
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen  keuangan  

2.1.1 Pengertian Menejemen Keuangan 

Menurut Martono dan Harjito (2010:4) Manajemen  keuangan adalah segala 

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan  bagaimana memperoleh dana , 

menggunakan dana , dan mengeolola aset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh . 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan  

Martono dan Harjito (2010:4-5) menjelaskan bahwa fungsi manajemen keuangan 

terdiri dari : 

1. Keputusan Investasi (Investmen Decision) 

Keputusan investasi menrupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan 

dilakukan oleh perusahaan . Keputusan investasi ini merupakan keputusan 

yang paling penting diantara ketiga bidang keputusan  tersebut . Hal ini 

karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap 

besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu waktu 

yang akan datang . Rentabilitas investasi (Return on investmen) merupakan 

kemampuan perusahaan  memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu 

investasi . 

 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Apabila Keputusan investasi berkenaan dengan unsur-unsur Neraca yang 

berada disisi aktiva , maka keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-

sumber dana yang berada disisi pasiva .Keputusan pendanaan Menyangkut 

beberapa hal  . Pertama , Keputusan  mengenai penetapan sumber dana yang 

diperlukan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa hutang jangka 

pendek , hutang jangkka panjang dan modal sendiri . Kedua , penetapan 

tentang perimbangan pembelajaran yang terbaik atau sering disebut struktur 



modal yang optimum . Struktur modal yang optimum merupakan 

pertimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal 

rata-rata minimal . 

 

3. Keputusan Pengelolaan Aktiva (Asset Management Descision) 

Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat , maka aset-aset 

tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien . Manajer keuangan bersama 

manajer-manajer lain diperusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai 

tingkat operasi dari aset-aset yang ada . Pengalokasian dana yang digunakan 

untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggungjawab manajer 

keuangan lebigg memperhatikan pengelolaan aktiva lancar dari pada aktiva 

tetap . 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan  

           Di dalam bukunya Martono dan Harjito (2010:12) mengatakan bahwa 

manajemen keungan sebagai aktivitas memperoleh dana , menggunakan dana dan  

mengelola dana , menggunakan dana dan  mengelola aset secara efisien 

membutuhkan beberapa tujuan  atau  saran . Untuk menilai apakah tujuan atau saran . 

Untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai atau belum , maka dibutuhkan 

beberapa standar dalam  mengukur efisiensi keputusan perusahaan .Sebagai tujuan  

normatif (Seharusnya) tujuan manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan 

dengan keputusan di bidang keuangan  berkaitan dengan keputusan di bidang 

keuangan untuk memaksimlkan  nilai perusahaan . 

2.2 Laporan Keuangan  

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan  

           Menurut Irham Fahmi  (2012:22) Laporan  keuangan merupakan suattu 

informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan , dimana selanjutnya itu 

akan menjadi suatu informsi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan 

.” 



           Munawir (2010:5) menyatakan bahwa : “Laporan  keuangan  adalah suatu 

bentuk pelaporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan 

perubahan modal kerja , dimana neraca menunjukan jumlah aktiva hutang dan modal 

dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu , sedangkan perhitungan laba rugi 

memperlihatkan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang 

terjadi selama periode tertentu , dan laporan peruabahan modal menunjukan sumber 

dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan 

“. 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Harahap (2004 : 132) tujuan laporan  keuangan adalah : 

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan . 

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba . 

c. Untuk memeberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba .  

d. Untuk memberikan informasi penting lainya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan , serta informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi . 

e. Untuk Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan , 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan . 

 

2.2.3 Analisis Laporan Keuangan  

       Manajer keuangan membutuhkan informasi(data mentah yang diolah) . 

Informasi apa yang dibutuhkan tergantung dari tujuan yang ingin dicapai . Tujuan 

yang ingin dicapai akan tergantung dari siapa yang membutuhkan informasi , dan 

kapan informasi tersebut dibutuhkan . Oleh karena itu , laporan keuangan perlu 



dianalisis agar menejer keuangan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya untuk 

mencapai tujuan perusahaan . menurut Munawir (2010 :35) : 

“Analisis Laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari 

penelaahan atau memperlajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan 

(trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan 

perusahaan yang bersangkutan”. 

2.3 Akuisisi 

2.3.1 Akuisisi 

Michael A. Hitt, dkk (2002:259) menyatakan bahwa: ”Akuisisi yaitu 

memperoleh atau membeli perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar 

saham dari perusahaan sasaran.” 

Moin (2010) , Akuisisi adalah tindakan perusahaan yang bermaksud memilki 

perusahaan lain , maka perusahaan dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva dan 

asset perusahaan lain tersebut .  

 

2.3.2 Klasifikasi Akuisisi 

Secara umum menurut Noor(2009) ada 3 proses akuisisi yang lazim 

dilakukan ,  yaitu  : 

 

1. Akusisi kekayaan dan kewajiban  

Yaitu perusahaan yang acquisitor mengambil  alih seluruh kekayaan dan 

kewajiban dari perusahaan . Adapun cirinya sebagai berikut : 

a. Diperlukan perstujuan dari seluruh pemegang saham (melalui RUPS). 

b. Tidak diperlukan balik nama dari seluruh kekayaan dan kewajiban 

dari perusahaan yang diakuisisi , sehingga prosesnya relatif lebih 

cepat dan sederhana. 

 

 

 

 



2. Akuisisi Saham  

Pembelian saham dari target company dapat dilakukan secara tunai maupun 

melalui pertukaran saham , atau surat berharga lainya , oleh acquisitor . 

Akuisisi dengan saham ini mempunyai ciri : memerlukan balik nama dari 

seluruh harta dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi , sehingga 

prosesnya relatif lebih lama . 

 

3. Akuisisi Aset 

Pembekuan harta target company oleh acquisitor , baik secara tunai maupun 

ditukar dengan surat berharga lainya . Pembayaran dari pembelian asset ini di 

sampaikan ke manajemen perusahaan bukan kepada pemegang saham . 

Akuisisi ini mempunyai ciri sebagai berikut : 

 

a) Tidak memerlukan rapat atau persetujuan dari pemegang saham perusahaan 

yang diakuisisi . 

b) Pemabayaran ke pemegang saham dilakukan oleh manajemen sebelum 

perusahaan yang diakuisisi dibubarkan  . 

c) Memerlukan balik nama seluruh harta yang dibeli . 

d) Prosesnya relatif lebih lama dan rumit . 

  

2.3.3 Kenggulan dan Kelemahan Akuisisi 

 Alasan perusahaan melakukan merger-akuisisi adalah adanya keinginan 

perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah bagi perusahaan . Menurut  Moin 

(2010) , keunggulan dan manfaat aktivitas akuisisi adalah sebagai berikut : 

a) Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar telah jelas . 

Ketika perusahaan melakukan keputusan meger- akuisisi , maka bidder akan 

memperoleh pasar dari yang telah dikuasai oleh perusahaan target . 

b) Memperoleh kemudahan dana / pembiayaan karena kreditor lebih percaya 

dengan perusahaan yang lebih berdiri mapan . Akuisisi akan menjadikan 

kondisi keuangan perusahaan lebih mapan , dalam hal ini adanya peningkatan 

asset atau sejenisnya . 



c) Memperoleh Karyawan yang telah berpengalaman .  

d) Mendapatkan pelanggan yang telah ada tanpa harus merintis lebih awal . 

Keputusan Akuisisi akan memyebabkan perusahaan bidder memperoleh pasar 

yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan target , sehingga secara tidak 

langsung juga akan mengusai pelanggan yang telah ada . 

e) Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan . Sistem 

operasional dan administratif yang mapan . Sistem operasional dan 

administratif dapat dimiliki dengan pelaksanaan merger-akuisisi yang efektif . 

f) Mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari pelanggan 

baru . Perusahaan Bidder tidak akan bersusah payah dalam mencari 

pelanggan , Karena pelanggan telah terbentuk dari perusahaan target sebelum 

dilaksanakanya Akuisisi . 

g) Menghemat waktu untuk memasuki bisnis yang baru . Perusahaan akan lebih 

mudah dalam menguasai pasar , Karena pelaksanaan akuisisi hanya 

memerlukan waktu yang relatif singkat .  

h) Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat . 

Infrastruktur dalam hal ini dapat berupa gedung , gudang ,tanah ,dan lain-lain 

dari perusahaan target . 

 

Selain keunggulan tersebut akuisisi juga memiliki kelemahan , yaitu sebagai berikut : 

a) Proses integrasi yang mudah .Walaupun pelaksanaan akuisisi memerlukan 

waktu yang relatif singkat , namun integrasi dalam pelaksanaan hal tersebut 

cukup sulit , karena diperlukanya koordinasi dari pihak – pihak yang 

berkaitan dengan hal tersebut . 

b) Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat . Penentuan nilai 

perusahaan target akan menjadi salah satu penyebab gagalnya akuisisi itu 

sendiri, salah satu penyebabnya adalah adanya kecenderungan perusahaan 

target tidak terbuka terhadap semua informasi . 

c) Biaya konsultan yang mahal . 



d) Meningkatnya kompleksitas birokrasi . Birokrasi akan menghambat jalanya 

pelaksanaan keputusan akuisisi itu sendiri , serta adanya perizinan yang sulit 

juga akan semakin menghambat pelaksanaan akusisi . 

e) Biaya Koordinasi yang mahal. 

f) Sering kali menurunkan moral organisasi. 

g) Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan . Keputusan akuisisi yang 

bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan (bidder) , kenyataanya selalu 

bertolak belakang , dimana peningkatan nilai perusahaan hanya dialami 

perusahaan target. 

h) Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham . Hal ini 

berkaitan dengan adanya agency problem , dimana manager  melakukan 

keputusan akuisisi tidak optimal , dalam artian keputusan tersebut dilakukan 

hanya untuk mencapai tujuan individu . 

2.3.4 Pengaruh Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan  

Menurut teori keuangan modern, keputusan-keputusan manajemen ditujukan 

untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan meningkatkan nilai 

perusahaan . Dalam hal ini akuisisi sebagai bagian dari keputusan manejemen perlu 

adanya pembukian keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut . 

Riset di Amerika menyimpulkan bahea sebagian besar perusahaan yang 

diakuisisi sebenarnya telah ter-manage secara baik dan tidak memerlukan perbaikan 

– perbaikan . Selain itu riset tersebut membuktikan juga bahwa dalam jangka pendek 

, akuisisi memberikan keuntungan bagi pemegang saham perusahaan target . 

Sebaliknya pemegang saham pengambil alih dirugikan . Hal ini terjadi karena adanua 

pengalihan kekayaan pemegang saham pengakuisi kepada pemegang saham 

perusahaan target dan diduga karena manajer pengakuisisi cenderung membayar 

lebih atas akusisi mereka . Mereka terlalu tinggi mengestimasi kapasitas perusahaan 

target untuk menciptakan nilai akuisisi .  

Secara Teori , Setelah akuisisi ukuran perusahaan dengan sendirinya 

bertambah besar karena aset , kewajiban dan ekuitas perusahaan digabung bersama . 

Dsar logik dari pengukuran berdasarkan akuntansi ialah bahwa jika ukuran 



bertambah besar ditambah dengan sinergi yang dihasilkan dari gabungan aktivitas 

aktivitas yang simultan maka laba perusahaan juga semakiin meningkat . Oleh 

karena itu , kinerja pasca-akuisisi seharusnya semakin baik dibandingkan dengan 

sebelum akuisisi .  

2.4 Kinerja Keuangan 

 

 Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar . Seperti dengan membuat suatu laporan 

keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam standar dan ketentuan 

dalam standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau General Acepted Accounting 

Principle (GAAP) . (Fahmi , 2011 : 2) 

 

Dalam membahas metode penilaian kinerja keuangan, perusahaan harus 

didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan 

prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Menurut Munawir (2010 : 30) : 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai 

kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio 

keuangan perusahaan . Pihak yang berkepentingan sangat memrlukan hasil dari 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan 

dan tingkat keberhasilan dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya . 

 

2.5 Metode EVA (Economic Value Added)  

Economic Value Added(EVA) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 

oleh stern dan stewart yang merupakan analisis keungan dari Stern Stewart & 

Company , sebuah perusahaan konsultatan di Amerika . Menurut Young dan 

O’Byrne (2001: 18) EVA merupakan alat komukasi yang efektif baik untuk 

penciptaan nilai yang dapat dijangkau oleh manajer lini yang akhirnya mendorong 

kinerja perusahaan dan untuk menghubungkan dengan pasar modal.  

 

Economic Value Added (EVA) atau disebut juga dengan nilai tambah 



ekonomis (NITAMI) diartikan sebagai suatu konsep yang dilandasi oleh pemikiran 

bahwa dalam pengukuran laba operasi perusahaan harus dengan adil 

mempertimbangkan harapan – harapan setiap penyedia dana (kreditur dan pemegang 

saham). Derajat keadilannya dinyatakan dengan ukuran tertimbang dan struktur 

modal yang ada (Widayanto, 1993:51) . 

 

 Stern Stewart merumuskan Perhitungan  metode Economic Value Added 

(EVA) sebagai berikut): 

Perhitungan EVA : 

 

 

2.5.1 Net Operating After Tax (NOPAT) 

 Pengukuran Kinerja Keuangan perusahaan menggunakan metode Economic 

Value Added (EVA) dilandasi konsep bahwa dalam pengukuran laba diperlukan 

prinsip keadilan untuk mempertimbangkan harapan setiap penyedia dana , yang 

dinyatakan dengan ukuran Weighted Average Cost of Capital (WACC) dari struktur 

modal yang ada . perhitungan EVA melibatkan Net Operating After Tax (NOPAT) , 

keuntungan bersih perusahaan setelah pajak yang menggambarkan hasil penciptaaan 

nilai dalam perusahaan dan biaya modal yang dianggap sebagai kompensasi atas 

penciptaan nilai tersebut .  

 

 

menurut Young dan O’Byrne(2001:39) NOPAT adalah :  

“Laba operasi perusahaan setelah pajak, dan mengukur laba yang diperoleh 

perusahaan dari operasi berjalan”. 

 

Perhitungan NOPAT : 

 

 

 

2.5.2 Invested Capital 

EVA = NOPAT-WACC x Capital Charges 

 

∗

NOPAT = EBIT(1-tax) 
 

∗



Invested Capital merupakan hasil reorganisasi neraca untuk melihat besarnya modal 

yang diinvestasikan dalam aktivitas operasional dan nonoperasional perusahaan. 

Invested capital merupakan hasil penjabaran perkiraan dalam neraca untuk melihat 

besarnya modal yang diinvestasikan dalam aktivitas operasional . 

 

Menurut Riyanto (2001:15) , Invested capital dapat dihitung dengan rumus : 

  

 

  

2.5.3 Biaya Modal ( Cost of Capital) 

Biaya Modal(cost of capital) menurut Martono dan Harjianto(2010)  adalah biaya 

rill yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang 

berasal dari hutang , saham preferen , saham biasa , maupun laba ditahan untuk 

mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan . Penentuan besarnya biaya modal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya rill yang harus dikeluarkan 

untuk memperoleh dana yan diperlukan . 

 

 

a) Biaya Atas Utang ( Cost of Debt) 

Utang atau debt adalah pinjaman yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga 

baik berupa barang maupun uang untuk kemudian dibayarkan pada waktu yang 

telh ditentukan sebelumnya . Perhitungan biaya cost of debt menurut Keown,dkk 

(2005) adalah sebegai berikut : 

 

 

Dimana : 

Kd = Cost of debt 

Invested Capital = Jumlah utang dan ekuitas – utang jangka pendek 

∗

                                                         

Kd = Kb (1-Tax) 



Kb= Biaya bunga (interest expense) 

Tax= Pajak , 

 Dan Nilai untuk biaya modal (Kb) sendiri dapat diperloeh dengan rumus : 

 

 

b.  Biaya Atas Modal Sendiri (Cost of Equity) 

Biaya modal sendiri menunjukan tingkat keuntungan yang dinginkan oleh 

pemiik modal sendiri sewaktu merekea bersedia menyerahkan dana tersebut 

ke perusahaan . Apabila tidak , estimasi yang dilakukan hanya mendasarkan 

diri atas refferensi usaha yang sejenis (Husnan dan Pudjiastuti , 2004). 

Nilai cost of equity didapat dengan rumus (Handoko,2008) : 

 

 

Dimana : 

Ke= Cost of Equity 

PER= Price Earning Ratio 

Sedangkan nilai PER  dihitung dengan rumus : Fisher dan Jordan dalam 

(Jogiyanto, 2002)  

PER = Harga per lembar saham/EPS . 

 

2.5.4 Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Biaa modal rata- rata tertimbang (WACC) merupakan ekspetasi tingkat 

pengembalian atas portofolio semua sekuritas perusahaan yang disesuaikan dengan 

penghematan pajak karena pembayaran bunga . 

Kb = 
   

       
      

Ke = 
 

 
 x 100% 



Menurut Pradhono dan Christiawan (2004) biaya modal rata-rata tertimbang 

diperoleh dengan rumus : 

 

 

Dimana : 

Wd = bobot utang jangka panjang dalam struktur modal 

Kd= biaya utang setelah pajak  

We= bobot skuitas dalam struktur modal  

Ke = Biaya modal Ekuitas  

 Pada metode EVA(Economic Value Added) , terdapat batasan-batasan nilai yang 

djiadikan sebagai acuan pada saat mengukur kinerja keuangan perusahaan untuk 

mengetahui ada tidaknya nilai tambah yang diperoleh perusahaan . Rudianto (2006: 

348) menjelaskan hasil penilaian kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan 

EVA (Economic Value Added)  dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang 

berbeda, yaitu: 

a. Nilai (EVA > 0) atau EVA bernilai positif 

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai 

tambah ekonomis bagi perusahaan. 

b.  Nilai EVA = 0 

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada dalam titik impas. Perusahaan 

tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus tidak mengalami kemajuan secara 

ekonomi. 

c.  Nilai (EVA < 0) atau EVA bernilai negative 

Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses penambahan nilai ekonomis bagi 

perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para 

kreditor dan pemegang saham perusahaan (investor) 

 

2.5.6 Keunggulan dan kelemahan metode EVA (Economic Value Added) 

                                           

WACC=(WdxKd) + (We x Ke) 



           Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan , EVA  dinilai memiliki beberapa 

keunggulan . keunggulan dan juga beberapa kelemahan dibanding dengan ukuran 

kinerja konvensional lainnya. Beberapa keunggulan yang di miliki EVA antara lain 

(Rudianto: 2006: 352): 

 

1. 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. 

2. EVA memberikan pedoman bagi manajemen untuk meningkatkan laba 

operasi tanpa tambahan dana / modal, mengeksposur pemberian pinjaman 

(piutang) dan menginvestasikan dana yang memberikan imbalan tinggi. 

3.  EVA merupakan system manajemen keuangan yang dapat memecahkan 

semua masalah bisnis mulai dari strategi dan pergerakannya samapi 

keputusan operasional sehari-hari. 

 

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh metode EVA antara lain (Rudianto: 

2006: 353)  

 

1. Sulitnya menentukan biaya modal yang benar-benar akurat, khususnya biaya 

modal sendiri. Terutama dalam perusahaan go public biasanya mengalami 

kesulitan dalam perhitungan sahamnya . 

2. Analisis EVA hanya mengukur factor kuantitatif saja sedangkan 

untukmengukur kinerja secara optimal, perusahaan harus diukur berdasarkan 

faktor kuantitatif dan kualitatif . 

 

2.6 Metode MVA (Market Value Added) 

2.6.1 Definisi dan rumus metode MVA( Market Value Added) 

          Sten Stewart & Co memperkenalkan MVA sebagai salah satu alat ukur yang 

pas untuk melihat sukses tidaknya suatu perusahaan dalam menciptakan kekayaan 

bagi pemilik modal. Market Value Added (MVA) suatu pengukur kinerja yang tepat 



untuk menilai sukses tidaknya perusahaan dalam menciptakan kekayaan bagi 

pemiliknya. Steward (dalam Rahayu, 2007: 32). 

          Sedangkan menurut (Brigham: 2006: 68) Nilai tambah pasar atau MVA 

(Market Value Added) adalah perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan 

jumlah ekuitas modal investor yang telah diberikan oleh pemegang saham.  

 

Peningkatan Market Value Added (MVA) dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkatkan Economic Value Added (EVA) yang merupakan pengukuran 

internal kinerja operasional tahunan, dengan demikian Economic Value Added 

(EVA) mempunyai hubungan yang kuat dengan Market Value Added (MVA). Oleh 

karena itu, jika nilai MVA tinggi menunjukkan perusahaan telah menciptkan 

kekayaan yang substansial bagi pemegang saham. MVA negatif berarti nilai dari 

investasi yang di jalankan manajemen kurang dari modal yang diserahkan kepada 

perusahaan oleh pasar modal yakni kekayaan telah di musnahkan. (Young dan 

O’Byrne: 2001: 27). 

 

Persamaan dari Market Value Added (MVA), sebagai berikut (Ronald W .Hilton : 

2008). 

 

 

Indikator yang digunakan untuk mengukur Market Value Added (MVA) menurut 

Young dan O’Byrne (2001: 27), yaitu : 

1.  Jika Market Value Added (MVA) > 0, bernilai positif, perusahaan berhasil 

meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana.  

2. Jika Market Value Added (MVA) < 0, bernilai negatif, perusahaan tidak berhasil 

meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. 

 

2.6.2 Keunggulan dan Kelemahan MVA(Market Value Added) 

 

MVA = Market Value of Equity – Total ekuitas saham  



Kelebihan MVA menurut Zaky dan Ary (2002: 139), MVA merupakan 

ukuran tunggal dan dapat berdiri sendiri yang tidak membutuhkan analisis trend 

sehingga bagi pihak menajemen dan penyedia dana akan lebih mudah dalam menilai 

kinerja perusahaan. Sedangkan kelemahan MVA adalah MVA hanya dapat 

diaplikasikan pada perusahaan yang sudah go public saja. 

 

2.7 Penelitian terdahulu   

Berikut ini hasil penelitian terdahulu  yang telah diringkas melalui tabel dibawah 

ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu Mengenai Akusisi 

NO Nama Peneliti Judul Penelitian Periode 

Pengamatan 

Hasil Penelitian 

1. Fatmawati Dan 

Brady 

Rikuimahu 

Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan PT BANK 

MANDIRI(PERSERO)TBK 

. Menggunakan Economic 

Value Added (EVA) dan 

Market Value Added( MVA) 

Sebelum dan setelah 

melakukan Akuisisi pada 

Bank Sinar Harapan Bali di 

Tahun 2008 

 

(Tahun 2005 

Triwulan 1 – 

Tahun 2007 

Triwulan 4) dan 

sesudah 

melakukan 

akuisisi(Tahun 

2009Triwulan 1 

dan Tahun 2011 

Triwulan 4) 

1.Nilai EVA 

terus mengalami 

peningkatan 

setelah 

melakukan 

Akuisisi’ 

2.Nalai MVA 

Positif , dan 

mengalami 

kenaikan 

2 ANNISA 

TAMBA 

ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN DENGAN 

MENGGUNAKAN 

EVA(Economic Value 

Added) DAN MVA (Market 

Value Added) PADA BANK 

BUMN YANG GO PUBLIC 

 

Bank Mandiri, 

Bank BNI dan 

BRI 

Tahun 2008 - 

2010 

nilai EVA 

yang positif 

selama tiga 

tahun berturut – 

turut. Sementara 

Nilai Pasar 

saham 

menunjukan 

hasil yang positif 

dilihat dari nilai 

MVAnya 

 



 

 

 

 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Periode 

Pengamatan 

Hasil Penelitian 

3 Hamidah dan 

Manasye 

Noviani   

Perbandingan Kinerja  

Keuangan Sebelum dan  

Sesudah  Merger dan 

Akuisisi 

(Pada Perusahaan 

Pengakuisis 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek  

Indonesia Periode 2004-

2006) 

Tahun 2004-2006 

(Periode sebelum 

2 tahun dan 

periode sesudah 2 

tahun ) 

Berdasarkan 

pada perhitungan 

SPSS pengujian 

data pada 

variabel CR, 

diperoleh 

signifikansi 

sebesar 0,052 

yang nilainya 

lebih kecil dari 

tingkat 

signifikansi 0,1, 

dengan 

demikian 

terdapat 

perbedaan CR 

yang signifikan 

tidak terdapat 

perbedaan ROA 

yang signifikan. 

Pengujian data 

pada variabel 

PER, diperoleh 

signifikansi 

sebesar 0,349 

yang nilainya 

lebih besar dari 

tingkat 

signifikansi 0,1, 

dengan 



demikian tidak 

terdapat 

perbedaan PER 

yang signifikan. 

No Nama Peneiti Judul Penelitian Periode 

Pengamatan 

Hasil Penelitian 

4 Xie Zhenlian 

/Jiao Jianling 

Dan Liu Huimin 

Research on the performance 

of foreign capital 

Merger&Acquisition of 

Chinese listed companies 

based on EVA 

menganalisa 

kinerja M & A 

terdaftar 

oleh modal asing 

selama tahun 

2003-2006 di 

perusahaan yang 

ada di China 

 

Secara  

keseluruhan, 

hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa yang 

terdaftar 

perusahaan M & 

A kegiatan 

membawa 

penciptaan nilai 

perusahaan, dan 

itu adalah cara 

yang efektif 

untuk 

meningkatkan 

perusahaan 

nilai , nilai EVA 

meningkat 

setelah merger 

dan akuisisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No Nama Peneliti Judul Penelitian  Periode 

Pengamatan 

Hasil Penelitian 

5 Xie Yamin The Value – Added in 

Strategic Merger : A case 

study from Chinese port 

industry restructuring 

 

Perusahaan 

Shanghai Port 

Container dan  

SIPG  

 Periode 2003-

2008 

 

Dari analisis 

keuangan, EVA 

pasca 

penggabungan 

meningkat cukup 

tinggi tingkat 

sebelum 

penggabungan 

EVA. saham 

swap penyerapan 

penggabungan 

telah meningkat 

EVA SIPG 

untuk sebagian 

besar.  

6 DR V.K. 

Shobhana and 

DR.K. Manjula 

 

Marger And Acquisition 

Activity In The Indian 

Manufacuring Sector And 

Shareholder Value Addition 

in The Mergerd Entities 

  

23 perusahaan 

sektor 

manufaktue di 

india periode 1 

April 2000 

hingga April 

2004. 

Sebanyak 

Perusahaan 

80%mengalami 

trend positif 

EVA dan MVA 

selama periode 

pasca 

penggabungan 

saham 

Sumber : Dari berbagai jurnal yang diringkas 

 

 

 

 



2.8  Kerangka Pemikiran Penelitian 

Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak yang melakukan ekspansi 

guna untuk memperluas kekayaan perusahaan agar bisa bersaing dalam pasar 

globalisasi dan meningkatkan kinerja perusahaanya , ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk mengekspansi kekayaan suatu perusahaan seperti joint 

venture , holding company ataupun merger dan akuisisi , akan tetapi dalam penelitian 

ini yang diteliti adalah  akusisi . 

Moin (2010) Menyatakan bahwa : 

 “Akuisisi adalah tindakan perusahaan yang bermaksud memilki 

perusahaan lain , maka perusahaan dapat membeli sebagian atau seluruh 

aktiva dan asset perusahaan lain tersebut” 

 Keberhasilan perusahaan dalam akuisisi dapat dilihat dari kinerja perusahaan 

tersebut, terutama kinerja keuangan. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah 

perusahaan melakukan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan 

penampilan . 

  Menurut Munawir (2010 : 30) :  

“Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar 

penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan 

analisa terhadap rasio keuangan perusahaan . Pihak yang berkepentingan 

sangat memrlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk 

dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan dalam menjalankan 

kegiatan oprasionalnya” . 

 

Finansialnya Pasca akuisisi kondisi dan posisi keuangan perusahaan 

mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan 

yang melakukan  akuisisi. Seperti telah diuraikan sebelumnya perusahaan yang 

melakuka akuisisi didasari motivasi sinergi, nilai keseluruhan perusahaan setelah 

melakukan akuisisi, yang lebih besar daripada perusahaan yang motivasi sinergi 

lebih kecil. Dimana dengan motivasi sinergi akan membawa perusahaan yang 



melakukan akuisisi mengalami perbedaan yang positive pada kinerjanya, tanpa 

motivasi sinergi maka perusahaan yang melakukan akuisisi hanya akan bertambah 

nilai assets saja namun sejalan dengan itu kinerja perusahaan berpotensi menurun. 

Sinergi yang terjadi pada perusahaan yang melakukan akuisisi dapat tercemin dari 

kinerja perusahaan. Maka ditetapkan kerangka pemikiran teoritis yang menyatakan 

kinerja perusahaan yang sinergis setelah melakukan akuisisi dapat terukur dari rasio-

rasio keuangan dan pendekatan dengan Economic Value Added (EVA) dan Market 

Value Added ( MVA) . 

Young dan O’Byrne (2001: 18)  menyatakan bahwa : 

“ EVA merupakan alat komukasi yang efektif baik untuk penciptaan 

nilai yang dapat dijangkau oleh manajer lini yang akhirnya mendorong kinerja 

perusahaan dan untuk menghubungkan dengan pasar modal. “ 

Penerapan konsep EVA dalam suatu perusahaan akan membuat perusahan 

lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan, hal ini merupakan 

keunggulan EVA dibandingkan dengan metode perhitungan yang lain . 

Dimana dalam nilai (EVA > 0) atau EVA bernilai positif , pada posisi ini 

berarti manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis 

bagi perusahaan. (Nilai EVA = 0) , pada posisi ini berarti manajemen perusahaan 

berada dalam titik impas. Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus 

tidak mengalami kemajuan secara ekonomi. Sebaliknya jika nilai (EVA < 0) atau 

EVA bernilai negative, pada posisi ini berarti tidak terjadi proses penambahan nilai 

ekonomis bagi perusahaan, dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi 

harapan para kreditor dan pemegang saham perusahaan (investor). 

 

 

 

 

Menurut (Brigham: 2006: 68) : 



“Nilai tambah pasar atau MVA (Market Value Added) adalah 

perbedaan antara nilai pasar saham perusahaan dengan jumlah ekuitas modal 

investor yang telah diberikan oleh pemegang saham”. 

MVA merupakan pengukuran eksternal perusahaan yang menunjukkan 

apakah perusahaan telah menciptakan shareholder value atau belum.  Dimana untuk 

nilai MVA positif (MVA >0) akan mencerminkan kinerjaperusahaan yang baik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penilaian pasarterhadap nilai perusahaan lebih tinggi 

daripada nilai perusahaan yang sebenarnya. Sebaliknya, jika nilai MVA negatif 

(MVA < 0) menunjukkan 

kurang berhasilnya kinerja perusahaan karena nilai perusahaan lebih tinggi daripada 

yang diberikan oleh pasar. Dengan menggunakan pengukuran MVA ini para investor 

dapat mengetahui nilai saham perusahaan saat ini dan juga nilai saham di masa 

mendatang. Karena nilai saham sebuah perusahaan mampu memberikan gambaran 

terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Penilaian kinerja perusahaan menggunakan 

EVA dan MVA digunakan sebagai indikator dalam menilai sebuah perusahaan 

maupun menciptakan value bagi pemegang saham. 

 

Uraian tersebut  dapat disederhanakan sebagaimana model kerangka pemikiran 

teoritis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Gambar 2.1 

          Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

--------- = Tidak diteliti 

            = Diteliti 

 

 

            AKUISISI 

 

Economic Value Added 

 

KINERJA KEUANGAN 

 

RASIO KEUANGAN 

Uji Beda Sebelum dan 

Sesudah Akuisisi 

 

 

Metode Value Added 

Perusahaan 

MERGER 

  

Holding company 

 



2.9 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dikemukakan di atas , maka dapat dirumuskan 

bahwa hipotesis pada penelitian ini ialah : 

H1 : Terdapat perbedaaan yang signifikan kinerja keuangan yang dikukur melalui 

EVA(Economic Value Added) pada sebelum dan sesudah akuisisi . 

H2 : Terdapat perbedaaan yang signifikan kinerja keuangan yang dikukur melalui 

MVA(Market Value Added) pada sebelum dan sesudah akuisisi . 


