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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya 

ekonomis dan manajer yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber 

daya tersebut. Dalam teori agensi diandaikan setidnya terdapat dua pelaku 

yang berhubungan, yakni prinsipal (principal) dan agen (agent). Prinsipal 

adalah pihak yang memperkerjakan agen untuk melaksanakan agen untuk 

melaksanakan pekerjaan atau layanan yang diinginkan oleh prinsipal. 

Sedangkan agen adalah pihak manajemen atau direksi perusahaan yang 

mendapatkan hak mengelola perusahaan dari pihak prinsipal (Yustika, 2013: 

81). 

Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen 

juga bisa disebabkan oleh adanya kelebihan aliran kas (excess cash flow). 

kelebihan aliran kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada 

kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan 

kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko 

tinggi karena menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih 

memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. 

Masdupi (2005) mengemukakan cara untuk mengurangi masalah 

keagenan diantaranya, dengan meningkatkan insider ownership (kepemilikan 

manajemen). Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk 
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mensetarakan kedudukan antara manajer dengan pemegang saham sehingga 

bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan 

persentase kepemilikan, manajer termotivasi serta bertanggungjawab 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

2.2 Pengertian Akuisisi 

Pengabungan usaha adalah istilah umum yang meliputi semua bentuk 

penggabungan entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Penggabungan seperti 

ini disebut akuisisi (acquisition) ketika suatu perusahaan memperoleh aktiva 

produktif dari entitas bisnis lain dan mengintegrasikan aktiva-aktiva tersebut 

ke dalam operasinya. Penggabungan usaha juga disebut akuisisi ketika suatu 

perusahaan memperoleh pengendalian operasi atas fasilitas produksi entitas 

lain dengan memiliki mayoritas saham berhak suara yang beredar. 

Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan, tetapi perusahaan tersebut 

tidak memiliki eksistensi lagi (Beams, Floyd A dkk. 2012: 5). 

Sedangkan dalam PSAK 22 mendefinisikan penggabungan usaha 

(bussines combination) sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang 

terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu 

dengan (uniting)  perusahaan lain ataupun memperoleh kendali (control) atas 

aktiva dan operasi perusahaan lain. Berdasarkan definisi tersebut, 

penggabungan tidak hanya terjadi ketika dua atau perusahaan yang terpisah 

lebur menjadi satu entitas hukum, melainkan ketika dua atau lebih perusahaan 
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yang terpisah berada dalam satu pengendalian dimana salah satu perusahaan 

menjadi pihak pengendali (Kayawati. 2009: 2). 

PSAK 22 memberi istilah akuisisi untuk bentuk penggabungan usaha di 

mana salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh kendali atas 

perusahaan lain. Akuisisi adalah bentuk penggabungan usaha di mana salah 

satu perusahaan, yaitu perusahaan pengakuisisi, memperoleh kendali atas 

aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi, dengan memberikan 

aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. Notasi 

berikut ini kiranya dapat mempermudah atas akuisisi, 

PT A (surviving company) + PT B (surviving company) = PT A + PT B 

Perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam akuisisi tetap 

mempertahankan indetitasnya seperti sebelum terjadi penggabungan, akan 

tetapi diantara perusahaan-perusahaan yang bergabung terdapat hubungan 

induk-anak di mana perusahaan induk mengendalikan perusahaan anak. 

Dalam akuisisi, pemilik perusahaan yang menjadi sasaran akuisisi berhenti 

menjadi pemilik perusahaan tersebut dan digantikan oleh perusahaan target, 

sedangkan perusahaan yang mengambil alih disebut perusahaan pengakuisisi 

(Karyawati. 2009: 2). 

2.3 Jenis-Jenis Akuisisi 

Menurut Karyawati (2009: 3) dilihat dari keterkaitan perusahaan 

pengakuisisi dengan perusahaan target, akuisisi dibedakan menjadi akuisisi 

eksternal dan akuisisi internal, yaitu: 
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 Akuisisi internal adalah akuisisi di mana perusahaan pengakusisi 

memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan target. Dalam hal 

ini, perusahaan target berada dalam satu grup dengan perusahaan 

pengakuisisi. 

 Akuisisi eksternal adalah akuisisi di mana perusahaan pengakuisisi 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan target atau 

perusahaan target tidak berada dalam satu grup dengan perusahaan 

pengakuisisi. 

Sedangkan menurut Hariyani (2011) Akuisisi dapat dibedakan dalam 

tiga kelompok besar yaitu sebagai berikut: 

 Akuisisi Horizontal 

Yaitu akusisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih 

berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama. 

 Akuisisi Vertikal 

Yaitu akusisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang bergerak 

dibidang industri hilir dengan hulu atau sebaliknya. 

 Akuisisi Konglomerat  

Yaitu akusisi badan usaha yang tidak memiliki bidang bisnis yang sama 

atau tidak saling berkaitan. Akuisisi jenis ini lebih didorong oleh 

motivasi memperbesar kerajaan bisnis konglomerat. 
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2.4 Alasan Melakukan Akuisisi 

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan melalui 

akuisisi, yaitu (Andriani. 2015) : 

a. Pertumbuhan  

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, 

pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan akuisisi. 

Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika 

melakukan ekspansi dengan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi 

perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan.  

b. Sinergi  

Sinergi dapat tercapai ketika akuisisi menghasilkan tingkat skala 

ekonomi (economies of scale). Tingkat skala ekonomi terjadi karena 

perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar 

daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak melakukan akuisisi. 

Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan akuisisi berada 

dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat 

dihilangkan.  

c. Meningkatkan dana  

Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan 

ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi 

eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang 

memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam 
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perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan 

meningkatnya dana dengan biaya rendah.  

d. Menambah keterampilan manajemen atau teknologi  

Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak 

adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan 

yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar 

untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan 

perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. 

e. Pertimbangan pajak  

Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke 

depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki 

kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang 

menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini 

perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah 

pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang 

diakuisisi. Bagaimanapun akuisisi tidak hanya dikarenakan keuntungan dari 

pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik. 

f. Meningkatkan likuiditas pemilik  

Akuisisi antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas 

yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih 

luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan 

dengan perusahaan yang lebih kecil.  
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g. Melindungi diri dari pengambilalihan  

Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran 

pengambilalihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan 

lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban 

hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung 

oleh bidding firm yang berminat. 

2.5 Tahapan Proses Melakukan Akuisisi 

Setelah perusahaan menemukan jawaban bahwa tidak ada masalah pada 

tahap perencanaan maka perusahaan maju pada proses akuisisi. Tahapan 

dalam proses akuisisi bisa jadi berbeda, tergantung dari karakteristik atau 

kriteria serta kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi (Ibrahim. 

2014:11). 

a. Identifikasi Awal 

Pada tahapan awal ini perusahaan mencari dan menggumpulkan 

informasi sebayak mungkin perusahaan-perusahaan yang potensial untuk 

diakuisisi. Pada tahap identifikasi awal ini berbagai informasi dikumpulkan 

untuk melihat karakteristik perusahaan target sebagaimana ditunjukkan dalam 

gambar perusahaan harus mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang 

memerlukan prioritas untuk mendapatkan informasi yang paling lengkap dan 

mendalam. 

b. Secreening 

Screening adalah proses menyaring sekaligus memilih mana diantara 

calon target tersebut yang paling layak untuk diakuisisi. Proses screening ini 
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tidak dilakukan apabila perusahaan hanya mengidentifikasi satu calon 

perusahaan target. 

c. Due Diligence 

Due Diligence atau uji tuntas adalah investigasi yang 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. Uji tuntas ini dilakukan terhadap 

aspek hukum, keuangan, organisasi dan Sumber Daya Manusia, pemasaran, 

teknologi dan produksi. 

d. Negoisasi/Deal 

Terdapat dua pihak perusahaan target yang harus memberikan 

persetujuan agar proses akuisisi berjalan normal yaitu manajemen dan 

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

disepakati antara pengakuisisi dengan perusahaan target, selanjutnya mereka 

menandatangani nota kesepakatan (memorandum of understanding) sebagai 

kelanjutan dari negoisasi mereka. 

e. Closing 

Jika negosiasi mencapai deal berarti persetujuan formal akuisisi telah 

terlaksana dan selanjutnya dilakukan closing. Closing adalah penutupan 

transaksi akuisisi. Pada kasus akuisisi, closing berarti diserahkannnya 

pembayaran oleh pengakuisisi kepada pemegang saham perusahaan yang 

diakuisisi. 
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f. Integrasi 

Integrasi berarti tahap dimulainya “kehidupan baru” setelah 

perusahaan melakukan penggabungan bisnis sebagai satu kesatuan entitas 

ekonomi. Perusahaan hasil akuisisi mulai melaksanakan perencanaan 

strategik yang telah disusun sebelumnya.   

2.6 Pengertian Kinerja Keuangan 

Pengertian kinerja keuangan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, 

Kinerja Keuangan diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan). 

Pengertian kinerja keuangan menurut Muchlis dalam Haryadi (2016) 

bahwa “Kinerja keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam 

laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan 

menggambarkan usaha perusahaan (operation income). Profitability suatu 

perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan keuntungan yang diperoleh 

dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan.”  

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, kinerja keuangan merupakan 

gambaran kondisi keuangan perusahaan pada periode suatu periode tertentu 

baik menyangkut aspek penghimpunan maupun dana yang biasanya diukur 

dengan indikator kecakupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. 

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan mengandung beberapa tujuan: 
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a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan terutama kondisi 

likuiditas, kecakupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun 

berjalan maupun tahun sebelumnya. 

b. Untuk mengetahui kemampuan dalam mendayagunakan semua aset 

yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

2.7 Pengaruh Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan 

Menurut Syahrial (2007) pemahaman tentang proses akuisisi 

merupakan suatu faktor penting yang perlu diketahui oleh pihak yang 

melakukan akuisisi sebelum transaksi akuisisi terjadi, karena pada umumnya 

perusahaan yang melakukan akuisisi tersebut berkaitan dengan jumlah uang 

yang relatif besar. Salah satu alasan yang sering kali dikemukakan oleh 

orang-orang dalam melakukan akuisisi adalah untuk mendapatkan sinergi 

atau nilai tambah dari dua perusahaan yang melakukan akuisisi. Sinergi itu 

dapat dilihat dari hasil perhitungan laporan keuangan. 

Dari keputusan akuisisi dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja 

keuangan yang dilihat dari perbedaan kinerja suatu perusahaan sebelum 

melakukan transaksi akuisisi dan sesudah melakukan transaksi akuisisi. 

Dimana dengan dilakukannya akuisisi diharapkan berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik serta adanya nilai tambah yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang dapat diukur dengan analisis rasio keuangan 

seperti Return On Equity (ROE) dengan menggunakan Dupont System dan 

analisis Economic Value Added (EVA). 
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2.8 Analisis Kinerja Keuangan dengan Analisis Dupont System dan Economic 

Value Added (EVA) 

Dalam menganalisis kinerja keuangan, alat analisis yang biasa 

digunakan adalah analisis rasio yaitu perbandingan dari data keuangan 

perusahaan yang berhubungan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang 

kinerja perusahaan. Salah satunya analisis Dupont System yang menurut 

Hanafi dan Abdul (2012: 89) analisis Dupont berusaha mengembangkan 

analisis rasio dengan memisahkan faktor-faktor yang mempengaruhi ROA ke 

dalam profit margin dan perputaran aktiva. 

Analisis kinerja terbaru yang dikembangkan oleh lembaga konsultan 

Stern Strewart & Co. mulai digunakan yaitu analisis nilai tambah ekonomis 

(Economic Value Added/EVA). Economic Value Added (EVA) 

mempertimbangkan biaya modal sehingga kepentingan pemegang saham 

terpenuhi (Endri dan Abdul Wakil. 2008: 116). 

2.9 Analisis Kinerja Keuangan dengan Analisis Dupont System 

Alat analisis yang biasa digunakan adalah analisis rasio keuangan yang 

pada dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau 

antara laporan laba-rugi dan neraca sehingga dapat memperoleh gambaran 

kinerja perusahaan. Salah satunya analisis rasio yaitu analisis Dupont System 

atau Return On Equity (ROE). Dupont System mengembangkan analisis yang 

memisahkan kualitas dengan pemanfaatan aset (asset utilization). Analisis ini 

mengembangkan tiga rasio sekaligus yaitu Return On Total Asset (ROA), 
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profit margin, dan perputaran aktiva (Hanafi dan Abdul. 2012: 86). Untuk 

lebih jelas dapat dilihat dari bagan dibawah ini: 

Gambar 2.1 : Bagan Dupont 

Profit Margin

Perputaran Total 

Aktiva

Total Asset

Ekuitas

ROE

Rasio Modal 

Saham ke Total 

Asset

ROADikali

Dibagi

Dikali

        Sumber: Hanafi (2012: 87) 

 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam perhitungan analisis 

Dupont System atau Rerturn On Equity (ROE) yaitu: 

a. Menentukan Profit Margin 

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat pendapatan tertentu. Rasio ini bisa 

diinterpestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu (Hanafi. 

2012: 81).  
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Rasio profit margin bisa dihitung dengan rumus: 

 

 

b. Menentukan Perputaran Total Aktiva/Total Asset Turnover (TATO) 

Rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

asetnya untuk menciptakan pendapatan. Nilai TATO yang rendah 

menunjukkan perusahaan terlalu banyak menempatkan dananya dalam 

bentuk aset dasar, sedangkan TATO yang tinggi menunjukkan 

perusahaan menggunakan sedikit aset atau aset yang digunakan sudah 

usang (Murhadi. 2013: 60). Perputaran total aktiva bisa dihitung dengan 

rumus: 

 

 

c. Menentukan Nilai Return On Assets (ROA) 

 Rasio ini mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan 

atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset (Murhadi. 

2013:64). Nilai Return On Assets (ROA) dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

 

 

Perputaran Total Aktiva = 
Pendapatan

Total  Aktiva
 

 

Profit Margin = 
Laba  Bersih  Setelah  Pajak

Pendapatan
 

 

 

ROA = Profit Margin x Perputaran Total Aktiva 
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d. Menentukan Rasio Modal Saham ke Total Asset atau rasio Leverage 

Rasio ini mengkaitkan total asset dengan ekuitas yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan semakin tinggi rasio tersebut maka 

semakin banyak uang kreditur yang digunakan sebagai modal kerja untuk 

menghasilkan laba sekaligus mencerminkan risiko perusahaan yang 

tinggi. Untuk perhitungan rasio ini dapat menggunakan rumus: 

 

 

 

e. Menentukan nilai Return On Equity  (ROE) menggunakan Dupont 

System 

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh 

perusahaan untuk setiap satuan mata uang yang menjadi modal 

perusahaan. Nilai Return On Equity (ROE) menggunakan Dupont System 

dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

2.10 Analisis Economic Value Added (EVA)  

Menurut Shidiq (2012) pada dasarnya pemodal (investor) akan tertarik 

untuk melakukan investasi pada saham di perusahaan yang menawarkan 

jumlah, stabilitas dan tingkat pertumbuhan dari pendapatan yang akan mereka 

terima. Para investor akan datang dengan cepat mengestimasi harga saham 

 

Leverage = 
Total  Aktiva

Ekuitas
 

 

ROE  = ROA x Leverage 
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perusahaan di masa yang akan datang dan besarnya deviden yang akan 

diterima apabila investor mengetahui dengan pasti laba yang akan mereka 

peroleh dari perusahaan. 

Economic Value Added (EVA) menghasilkan angka (dalan unit 

moneter). Economic Value Added (EVA) bisa diinterprestasikan sebagai nilai 

tambah bersih, yaitu nilai tambah kotor dikurangi biaya modal yang 

digunakan untuk menghasilkan investasi tersebut. Kelebihan konsep 

Economic Value Added (EVA) adalah bermanfaat sebagai penilai kinerja 

yang berfokus pada penciptaan nilai (value creation), membuat perusahaan 

lebih memperhatikan struktur modal dan dapat digunakan untuk 

mengindentifikasikan kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian 

lebih tinggi daripada biaya modal (Hanafi. 2004: 54). 

Menurut Hanafi (2004: 54) dengan berbagai keunggulan, Economic 

Value Added (EVA) juga mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, 

Economic Value Added (EVA) hanya menggambarkan penciptaan nilai pada 

suatu tahun tertentu. Dengan demikian bisa saja suatu perusahaan mempunyai 

Economic Value Added (EVA) pada tahun yang berlaku positif tetapi nilai 

perusahaan tersebut rendah karena Economic Value Added (EVA) di masa 

datangnya negatif. Secara konseptual Economic Value Added (EVA) mungkin 

lebih unggul daripada pengukur tradisional akuntansi, namun secara praktis 

belum tentu Economic Value Added (EVA) dapat diterapkan dengan mudah. 

Proses perhitungan Economic Value Added (EVA) memerlukan estimasi atas 
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biaya modal dan estimasi ini terutama untuk perusahaan yang belum go 

public sulit untuk dilakukan. 

Economic Value Added (EVA) memberikan tolak ukur yang baik 

tentang apakah perusahaan telah memberikan nilai tambah kepada pemegang 

saham. Oleh karena itu, jika manajer memfokuskan pada Economic Value 

Added (EVA), maka hal ini akan membantu memastikan bahwa mereka 

beroperasi dengan cara yang konsisten untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan. Pada dasarnya analisis Economic Value Added (EVA) berfungsi 

sebagai: 

a. Indikator adanya penciptaan nilai dari sebuah investasi 

b. Indikator kinerja sebuah perusahaan dalam setiap kegiatan operasional 

ekonominya. 

c. Pendekatan baru dalam pengukuran kinerja perusahaan dengan 

memperhatikan secara adil para pemegang saham. 

Untuk menghitung Economic Value Added (EVA), elemen-elemen 

yang diperlukan menurut Syaiful dalam Sunyoto (2013: 150) yaitu Biaya 

hutang, Biaya modal sendiri, Proporsi hutang (We) dan Proporsi modal 

sendiri (Wd), dan NOPAT. 

Sedangkan menurut Rousana dalam Astuti (2014) yang dilakukan untuk 

menentukan EVA yaitu: 

1. Menghitung biaya utang (Cost of Debt) 

Biaya utang (Cost of Debt) merupakan rate yang harus dibayar oleh 

perusahaan di dalam pasar untuk mendapatkan jangka panjang yang baru.  
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2. Menghitung biaya modal (Cost of Equity) 

Perhitungan biaya modal (Cost of Equity) dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa pendekatan antara lain CAPM yang melihat cost 

of equity sebagai penjumlahan dari tingkat bunga tanpa risiko dan selisih 

tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio pasar dengan 

tingkat bunga tanpa risiko dikalikan dengan risiko yang sistematis (nilai 

beta perusahaan).  

3. Menghitung struktur permodalan dari neraca 

Modal atau capital merupakan jumlah dana yang tersedia bagi 

perusahaan untuk membiayai perusahaannya yang merupakan 

penjumlahan dari total utang dan modal saham. 

4. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of 

Capital)  

WACC merupakan rata-rata tertimbang biaya utang dan modal sendiri 

menggambarkan tingkat pengembalian investasi minimum untuk 

mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. 

Dengan demikian perhitungannya akan mencakup masing-masing 

komponennya, yaitu biaya utang, biaya modal saham, serta proporsi 

masing-masing di dalam struktur modal perusahaan. 

5. Menghitung EVA 

Dilakukan dengan mengurangi laba operasional setelah pajak dengan 

biaya modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. 
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Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam perhitungan Economic 

Value Added (EVA) menurut Amin dalam Mutiara (2013) yaitu: 

1. Menghitung Laba Operasi Bersih Setelah Pajak (Net Operating After 

Tax/NOPAT). 

Menurut Tunggal dalam Kartikasari (2014), NOPAT atau laba operasi 

setelah pajak merupakan laba yang diperoleh dari operasi perusahaan 

setelah dikurangi pajak penghasilan, tetapi termasuk biaya keuangan 

(financial cost) dan non cash bookeeping entries sepeti biaya pemungutan. 

Nilai NOPAT dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

2. Menghitung Nilai Invested Capital (Total Modal) 

Invested Capital atau modal yang diinvestasikan adalah jumlah seluruh 

pinjaman perusahaan diluar pinjaman jangka pendek tanpa bunga (non 

interest bearing liabilities), antara lain hutang dagang, biaya yang masih 

harus dibayar, hutang pajak, uang muka pelanggan dan sebagainya 

(Kartikasari. 2014). Nilai Invested Capital dapat dihitung menggunakan 

rumus:  

 

 

 

 

 

NOPAT = Laba Bersih Sebelum Pajak - Pajak 

 

Invested Capital (IC)=Total Hutang + Ekuitas – Hutang Jangka Pendek 
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3. Menghitung Tingkat Modal dari Hutang (D) 

Tingkat modal dari hutang menunjukkan besarnya kompensasi atau 

pengembalian yang dituntut investor maupun kreditor atas modal yang 

diinvestasikan maupun dipinjamkan pada perusahaan. Besarnya kompensasi 

tergantung pada tingkat resiko perusahaan yang bersangkutan. Semakin 

tinggi tingkat resiko, semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang 

dituntut investor dan kreditor (Octavera dkk. 2016). Untuk perthitungan 

Tingkat Modal dari Hutang dapat menggunakan rumus: 

 

 

4. Biaya Hutang (Cost of Debt) 

Menurut Warsono dalam Octavera dkk (2016) Biaya hutang adalah suatu 

tingkat bunga yang harus diterima oleh kreditor sebagai tingkat 

pengembalian yang disyaratkan. Nilai Biaya Hutang dapat dihitung 

menggunakan rumus:  

 

 

5. Tax Rate/tingkat pajak 

Untuk tingkat pajak diperoleh dari data laporan laba rugi maka diketahui 

bahwa pajak penghasilan berasal dari beban pajak berbanding dengan laba 

sebelum pajak (Diana. 2010).  

 

 

Tingkat Modal (D) = 
Total  Hutang

Total  Hutang  dan  Ekuitas
 x 100% 

 

Cost of Debt (rd) = 
Beban  Bunga

Total  Hutang
 x 100% 
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Nilai tingkat pajak dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

6. Tingkat Ekuitas 

Tingkat modal dari ekuitas dapat diketahui dari perbandingan antara 

total ekuitas dengan jumlah hutang dan ekuitas (Diana. 2010). Nilai tingkat 

ekuitas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

7. Biaya Modal (Cost of Equity) 

Biaya modal (cost of equity) adalah biaya yang menunjukkan tingkat 

keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik modal sendiri atas dana yang 

mereka serahkan ke perusahaan (Octavera. 2016). Biaya modal dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

8. Menghitung Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Weight Average Cost 

of Capital/WACC). 

WACC merupakan rata-rata tertimbang biaya utang dan modal sendiri 

menggambarkan tingkat pengembalian investasi minimum untuk 

 

Tingkat Pajak (T) = 
Beban  Pajak

Laba  Bersih  Sebelum  Pajak
 x 100% 

 

Tingkat Ekuitas (E) = 
Total  Ekuitas

Total  Hutang  dan  Ekuitas
 x 100% 

 

Biaya Modal (re) = 
Laba  Setelah  Pajak

Total  Ekuitas
 x 100% 
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mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Nilai 

WACC dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

D : Tingkat modal dari hutang 

rd : Biaya hutang 

T : Tingkat pajak 

E : Tingkat ekuitas 

re : Biaya modal 

9. Menghitung Capital Charges 

Menurut Tunggal dalam Muti (2009) Capital Charges didapat dengan 

mengkalikan WACC dengan invested capital. Capital charges 

menunjukkan seberapa besar kesempatan modal yang telah disuntikan 

kreditur dan pemegang saham. Capital Charges adalah aliran kas yang 

dibutuhkan untuk mengganti para investor atas resiko usaha dari modal 

yang ditanamkannya. Nilai Capital Charges dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

WACC  = {( D x rd) (1-T) + (E x re)} 

 

Capital Charges (CC) = Invested Capital x WACC 
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10. Menghitung Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) merupakan keuntungan operasional 

setelah pajak dikurangi dengan biaya modal. Economic Value Added (EVA) 

merupakan selisih antara tingkat pengembalian dengan biaya modal dan 

dikalikan dengan buku ekonomis dari modal (capital). Nilai Economic 

Value Added (EVA) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Dari hasil penghitungan Economic Value Added (EVA) maka akan 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

i. Jika EVA > 0 hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan. 

ii. Jika EVA < 0 hal ini menunjukkan tidak terjadi nilai tambah ekonomis 

bagi perusahaan. 

iii. Jika EVA = 0 hal ini menunjukkan posisi impas karena laba telah 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik 

kreditur maupun pemegang saham. 

2.11 Menurut Pandangan Islam Tentang Kinerja Keuangan 

Salah satu variabel yang penting bagi perbankan maupun bagi investor 

adalah kinerja keuangan. Karena kinerja keuangan menunjukkan manajemen 

perbankan dalam mengelola modalnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam 

surat Al-Baqarah ayat 282: 

 

EVA = NOPAT – Capital Charges 
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Artinya : 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). 

jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka 

yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang 

demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 
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dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang berkaitan mengenai kinerja keuangan 

perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi dilakukan, namun hasil tidak selalu 

sejalan atau konsisten.  

Untuk mengetahui lebih rinci terkait penelitian-penelitian terdahulu 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 : Kumpulan Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variabel 

yang 

Digunakan 

Hasil 

1. Haryadi, 

Rina 

Masithoh 

(2016) 

Dampak Akuisisi 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Economic 

Value Added 

(EVA) 

Hasil perhitungan 

menunjukkan Economic 

Value Added (EVA) 

pada tahun 2013 

(sesudah akuisisi) lebih 

rendah dari tahun 2012 

(sebelum akuisisi) 

sehingga dapat diartikan 

bahwa akuisisi yang 

dilakukan perusahaan 

belum memberikan nilai 

tambah bagi pemegang 

saham. 

2. Freddy dan 

Hidawati 

(2014) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Dengan 

Menggunakan 

Metode Du Pont 

System (Studi 

Pada Perusahaan 

Food and 

Beverage yang 

Terdaftar di BEI 

Periode Tahun 

2008-2010) 

Analisis 

Dupont 

Hasil menunjukkan 

bahwa terjadi 

peningkatan terus 

menerus setiap 

tahunnya, hal tersebut 

dikarenakan perusahaan 

dapat menghasilkan 

laba bersih yang positif 

setiap tahunnya serta 

dikarenakan tingkat 

pengembalian 

investasinya diatas rata-

rata industri sejenis. 
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3. Solehah, 

Amalia 

Fatmatus 

(2015) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

dengan 

Menggunakan 

Metode 

Economic Value 

Added dan 

Market Value 

Added pada 

PT.Gudang 

Garam Tbk 

Economic 

Value Added 

(EVA) dan 

Market 

Value Added 

(MVA) 

Hasil penelitian 

menunjukkan hasil 

bahwa nilai Economic 

Value Added (EVA) 

dan Market Value 

Added (MVA) yang 

positif selama 5 (lima) 

tahun periode 

penelitian. Dan dapat 

disimpulkan bahwa 

kinerja keuangan 

perusahaan secara 

keseluruhan baik. 

3. Dewi, Ida 

Ayu Gede 

Kesuma 

dan Ni 

Ketut 

Purnawati 

(2016) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Perbankan 

Sebelum dan 

Sesudah Akuisisi 

pada Bank Sinar 

Bali 

ROA, 

BOPO, LDR 

dan NPL. 

Hasil analisis yang 

menggunakan alat uji 

Paired sampels t-test 

menunjukan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada kinerja 

keuangan ROA, BOPO, 

LDR, dan NPL sebelum 

dan sesudah akuisisi. 

4. Qomaria, 

Rahma Al 

(2016) 

Analisis Kinerja 

Bank Sebelum 

dan Sesudah 

Merger & 

Akuisisi dengan 

Metode 

Economic Value 

Added dan 

Market Value 

Added (Studi 

Kasus pada PT 

Bank Rakyat 

Indonesia 

(Persero) Tbk 

Periode 2009- 

2012) 

Economic 

Value Added  

(EVA) dan 

Market 

Value Added 

(MVA) 

 

Hasilnya menunjukkan 

bank memiliki kinerja 

keuangan yang kurang 

baik dinilai dari 

Economic Value Added 

(EVA) dan berkinerja 

baik dinilai dengan 

Market Value Added 

(MVA) pada sebelum 

dan sesudah akuisisi 

dilakukan. 

5. Purnami, 

dkk (2016) 

Kinerja 

Keuangan 

Menggunakan 

Pendekatan 

Economic Value 

Added (EVA) 

dan Market 

Economic 

Value Added  

(EVA) dan 

Market 

Value Added 

(MVA) 

Hasilnya menunjukkan 

Economic Value Added 

(EVA) pada Bank 

BUMN selama periode 

2012-2014 bernilai 

positif, sehingga 

memberikan nilai 
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Value Added 

(MVA) pada 

Bank BUMN. 

tambah ekonomis 

terhadap perusahaan. 

Kemudian bank BUMN 

yang memiliki nilai 

Market Value Added 

(MVA) positif selama 

periode 2012-2014 

terdiri dari BBNI, BBRI 

dan BMRI, sedangkan 

Market Value Added 

(MVA) BBTN 

mengalami fluktuasi. 

6. Apriliant, 

Anis (2013) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Sebelum dan 

Sesudah 

Melakukan 

Transaksi 

Akuisisi 

(Studi Kasus 

Pada Akuisisi 

PT. Indofood 

Sukses 

Makmur,Tbk 

Terhadap         

PT. Indolakto) 

CR, QR, 

TATO, ITO, 

FATO, DER, 

DAR, ROI, 

ROE, NPM, 

EPS, dan 

growth 

sales) . 

Berdasarkan hasil Uji 

Statistik Paired Sample 

T-Test ditemukan 

terdapat perbedaan yang 

siginifikan pada rasio 

Aktivitas (TATO dan 

ITO), Leverage( DAR), 

Profitabilitas (ROI dan 

NPM), dan Nilai Pasar 

(EPS) pada 

PT.Indofood Sukses 

Makmur sebelum dan 

sesudah Akuisisi 

sedangkan Rasio 

Likuditas (CR dan QR), 

Aktivitas (FATO), 

Leverage (DER), 

Profitabilitas (ROE) dan 

rasio pertumbuhan 

(growth sales) tidak 

ditemukan perbedaaan 

yang signifikan. 

  Sumber: Kumpulan Penelitian Terdahulu (2016) 

2.13 Kerangka Pemikiran 

Akuisisi adalah salah satu cara dalam mengembangkan perusahaan 

yang sudah ada atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami 

kekurangan atau kesulitan modal. Keberhasilan perusahaan dalam melakukan 

akuisisi dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut, terutama 
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pada kinerja keuangan. Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan 

melakukan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan 

penampilan finansianya. Pasca akuisisi kondisi dan posisi keuangan 

perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan 

keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi. 

Analisis Dupont System atau Return On Equity (ROE) merupakan salah 

satu analisis laporan keuangan yang tersusun integratif. Metode ini 

menggabungkan rasio aktivitas margin laba terhadap penjualan dan 

menunjukkan interaksi rasio-rasio dalam menentukan profitabilitas. Yang 

menunjukkan ukuran tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi total 

perusahaan. 

Sedangkan Economic Value Added (EVA) dapat mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan dimana mengukur laba ekonomi perusahaan yang 

menyatakan kesejahteraan tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua 

biaya operasional dan biaya modal. Yang menunjukkan keberhasilan 

manajemen dalam meningkatkan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan 

dimana jika kinerja manajemen baik yang dilihat dari nilai tambah yang 

diberikan, maka akan mencerminkan peningkatan harga saham perusahaan. 

Berdasarkan dari beberapa penilaian dalam mengukur kinerja keuangan 

perusahaan yang melakukan akuisisi, maka peneliti mengindikasikan analisis 

metode Dupont System dan Economic Value Added (EVA) sebagai variabel 

penelitian yang mencerminkan perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dengan sesudah melakukan akuisisi dalam penelitian ini. 
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Uraian diatas dapat disederhanakan sebagaimana model kerangka 

pemikirian sebagai berikut: 

Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan (2016) 

 

 

Kinerja Keuangan 

sebelum Akuisisi 

Kinerja Keuangan 

sesudah Akuisisi 

Laporan Keuangan Triwulan 

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 

Dibandingkan 

 

Analisis Dupont System 
Economic Value Added 

(EVA) 

Uji Paired Sample t test 

Simpulan 
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2.14 Hipotesis 

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan yang masih akan dibuktikan lagi 

kebenarannya. Hipotesis disebut sebagai kesimpulan karena hipotesis ini 

merupakan kesimpulan dari kegiatan kajian teoritik yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelum pelaksanaan penelitian. (Hadi. 2006: 89) 

Menurut Sevilla dalam Ardianto (2011: 22), hipotesis memiliki tiga 

fungsi: Pertama, memperkenalkan peneliti untuk berfikir dari awal suatu 

penelitian. Dalam kenyataannya, hipotesis sebenarnya pernyataan masalah 

yang spesifik. Kedua, menentukan tahap-tahap atau prosedur suatu penelitian. 

Ketiga, membantu menetapkan bentuk untuk penyajian analisis dan 

interpretasi data dalam penelitian. Hipotesis terdiri dari 2, yaitu hipotesis nol 

dan hipotesis alternatif. Nol berarti keberadaannya tidak ada (no existence). 

Disebut hipotesis nol karena tidak ada pengaruh, tidak ada interaksi, tidak ada 

hubungan, dan tidak ada perbedaan. Hipotesis alternatif merupakan 

pernyataan operasional hipotesis penelitian. Hipotesis ini adalah harapan dan 

berdasarkan teori atau disebut hipotesis deduktif. 

Pada penelitian ini hipotesis dinyatakan dengan hipotesis yang 

menyatakan perbedaan, yaitu hipotesis yang mengandung pernyataan tentang 

adanya perbedaan mengenai kejadian atau peristiwa pada satu kelompok. 

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang perbedaan 

kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk sebelum dan 

sesudah melakukan transaksi akuisisi berdasarkan metode analisis Dupont 

System dan Economic Value Added (EVA). 
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a. Dupont System atau Return On Equity (ROE) 

Dupont mengembangkan analisis yang memisahkan kualitas dengan 

pemanfaatan aset (asset utilization). Analisis ini mengembangkan tiga rasio 

sekaligus yaitu Return On Total Asset (ROA), profit margin, dan perputaran 

aktiva (Hanafi dan Abdul. 2012: 86). Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan Freddy dan Hidawati (2014) yang meneliti mengenai kinerja 

keuangan perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode 2008-

2010 dengan menggunakan analisis Dupont System menunjukkan hasil bahwa 

terjadi peningkatan terus menerus setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan 

perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang positif setiap tahunnya serta 

dikarenakan tingkat pengembalian investasinya diatas rata-rata industri 

sejenis. 

Maka berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu mengenai 

perbedaan nilai Dupont System atau Return On Equity (ROE) sebelum dan 

sesudah akuisisi, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan nilai ROE dengan menggunakan Dupont System    

sebelum dan sesudah akuisisi terhadap kinerja keuangan PT Bank 

Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

b. Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) merupakan ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai 

tambah tersebut (Hanafi, 2004:52). Pada dasarnya ukurannya berdasarkan 

tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal yang yang ditanam, dan biaya 
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modal adalah biaya dari modal yang ditanamkan. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang dilakukan Purnami dkk (2016) yang menunjukkan bahwa nilai 

Economic Value Added (EVA) pada Bank BUMN bernilai positif yang mana 

menunjukkan bahwa terdapat nilai tambah ekonomis terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pada tahun 2012-2014. 

Maka berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu mengenai 

perbedaan nilai Economic Value Added (EVA) sebelum dan sesudah akuisisi, 

maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H2 : Terdapat perbedaan nilai Economic value Added (EVA) sebelum dan  

sesudah akuisisi terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia  

Agroniaga Tbk. 


