keuntungan tersebut 

dan perbandingannya dengan keuntungan perusahaan lain. Bagi perusahaan 

sendiri, analisis terhadap keuangan akan membantu dalam hal perencanaan 

perusahaan. Rencana perusahaan berwujud macam-macam tetapi rencana yang 

baik haruslah dihubungkan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan saat ini. 

Kekuatan-kekuatan tersebut haruslah dipahami apabila ingin dipergunakan sebaik-

baiknya. Sebaliknya kelemahan-kelemahan harus pula diakui apabila tindakan 

koreksi akan dilakukan.  

 

Kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang 

dicapai dari suatu perusahaan (Zarkasyi, 2008). Kinerja perusahaan hendaknya 

merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi suatu perusahaan 

dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui tingkat kinerja suatu 

perusahaan dilakukan serangkaian tindakan evaluasi dengan melakukan penilaian 

atas hasil usaha yang dilakukan selama periode waktu tertentu.  

 

Harmono (2009) mengemukakan bahwa “kinerja keuangan umumnya diukur 

berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain 

seperti imbalan investasi (return on investment) atau penghasilan per saham 



29 
 

(earning per share)”. Merujuk pada konsep tersebut, maka penilaian kinerja 

mengandung tugas-tugas untuk mengukur berbagai aktivitas tingkat organisasi 

sehingga menghasilkan informasi umpan balik untuk melakukan perbaikan 

manajemen organisasi. Metode penilaian kinerja perusahaan terdiri dari : 

1. NPV atau net present value adalah selisih antara present value aliran kas 

bersih atau sering disebut juga dengan proceed dengan present value 

investasi. Untuk menerapkan metode ini maka diperlukan terlebih dahulu 

menentukan discount rate yang akan digunakan. 

2. IRR atau Internal Rate of Return adalah discount rate yang menyamakan 

present value aliran bersih dengan present value investasi. Atau dengan 

kata lain sebagai tingkat kembalian internal dicari dengan cara trial and 

error atau interpolasi. 

3. EVA atau economic value added adalah merupakan ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai 

tambah tersebut. EVA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan 

suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal (cost of 

capital) yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. 

 

2.3.2 Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu 

organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari pengukuran kinerja 

keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi 

dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar 
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menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan 

untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan 

menegakkan perilaku yang seharusnya diinginkan melalui umpan balik hasil 

kinerja pada waktunya serta penghargaan baik yang bersifat intrinsik maupun 

ekstrinsik (Mulyadi, 1997). Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan terdapat 

beberapa metode yang digunakan, namun pada umumnya metode yang digunakan 

adalah menghitung rasio dari data laporan keuangan. 

 

Pengukuran kinerja dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk : 

1. Mengelola kegiatan operasi perusahaan secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. Maksimisasi motivasi 

karyawan dalam mencapai sasaran perusahaan merupakan tujuan pokok 

pengukuran kinerja. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 

Pengukuran kinerja akan menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai 

dasar pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyaan yang 

diukur kinerjanya. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. Hasil pengukuran kinerja dapat dipergunakan untuk 

mengidentifikasikan kelemahan karyawan dan mengantisipasi keahlian 

dan ketrampilan yang dituntut oleh pekerjaan. Hasil pengukuran kinerja 

juga dapat digunakan untuk memilih program pelatihan karyawan yang 
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memenuhi kebutuhan karyawan dan mengevaluasi kesesuaian program 

pelatihan dengan kebutuhan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

mereka menilai kinerja mereka. Dalam organisasi perusahaan, manajemen 

tingkat atas mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada manajemen di 

bawahnya. Penggunaan wewenang dan konsumsi sumber daya dalam 

pelaksanaan wewenang ini dipertanggungjawabkan dalam bentuk 

pengukuran kinerja. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Distribusi 

penghargaan memerlukan data hasil kinerja karyawan, agar penghargaan 

tersebut dirasakan adil oleh karyawan. Pembagian penghargaan yang tidak 

adil menurut persepsi kayawan, baik yang menerima maupun yang tidak 

menerimanya , akan berakibat timbulnya perilaku yang tidak semestinya. 

 

Tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara 

kuantitatif (Mulyadi, 2007), yaitu : 

1. Ukuran kriteria tunggal (Single Criteria) 

Ukuran kinerja tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan 

satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Jika diterapkan kriteria tunggal 

untuk mengukur kinerja, orang akan cenderung memusatkan usahanya 

pada kriteria tersebut tanpa memperhatikan kriteria lainnya, yang mungkin 

sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan. 
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2. Ukuran kriteria beragam (Multiple Criteria) 

Ukuran kriteria beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan 

berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. Kriteria beragam 

muncul untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal. Berbagai aspek 

kinerja manajer dicari ukuran kriterianya sehinggamanajer diukur 

kinerjanya dengan beragam kriteria. Tujuannya adalah agar manajer 

mengarahkan usahanya kepada berbagai ukuran kinerja. 

3. Ukuran kriteria gabungan (Composite Criteria) 

Ukuran kriteria gabungan adalah ukuran kinerja yang menggunakan 

berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran 

dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajer. 

Dalam ukuran kriteria gabungan tidak ditentukan bobot tiap-tiap kinerja 

untuk menentukan kinerja keseluruhan manajer, sehingga manajer 

cenderung mengerahkan usaha, perhatian dan sumber daya kepada 

kegiatan yang menurut persepsinya menjanjikan perbaikan terbesar pada 

kinerjanya secara keseluruhan. 

 

Jenis-jenis metode pengukuran kinerja keuangan sebelum menggunakan metode 

EVA, yaitu EPS, ROA dan ROE. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing 

metode : 

1. Pendapatan Per Lembar Saham (Earnings Per Share / EPS) 

EPS adalah bagian proporsional dari laba perusahaan yang dapat diklaim 

oleh setiap lembar saham biasa yang sedang beredar, yang dihitung 

dengan membagi laba setelah pajak sesudah pembayaran dividen saham 
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preferen dengan rata-rata saham biasa yang sedang beredar selama periode 

tersebut (Helfert,1996).  

Analisis laba dari sudut pandang pemilik dipusatkan pada laba per saham 

dalam suatu perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                   
                             

                                          
 

 

Laba per saham merupakan suatu ukuran dimana baik manajemen maupun 

pemegang saham menaruh perhatian yang besar. Ukuran ini digunakan 

secara luas dalam penilaian saham biasa dan sering merupakan dasar untuk 

menetapkan tujuan serta sasaran spesifik perusahaan sebagai bagian dari 

perencanaan strategis. Walaupun angka laba per saham merupakan salah 

satu statistik yang selalu tersedia dalam laporan perusahaan yang dimiliki 

umum, namun didalamnya terdapat pada pola laba bersih kuartalan dan 

tahunan, jumlah saham yang beredar dalam satu tahun bervariasi pada 

banyak perusahaan di mana hal ini disebabkan oleh penerbitan saham baru 

(penawaran saham baru, pembayaran deviden dalam bentuk saham, serta 

opsi yang digunakan) atau oleh penarikan saham lama yang beredar. Oleh 

karena itu, jumlah rata-rata saham yang beredar dalam satu tahun biasanya 

digunakan dalam perhitungan ini.  

 

2. Pengembalian Atas Aktiva (Return On Assets / ROA) 

ROA adalah hubungan laba tahunan setelah pajak terhadap total aktiva 

yang digunakan sebagai ukuran produktivitas (Helfert,1996). ROA 

merupakan bentuk paling mudah dari pengukuran kinerja yang terdahulu 



34 
 

yaitu dengan menghubungkan laba bersih (pendapatan bersih) yang 

dilaporkan terhadap total aktiva di neraca. Aktiva bersih (total aktiva 

dikurangi kewajiban lancar) juga dapat digunakan, dimana kewajiban 

operasi pada dasarnya mendukung sebagian aktiva lancar tanpa 

memerlukan biaya. Aktiva bersih itu juga disebut kapitalisasi perusahaan 

atau investasi modal, yang menyajikan bagian total aktiva yang didukung 

oleh ekuitas dan hutang jangka panjang. Rumus dasar untuk pengembalian 

atas aktiva (return on assets / ROA) adalah sebagai berikut :  

                  
           

      
 

 

3. Pengembalian Atas Ekuitas (Return On Equity / ROE) 

ROE adalah hubungan laba tahunan setelah pajak terhadap equitas 

pemegang saham yang tercatat (Helfert, 1996). Rumus dasar untuk 

pengembalian atas ekuitas pemilik (Return On Equity) adalah sebagai 

berikut : 

                  
           

       
 

 

2.4 Economic Value Added (EVA)  

2.4.1 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

Pendekatan yang lebih baru dalam penilaian saham adalah dengan menghitung 

Economic Value Added (EVA) suatu perusahaan. Metode EVA pertama kali 

dikembangkan oleh G. Bennet Stewart & Joel M. Stern seorang analis keuangan 

dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Model ini menawarkan 
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parameter yang objektif karena diambil dari konsep biaya modal (cost of capital) 

yakni mengurangi laba dengan beban biaya modal, di mana beban biaya modal ini 

mencerminkan tingkat resiko perusahaan.  

 

Pengertian EVA menurut beberapa ahli, sebagai berikut : 

a. Menurut Utomo (1999), EVA adalah nilai tambah ekonomis yang 

diciptakan perusahaan dari kegiatan atau strateginya selama periode 

tertentu.  

b. Menurut Tandelilin (2001), EVA adalah ukuran keberhasilan manajemen 

perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan.  

c. Menurut Warsono (2001), EVA adalah perbedaan antara laba operasi 

setelah pajak dengan biaya modalnya. 

 

Pendapat menurut beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Economic 

Value Added (EVA) merupakan keuntungan operasional setelah pajak dikurangi 

biaya modal yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan 

memperhatikan secara adil harapan-harapan para pemegang saham dan kreditur. 

EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added 

dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. 

Prinsip EVA memberikan sistem pengukuran yang baik dalam menilai kinerja dan 

prestasi keuangan manajemen perusahaan karena EVA berhubung langsung 

dengan nilai pasar suatu perusahaan. Oleh karena itu, EVA merupakan selisih laba 

operasi setelah pajak (Net Operating Profit After Tax atau NOPAT) dengan biaya 

modal (Cost of Capital). 
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2.4.2 Manfaat Metode Economic Value Added (EVA) 

Manfaat yang diperoleh dalam menerapkan metode EVA bagi suatu perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Penerapan model EVA sangat bermanfaat sebagai alat ukur kinerja 

perusahaan dimana fokus penilaian kinerja adalah penciptaan nilai (value 

creation). 

b. Penilaian kinerja keuangan dengan menerapkan model EVA menyebabkan 

perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Dengan EVA para manajer akan bertindak seperti halnya pemegang saham 

yaitu memilih investasi yang dapat memaksimumkan tingkat 

pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahan dapat dimaksimalkan. 

c. EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan 

struktur modalnya. 

d. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan yang 

memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modalnya. 

 

2.4.3 Perhitungan Metode Economic Value Added (EVA) 

Perhitungan Economic Value Added (EVA) yang diharapkan dapat mendukung 

penyajian laporan keuangan sehingga akan mempermudah para pemakai laporan 

keuangan diantaranya para investor, kreditur, karyawan, pelanggan, dan pihak-

pihak yang berkepentingan lainnya. Ada beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengukur EVA, tergantung dari struktur modal dari perusahaan. 

Apabila dalam struktur modalnya perusahaan hanya menggunakan modal sendiri.  
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Pengukuran kinerja EVA dapat dihitung sebagai berikut (S. David Young dan 

Stephen F. Obyrne, 2001) : 

Penjualan Bersih      xxx  

Biaya operasi       xxx     - 

Laba operasi sebelum pajak (EBIT)    xxx 

Pajak        xxx     - 

Laba operasi bersih sesudah pajak (NOPAT)   xxx 

Biaya modal (modal yang diinvestasikan x biaya modal) xxx     - 

EVA         xxx 

 

EVA yang sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut (Iramani & Febrian, 

2005) : 

EVA = Net Operating Profit After Tax (NOPAT) – Cost of Capital (COC) 

EVA = NOPAT – COC 

Keterangan: 

NOPAT  : EBIT – Beban Pajak   

COC       : Biaya Modal 

EBIT       : Laba operasi sebelum pajak 

 

Jika dalam struktur perusahaan terdiri dari hutang dan modal sendiri, secara 

sistematis EVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

EVA= NOPAT – (WACC x Total Modal)  

 

 



38 
 

Keterangan:  

NOPAT : Laba bersih operasi setelah pajak 

WACC  : Biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital) 

 

Kesimpulan yang diperoleh dari perhitungan menggunakan EVA adalah sebagai 

berikut :  

a) EVA > 1, EVA yang positif menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan yang baik. 

b) EVA = 0, Perusahaan berada dalam kondisi yang sama selama 

operasionalnya. 

c) EVA < 0, EVA yang negatif menunjukkan kinerja perusahaan yang 

gagal. 

 

2.4.4 Kelebihan Economic Value Added (EVA) 

EVA memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan 

memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. 

2. Perhitungan EVA relatif mudah dilakukan hanya yang menjadi persoalan 

adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak 

dan analisis yang mendalam. 

3. Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus 

pada karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih 

sehingga dapat dikatakan bahwa EVA menjalankan stakeholders 

satisfaction concepts. 
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4. 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. 

5. Perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan 

data pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain sebagai 

konsep penilaian. 

 

2.4.5 Kelemahan Economic Value Added (EVA) 

Kelemahan EVA menurut Iramani dan Febrian (2005) yaitu : 

1.  EVA hanya mengukur hasil akhir (result) dan tidak mengukur aktivitas-

aktivitas penentu, seperti loyalitas dan tingkat retensi konsumen.  

2. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat 

mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil 

keputusan untuk menjual dan membeli saham tertentu. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu banyak yang berkaitan dengan penilaian kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan metode Economic Value Added 

(EVA) sebelum dan sesudah merger. Hendro Widjanarko (2006) yang 

menganalisis merger, akuisisi dan kinerja perusahaan, studi atas perusahaan 

manufaktur tahun 1998-2002, dengan alat analisis yang digunakan adalah 

deskriptif dan wilcoxon signed ranks test. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa analisis deskriptif, ROE, OPM dan DER meningkat dan ROA, GPM dan 
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NPM menurun. Analisis data SPSS, ROA, ROE, GPM, NPM, OPM dan DER 

memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah merger.  

 

Hasil berbeda yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Payamta dan 

Setiawan (2004) dengan judul Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap 

Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah uji beda t-test. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

proses merger tidak membuat perbaikan kinerja keuangan dalam perusahaan dan 

membuat perusahaan mengalami penurunan. 

 

Penelitian Satish Kumar (2008) melakukan penelitian terhadap perusahaan India 

yang melakukan merger antara tahun 1988-2005 berdasarkan pada modal, laba 

operasional perusahaan, Earning per Share dan Debt to Equity Ratio. Alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda t-test. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan hasil yang positif dimana kinerja perusahaan mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan sebelum melakukan merger. 

 

Penelitian Samosir (2003) yang berjudul Analisis Kinerja Bank Mandiri Setelah 

Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi, mengambil teknik analisis data 

menggunakan uji beda t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

merger merupakan kegiatan yang tidak bedampak positif dan tidak sehat jika 

dilihat dari rasio keuangannya. 
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Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diatas hampir sama dengan judul 

penelitian yang saat ini diambil oleh peneliti, yang membedakannya adalah 

metode yang digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan dan perusahaan yang 

ingin diteliti. Dari penelitian terdahulu diatas maka dapat dibuat tabel yang dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu Mengenai Penilaian Kinerja Keuangan  

     Perusahaan Sebelum dan Sesudah Melakukan Merger 

No Judul Penelitian / Peneliti Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 Merger, Akuisisi dan Kinerja 

Perusahaan, Studi atas perusahaan 

manufaktur tahun 1998-2002. 

(Hendro Widjanarko, 2006) 

Deskripsi dan 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test 

Penelitian ini 

menyatakan bahwa 

analisis deskriptif, 

ROE, OPM dan DER 

meningkat dan ROA, 

GPM dan NPM 

menurun. Analisis 

data SPSS, ROA, 

ROE, GPM, NPM, 

OPM dan DER 

memiliki nilai t hitung 

lebih besar dari t 

tabel. Tidak 

mengalami 

peningkatan yang 

signifikan antara 
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sebelum dan sesudah 

merger. 

 

2 Analisis Pengaruh Merger dan 

Akuisisi Terhadap Kinerja 

Perusahaan Publik di Indonesia 

(Payamta dan Setiawan, 2004) 

Uji beda t-test Penelitian ini 

menyatakan bahwa 

proses merger tidak 

membuat perbaikan 

kinerja keuangan 

dalam perusahaan dan 

membuat perusahaan 

mengalami 

penurunan. 

3 Perusahaan India Yang 

Melakukan Merger Antara Tahun 

1988-2005 Berdasarkan Pada 

Modal, Laba Operasional 

Perusahaan, Earning Per Share 

Dan Debt To Equity Ratio. 

(Satish Kumar, 2008) 

Uji beda t-test Penelitian ini 

menunjukkan hasil 

yang positif dimana 

kinerja perusahaan 

mengalami 

peningkatan 

dibandingkan dengan 

sebelum melakukan 

merger.  

4 Analisis Kinerja Bank Mandiri 

Setelah Merger dan Sebagai Bank 

Rekapitalisasi (Samosir, 2003) 

Uji beda t-test Penelitian ini 

menunjukkan hasil 

bahwa merger 
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merupakan kegiatan 

yang tidak bedampak 

positif dan tidak sehat 

jika dilihat dari rasio 

keuangannya. 


