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ABSTRAK 

 

PENGARUH AKUISISI DAN MERGER TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI DAN PERUSAHAAN 

DIAKUISISI (Studi Kasus Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2006-

2008) 

 

Oleh: 

Lailatus Sholicha 

 

Dosen Pembimbing: 

 Dra. Garce Widijoko, SE., MSA., Ak. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh merger dan akuisisi 

terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi setelah 

melakukan merger dan akuisisi tersebut. Populasi penelitian ini adalah 

keseluruhan perusahaan publik yang terdaftar di BEI kecuali industry keuangan 

dan melakukan merger dan akuisisi selama tahun 2006-2008, dengan teknik 

purposive sampling akhirnya diperoleh 9 perusahaan pengakuisisi dan 3 

perusahaan diakuisisi sebagai sampel. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini 

dilihat dari rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

leverage, dan rasio profitabilitas serta return saham khususnya pada perusahaan 

pengakuisisi. Kemudian diuji dengan menggunakan Uji Paired Sampel T-Tes dan 

Independen Sampel T-Tes. Hasil analisis rasio keuangan pada perusahaan 

pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi menunjukkan tidak adanya perbedaan 

secara signifikan untuk 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah merger dan akuisisi, 

sedangkan return saham pada perusahaan pengakuisisi juga menunjukkan tidak 

adanya perbedaan antara 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah merger dan 

akuisisi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa 

merger dan akuisisi tidak berpengaruh secara signifikan pada kinerja keuangan  

perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi yang diproksikan dengan rasio 

keuangan dan return saham. Hal ini mungkin dikarenakan lemahnya strategi, 

kurangnya pengalaman merger dan akuisisi pada perusahaan pengakuisisi dan 

faktor non ekonomis yaitu untuk menyelamatkan perusahaan target dari 

kebangkrutan. 

 

Kata Kunci: akuisisi, merger, kinerja perusahaan, rasio keuangan, return saham 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF MERGER AND ACQUISTION FOR COMPANY’S 

PERFORMANCE OF ACQUIRER FIRMS AND ACQUIRED FIRMS (Case 

Study Companies Listed in BEI 2006-2008) 

 

Oleh: 

Lailatus Sholicha 

 

Dosen Pembimbing: 

Dra. Garce Widijoko, SE., MSA., Ak. 

 

This study aims to examine how the effect of mergers and acquisitions on the 

performance of the acquirer and the acquired company after a merger and 

acquisition. The population of this study was the overall public company listed on 

BEI except the financial industry and doing mergers and acquisitions during the 

year 2006-2008, with purposive sampling technique finally 9 companies acquirer 

and acquired 3 companies in the sample. Company's performance in this study 

showed from the financial ratios of liquidity, activity, leverage and profitability, 

and stock returns, especially on the acquirer. In this study, test of data using 

statistical analyze are Paired Samples T-Test and Independent Samples T-Test. 

The result of the analysis of the acquirer and the acquired showed no significant 

differences before and after mergers and acquisitions. Analysis of return stock 

showed the same result, no significant difference before and after merger and 

acquisition. From the results of these studies generally concluded that the merger 

and acquisition does not have influence on the financial performance of the proxy 

with the financial ratio and stock return on the acquirer and the acquired company. 

This may be due to a weak strategy, lack of experience of mergers and 

acquisitions on the acquirer, to save the target company from bankruptcy and 

factor non economic the synergism could not be achieved. 

  

 

Keywords: acquisitions, mergers, company performance, financial ratios, stock 

return  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1  Latar Belakang 

       Memasuki era perdagangan bebas persaingan usaha diantara perusahaan 

semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu 

mengembangkan strategi secara tepat agar perusahaan dapat mempertahankan 

eksistensinya, lebih berkembang, memperbaiki kinerjanya. Dalam rangka tumbuh 

dan berkembangnya persaingan usaha ini perusahaan bisa melakukan ekspansi 

bisnis  dengan memilih salah satu diantara dua jalur alternatif yaitu yang pertama 

pertumbuhan dari dalam perusahaan (internal growth) yang dapat dilakukan 

dengan cara menambah kapasitas pabrik, menambah produk, mencari pasar baru 

atau membangun bisnis baru dari awal. Alternatif yang kedua yaitu pertumbuhan 

dari luar perusahaan (external growth) yang dapat dilakukan dengan membeli 

perusahaan yang sudah ada.  

 Salah satu bentuk strategi external growth yaitu Merger dan Akuisisi. Merger 

dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan dan salah satu nama 

perusahaan yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lain dibubarkan 

secara hukum. Akuisisi dilakukan dengan pembelian seluruh atau sebagian 

kepemilikan suatu perusahaan yang mengakibatkan adanya hubungan induk-anak. 

Merger dan akuisisi ini merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru dan 

produk baru karena perusahaan tidak perlu membangun bisnis dari awal, sehingga 

diperoleh penghematan waktu yang sangat signifikan antara pertumbuhan internal 
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dan pertumbuhan eksternal khususnya melalui merger dan akuisisi. Dengan 

adanya keunggulan tersebut perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal 

melalui merger dan akuisisi dibandingkan pertumbuhan internal.  

 Alasan lain perusahaan lebih tertarik memilih merger dan akuisisi sebagai 

strateginya daripada pertumbuhan internal adalah karena merger dan akuisisi juga 

dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaaan setelah 

merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing 

perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Selain itu merger dan akuisisi dapat 

memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan 

pemasaran produk, riset, kemampuan manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi 

berupa penurunan biaya produksi. Keuntungan yang diperoleh dari merger dan 

akuisisi ini diharapkan akan memberikan keunggulan kompetitif yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan 

kemakmurkan pemilik perusahaan dan pemegang saham. 

 Aktifitas merger dan akuisisi di negara-negara maju seperti Amerika, 

Kanada, dan Eropa Barat sudah menjadi pemandangan bisnis yang biasa. Di 

Indonesia merger dan akuisisi mulai menunjukan skala peningkatan yang cukup 

signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 merger dan akuisisi di Indonesia 

telah banyak dilakukan oleh bank-bank dengan harapan agar dapat memperkuat 

struktur modal dan memperoleh keringanan pajak. 

 Beberapa penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

keuangan di Indonesia diantaranya adalah Payamta dan Setiawan (2004) yang 

meneliti kinerja keuangan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dari 
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rasio-rasio keuangan dan return saham di sekitar peristiwa terjadi. Hasil 

penelitiannya menunjukkan rasio-rasio keuangan dua tahun sebelum dan sesudah 

peristiwa merger dan akuisisi tidak mengalami perubahan yang signifikan. 

Sedangkan abnormal return saham sebelum pengumuman merger dan akuisisi 

positif, namun setelah pengumuman merger dan akuisisi justru negatif. Penelitian 

lainnya dilakukan Yudatmoko dan Ainun (2000) yang meneliti return saham 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang tidak 

melakukan merger dan akuisisi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

perbedaan return yang signifikan antara perusahaan yang melakukan merger dan 

akuisisi dengan perusahaan yang tidak melakukan merger dan akuisisi. 

 Penelitian yang membandingkan antara akuisitor dan non akuisitor 

dilakukan Wibowo dan Pakereng (2001) yang meneliti return saham perusahaan 

akuisitor dan non akuisitor, hasilnya menunjukkan bahwa baik akuisitor dan non 

akuisitor sama-sama memperoleh return yang negatif diseputar pengumuman 

merger dan akuisisi. Penelitian lainnya dilakukan Sutrisno dan Sumarsih (2004) 

yang meneliti return saham perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi 

dalam jangka panjang yaitu dengan jangka waktu pengamatan satu tahun sebelum 

dan dua tahun sesudah merger dan akuisisi, menunjukkan hasilnya bahwa merger 

dan akuisisi memberi pengaruh pada return saham yang bisa bernilai positif dan 

negatif walaupun tidak signifikan secara statistik. 

 Hasil penelitian sebelumnya kebanyakan menunjukkan hasil yang kurang 

menggembirakan, ternyata merger dan akuisisi tidak membawa pengaruh yang 

lebih baik terhadap kinerja keuangan perusahaan sesudah merger dan akuisisi. 



4 
 

 
 

Padahal telah disebutkan di atas bahwa perusahaan melakukan merger dan 

akuisisi dengan harapan bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik 

dibandingkan sebelum melakukan merger dan akuisisi.  

 Berdasarkan uraian di atas menarik penulis untuk melakukan penelitian 

dengan mereplikasi penelitian Murni (2007) yang membandingkan antara kinerja 

perusahaan pengakusisi dengan perusahaan yang diakuisisi dengan menggunakan 

rasio keuangan yang sama tetapi ada perbedaan dalam variabel penelitian dan 

sampel, yaitu dengan mengggunakan sample perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia mulai periode 2006 sampai dengan 2008 kecuali perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan serta membedakan antara perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi. Penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Akuisisi dan Merger terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Pengakuisisi dan Perusahaan Diakuisisi” (Studi Kasus pada Perusahaan  

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2008) 

 

1. 2  Rumusan Masalah Penelitian 

 Mengacu pada latar belakang masalah maka rumusan masalah yang 

disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi? 

b. Bagaimana pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan diakuisisi? 
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1. 3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi. 

b. Mengetahui pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan diakuisisi. 

 

1. 4  Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat  

kepada beberapa pihak. Dimana secara teknis diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat: 

1. Pihak Internal Perusahaan (Manajer, Dewan Direksi) 

       Memberikan informasi yang dapat membantu mereka memprediksi 

mengenai kinerja keuangan perusahaan mengambil keputusan untuk 

melakukan merger dan akuisisi. 

2. Pihak Eksternal Perusahaan (Investor dan Kreditor) 

a. Memperoleh informasi yang diperlukan untuk menilai potensi 

perusahaan publik terlebih dahulu, sehingga dapat melakukan investasi 

dan memberikan kredit dengan baik dan benar. 

b. Memberi bukti empiris tentang pengaruh merger dan akuisisi terhadap 

kinerja perusahaan  tersebut  setelah melakukan merger dan akuisisi. 
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1. 5  Sistematika Penulisan 

 Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab 1: Pendahuluan. 

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab 2: Kajian Pustaka. 

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai kajian 

pustaka yang meliputi; teori merger dan akuisisi dengan kinerja keuangan 

dan hasil penelitian terdahulu yang kemudian dari pembahasan tersebut 

diformulasikan dalam bentuk hipotesis. 

Bab 3: Metode Penelitian. 

Pada bab ini dibahas tentang metodologi penelitian menjelaskan populasi 

dan sampel, data dan sumber data yang dipakai dalam penelitian, definisi 

operasional variabel penelitian dan teknik analisis 

Bab 4: Analisis dan Pembahasan. 

Dalam bab ini dikemukakan analisis dan pembahasan hasil penelitian 

berupa pengujian statistik dan interpretasi dari data penelitian. 

Bab 5: Kesimpulan dan Saran. 

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan 

disertai dengan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2. 1 Penggabungan Usaha 

2. 1. 1 Pengertian Penggabungan Usaha 

       Penggabungan usaha merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup dan pengembangan produk perusahaan. Dalam 

penggabungan usaha, perusahaan diharapkan mampu memperoleh nilai tambah 

dalam segi finansial maupun non finansial jika dibandingkan ketika perusahaan 

melakukan usaha sendiri. Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan No 22 (IAI, 

2009) mendefinisikan penggabungan usaha sebagai bentuk penyatuan dua atau 

lebih perusahaan terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan 

menyatu dengan (uniting with) perusahaan lain atau memperoleh kendali (control) 

atas aktiva dan operasi perusahaan lain. 

       Menurut Beams (2000: 2), penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-

entitas usaha yang sebelumnya terpisah usaha untuk menggabungkan suatu 

perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan 

ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Pengertian menurut IFRS No. 3, 

penggabungan usaha adalah transaksi atau kejadian dimana entitas pengakuisisi 

memperoleh kendali atas satu usaha atau lebih. Transaksi ini kadang-kadang 

disebut 'true merger' atau 'merger of equals'. Usaha, sebagaimana dimaksud dalam 

IFRS 3, adalah sekumpulan aktivitas dan asset yang terintegrasi yang dapat 

diarahkan dan dikelola dengan tujuan untuk memberikan return dalam bentuk 
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dividen, penghematan kas, atau manfaat ekonomis lainnya secara langsung 

kepada investor, pemilik, anggota, atau partisipan.  

       Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan penggabungan 

usaha merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang salah satu dari 

perusahaan ini dimaksudkan agar perusahaan memperoleh daerah pemasaran yang 

lebih luas dan volume penjualan yang lebih besar, organisasi dan manajemen yang 

lebih baik, peningkatan pengendalian pasar dan posisi bersaing, diversifikasi lini 

produk, dan peningkatan pada modal untuk pertumbuhan sebagai biaya yang 

rendah atas pinjaman.   

2. 1. 2 Merger dan Akuisisi 

2. 1. 2. 1 Merger 

       Merger berasal dari kata “mergere” (Latin) yang artinya bergabung bersama, 

menyatu, berkombinasi, dan  menyebabkan hilangnya identitas karena terserap 

atau tertelan sesuatu. Merger merupakan penggabungan usaha pada suatu nama 

perusahaan di mana salah satu perusahaan harus berbentuk PT. Setelah merger, 

perusahaan yang dibeli akan kehilangan atau berhenti beroperasi dengan hasilnya 

adalah sebuah entitas yang lebih besar. 

 Menurut Beams (2007) merger merupakan suatu penggabungan usaha yang 

terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha 

lain dan entitas yang diambil alih tersebut dibubarkan. Definisi lain menurut 

Baker (2005) merger adalah jenis penggabungan usaha dimana hanya satu dari 

perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan.  

http://www.warsidi.com/2009/12/pemilik-owner-usaha-definisi-dari-ifrs.html
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       Berdasarkan definisi tersebut maka disimpulkan bahwa merger adalah  

penggabungan dua perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang 

tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan 

aktivitasnya atau bubar. Pada sebagian besar kasus merger, perusahaan yang 

memiliki ukuran lebih besar yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan 

nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil 

(perusahaan yang dimerger) akan menghentikan aktivitasnya atau dibubarkan 

sebagai badan hukum.  

Gambar 2.1 Merger 

 

 

 

2. 1. 2. 2 Akuisisi  

       Akuisisi berasal dari kata acquisitio (Latin) dan acquisition (Inggris), makna 

harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu/obyek untuk 

ditambahkan pada sesuatu/obyek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam 

memperoleh sinergi keuangan, akuisisi merupakan alternatif pilihan perusahaan 

untuk mencapi tujuannya. Kontrol adalah kata kunci yang membedakan merger 

dan akuisisi. 

       Definisi akuisisi menurut Abdul Moin (2003:8), dalam terminologi bisnis 

diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau 

aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik 

perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan 

PT A 

PT B 

PT A 
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hukum yang terpisah. Sedangkan perspektif akuntansi mengenai akuisisi dalam 

PSAK No. 22 paragraf 08 menjelaskan bahwa akuisisi (acquisition) adalah suatu 

bentuk penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi 

(acquirer) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang 

diakuisisi (acquiree), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu 

kewajiban, atau mengeluarkan saham. 

       Berdasarkan beberapa definisi tersebut, disimpulkan bahwa akuisisi 

merupakan proses pengambilalihan sebuah perusahaaan target oleh perusahaan 

pengakuisisi sehingga perusahaan yang menjadi target mempunyai posisi yang 

lebih lemah dibanding perusahaan pengakuisis. Dalam akuisisi perusahaan-

perusahaan yang terlibat tetap berdiri dan melanjutkan usahanya secara 

independen. Beralihnya pengendalian ini berarti pengakuisisi memilki saham 

lebih dari 50% dan memunculkan hubungan afiliasi (induk – anak).  

Gambar 2.2 Akuisisi 

 

 

 

 

2. 1. 3 Motif Melakukan Merger dan Akuisisi 

       Pada umumnya tujuan dilakukannya merger dan akuisisi adalah untuk 

mendapatkan sinergi atau nilai tambah, dimana nilai tambah tersebut lebih bersifat 

jangka panjang dibanding nilai tambah yang hanya bersifat sementara saja. 

Berikut ini motif dilakukannya merger dan akuisisi yaitu:  

PT A 

PT B 

PT A 

PT B 
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1. Motif Ekonomi 

       Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan dalam 

perspektif keuangan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan atau 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Esensi tujuan 

perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah seberapa besar 

perusahaan mampu menciptakan nilai (value creation) bagi perusahaan 

dan bagi pemegang saham. Merger dan akuisisi memiliki motif ekonomi 

dalam jangka panjang yaitu untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. 

2. Motif Sinergi 

       Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan 

akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing 

perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Pengaruh sinergi bisa timbul 

dari empat sumber (1) penghematan operasi, (2) penghematan keuangan, 

(3) perbedaan efisiensi, dan (4) peningkatan penguasaaan pasar akibat 

berkurangnya persaingan (Brigham, 2001). 

3. Motif diversifikasi. 

       Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa 

dilakukan melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk 

mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan 

posisi bersaing. Akan tetapi jika melakukan diversifikasi yang semakin 

jauh dari bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor 

yang mendukung kompetensi inti (core competence). Disamping 
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memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, 

diversifikasi juga membawa kerugian yaitu adanya subsidi silang. 

4. Motif non-ekonomi. 

Aktivitas merger dan akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk 

kepentingan ekonomi saja tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat 

non-ekonomi, seperti prestise dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal 

dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. 

2. 1. 4 Keunggulan dan Kelemahan Aktivitas Merger dan Akuisisi 

       Alasan mengapa perusahaan melakukan merger adalah ada “manfaat lebih” 

yang diperoleh darinya, meskipun asumsi ini tidak semuanya terbukti. Secara 

spesifik, keunggulan dan manfaat merger dan akuisisi antara lain adalah (Moin, 

2003): 

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

2. Memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kredititor lebih percaya 

dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan. 

3. Mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen 

baru. 

4. Menghemat waktu untuk memasuki untuk memasuki bisnis baru. 

5. Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. 

       Selain memiliki keunggulan, merger dan akuisisi juga memiliki kelemahan 

sebagai berikut: 

1. Proses integrasi yang tidak mudah. 

2. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat. 
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3. Meningkatnya kompleksitas birokrasi. 

4. Seringkali menurunkan moral organisasi. 

5. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang 

saham 

2. 1. 5 Keberhasilan dan Kegagalan Merger dan Akuisisi. 

       Keberhasilan atau kegagalan suatu merger dan akuisisi dapat dilihat pada saat 

proses perencanaan. Pada saat proses ini biasanya terjadi sudut pandang yang 

berbeda-beda diantara fungsi organisasi dalam menanggapi pengambilan 

keputusan merger dan akuisisi seiring dengan meningkatnya momentum, 

selanjutnya terjadi rancunya pengharapan dimana terjadi perbedaan-perbedaan 

harapan di pihak manajemen. Faktor-faktor yang dianggap memberi kontribusi 

terhadap keberhasilan merger dan akuisisi yaitu (Sudarsanam, 1999): 

1. Melakukan audit sebelum merger dan akuisisi. 

2. Perusahaan target dalam keadaan baik. 

3. Memiliki pengalaman merger dan akuisisi sebelumnya. 

4. Perusahaan target relatif kecil. 

5. Melakukan merger dan akuisisi yang bersahabat. 

       Dari proses perencanaan tersebut juga dapat memunculkan faktor-faktor yang 

yang memicu kegagalan merger dan akuisisi yaitu: 

1. Perusahaan target memiliki kesesuaian strategi yang rendah dengan 

perusahaan pengakuisisi.. 

2. Tidak adanya kejelasan mengenai nilai yang tercipta dari setiap program 

merger dan akuisisi. 
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3. Tim negosiasi yang berbeda dengan tim implementasi yang akan 

menyulitkan proses integrasi. 

4. Ketidakpastian, ketakutan dan kegelisahan diantara staf perusahaan yang 

tidak ditangani.  

5. Pihak pengambilalih tidak mengkomunikasikan perencanaan dan 

pengharapan mereka terhadap karyawan perusahaan target sehingga terjadi 

kegelisahan diantara karyawan. 

2. 1. 6 Metode Akuntansi untuk Merger dan Akuisisi di Indonesia 

       Pada awalnya ada dua macam metode transaksi akuisisi yang telah ditetapkan 

dalam PSAK No. 22 (IAI, 2000) yaitu metode penyatuan kepemilikan dan metode 

pembelian. Tetapi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan didukung 

dengan munculnya standar baru dalam bidang akuntansi maka metode penyatuan 

kepemilikan hanya dipakai dalam kombinasi bisnis yang melibatkan entitas 

sepengendali (PSAK 38). Metode akuisisi yang berlaku di Indonesia untuk saat ini 

menurut PSAK No. 22 hanya metode pembelian dan pengapdosian IFRS 3 

“Business Combination” yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2011.  

       Perlakuan akuntansi terhadap penggabungan usaha melalui akuisisi dengan 

metode pembelian menurut PSAK No. 22 pada prinsipnya sama dengan perlakuan 

saat pembelian aktiva dengan menggunakan harga pasar wajar sebagai dasar 

penilaian gabungan, aktiva dan kewajiban yang diambil alih dinilai kembali 

(revaluasi) pada tanggal penggabungan. Metode ini menimbulkan perbedaan 

antara harga pasar wajar dan harga pasar aktiva bersih perusahaan yang diambil 

alih, yang dicatat sebagai goodwill. Goodwill timbul akibat pencatatan atas 
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penyertaan saham pada sisi aktiva sebesar nilai wajarnya yang jumlahnya lebih 

besar dari nilai bukunya.  

       Metode pembelian akan berpengaruh pada kemungkinan pengakuan goodwill 

sebagai aktiva dan kewajiban dicatat dengan nilai pasarnya. Secara terperinci 

perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut: 

1. Transaksi dibukukan seperti halnya pembelian aktiva lainnya, karena 

dalam akuisisi terjadi transaksi pengalihan aktiva, timbulnya kewajiban 

atau penerbitan saham dalam rangka memperoleh kendali atas aktiva 

bersih dari perusahaan lain. 

2. Metode pembelian menggunakan harga perolehan sebagai dasar untuk 

mencatat akuisisi tersebut. 

3. Sejak tanggal akuisisi, hasil usaha perusahaan yang diakuisisi harus 

dilaporkan dalam laba rugi perusahaan yang mengakuisisi. 

4. Aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi harus dilaporkan dalam 

neraca perusahaan yang mengakuisisi. 

5. Goodwill yang timbul akibat transaksi akuisisi tersebut harus dilaporkan 

dalam neraca perusahaan yang mengakuisisi. 

 

2. 2 Kinerja Keuangan Perusahaan 

2. 2. 1 Pengertian Kinerja Keuangan 

       Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2007) kinerja perusahaan dapat 

diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi 

keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu seringkali digunakan sebagai dasar 
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untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Hal ini sangat 

penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan 

lingkungan. Penilaian kinerja keuangan ini dilakukan oleh pihak manajemen agar 

dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

       Kinerja perusahaan dapat diukur berdasarkan pada data keuangan yang 

dilaporkan atau dipublikasikan pada laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan 

PABU (Prinsip Akuntansi Berlaku Umum). Dengan adanya laporan keuangan 

yang di dalamnya terdapat indikator keuangan pokok yang membandingkan rasio 

masa lalu, saat ini ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama 

atapun antara perusahaan. 

       Berdasarkan beberapa pengertian di atas kinerja keuangan didefinisikan 

sebagai prestasi manajemen, dalam hal ini manajemen keuangan dalam mencapai 

tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai 

perusahaan secara efektif dan efisien.  

2. 2. 2 Metode Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Keuangan 

 Menganalisa laporan keuangan berarti memahami kondisi perusahaan 

melalui ilmu akuntansi dengan media laporan keuangan. Definisi rasio keuangan 

menurut Hanafi (1996) rasio yang menggambarkan suatu hubungan jumlah 

tertentu dengan jumlah lainnya, dan dengan mengggunaka alat analisis berupa 

rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisis 

tentang baik buruknya posisi keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio 
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tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai 

sebuag standar. 

 Namun dari informasi yang dihasilkan laporan keuangan tersebut masih ada 

keterbatasan-keterbatasan dalam rasio keuangan. Menurut Weston dan Brigham 

(1993: 113), keterbatasan rasio keuangan yaitu: 

1. Analisa rasio lebih berguna bagi perusahaan kecil dengan bidang usaha 

yang lebih sempit  

2. Pemilihan suatu rasio yang tepat bagi perusahaan untuk mengukur kinerja 

perusahaan. 

3. Faktor-faktor musiman yang menyebabkan ketimpangan pada analisis 

rasio keuangan. 

4. Perbedaan praktek operasi dan akuntansi bisa menyebabkan distorsi dalam 

perbandingan. 

5. Kesulitan dalam menetapkan secara pasti apakah suatu rasio keuangan ini 

baik atau buruk. 

6. Suatu perusahaan bisa mempunyai sejumlah rasio yang terlihat baik 

sedangkan rasio yang lain jelek, sehingga sulit untuk menentukan apakah 

secara keseluruhan perusahaan ini baik atau buruk. 

 Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan risiko dan tingkat imbal 

hasil dari berbagai perusahaan untuk membantu investor dan kreditor membuat 

keputusan investasi dan kredit yang baik (White et al., 2002). Ada empat kategori 

rasio yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek dari hubungan risiko dan 

return (White et al., 2002), yaitu sebagai berikut: 
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1. Rasio Likuiditas. 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Rasio likuiditas ini terdiri 

dari: 

a. Current ratio. 

       Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang diharapkan akan 

dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek untuk menutup kewajiban 

lancar. Rasio yang rendah menunjukkan kurangnya modal untuk 

membayar hutang. Namun rasio yang tinggi tidak selalu berarti perusahaan 

sedang dalam keadaan yang baik. Hal tersebut dapat berarti bahwa kas 

tidak digunakan sebaik mungkin. Current ratio dihitung dengan membagi 

aktiva lancar dengan kewajiban lancar. 

b. Quick ratio. 

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan melunasi 

kewajiabn lancarnya dengan aktiva yag lebih mudah dicairkan menjadi 

uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh temponya kewajiban. 

Dalam quick ratio persediaan dihilangkan karena dianggap aktiva yang 

sulit dikonversi menjadi kas dengan cepat dan merupakan aktiva di mana 

pada waktu dilikuidasi kemungkinan kerugian/kehilangan paling sering 

terjadi. Quick ratio dihitung dengan mengurang persediaan dari aktiva 

lancar dan sisanya dibagi dengan kewajiban lancar. 
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c. Net Working Capital (Modal Kerja) 

       Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam semua aspek 

pengelolaan baik aktiva lancar maupun hutang lancar. Modal kerja adalah 

investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas 

(surat–surat berharga), piutang dagang dan persediaan. Net Working 

Capital dihitung dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar.  

2. Rasio Aktivitas. 

       Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya 

Rasio aktivitas dihitung dari perbandingan antara tingkat penjualan dengan 

berbagai elemen aktiva. Rasio aktivitas ini terdiri dari: 

a. Inventory turnover 

       Inventory turnover ini mengukur efisiensi pengelolaan persediaan 

dengan menunjukkan berapa kali (secara rata-rata) persediaan barang 

dijual dan diganti selama satu periode. Makin tinggi angka ini makin baik 

bagi perusahaan. Inventory turnover dihitung dengan harga pokok 

penjualan dibagi rata-rata persediaan. 

b. Receivable turnover 

       Receivable turnover ini mengukur efisiensi perusahaan dalam 

mengelola piutangnya dengan menunjukkan berapa kali (secara rata-rata) 

perusahaan menagih piutangnya selama satu periode. Receivable turnover 

dihitung dengan total penjualan kredit bersih dibagi saldo rata-rata 

piutang. 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/saham-definisi-jenis-dan-faktor-yang.html
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c. Fixed asset turnover. 

       Fixed asset turnover mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan aktiva tetapnya dalam kegiatan menghasilkan pendapatan, 

selain itu juga dapat mennjukkan terlalu besar tidaknya investasi dalam 

aktiva yang bersangkutan. Semakin rendah fixed asset turnover, berarti 

penggunaan aktiva tetapnya semakin kurang efisien. Fixed asset turnover 

dihitung dengan penjualan dibagi aktiva tetap. 

d. Total asset turnover. 

Total asset turnover mengukur perputaran semua aktiva dan 

menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan untuk setiap aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio berarti semakin baik manajemen 

dalam mengelola aktivanya, sedangkan semakin rendah rasio 

menunjukkan buruknya kinerja manajemen dalam mengelola aktivanya. 

Total asset turnover dihitung dengan penjualan dibagi total aktiva. 

3. Rasio Leverage 

       Rasio ini menyangkut jaminan, yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar hutang bila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau 

dibubarkan. Dengan kata lain rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan 

menggunakan dana dari pihak luar atau kreditor. Rasio ini terdiri dari: 

a. Debt to total asset ratio. 

Debt to total asset ratio mengukur seberapa besar seluruh hutang 

dijamin oleh seluruh aktiva perusahaan. Kreditur lebih menyukai rasio 

yang rendah karena semakin rendah rasio ini, maka semakin besar 
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perlindungan terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa likuidasi. 

Namun, di sisi lain pemilik saham lebih menyukai rasio yang tinggi karena 

dapat meningkatkan laba yang diharapkan. Debt to total asset ratio 

dihitung dengan total kewajiban dibagi total aktiva. 

b. Debt to equity ratio 

       Debt to equity ratio merupakan imbangan antara hutang dengan modal 

sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit 

dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan ukuran hutang sebaiknya 

tidak melebihi dari modal sendiri karena resiko menjadi tinggi apabila 

terjadi likuidasi dan perusahaan akan kesulitan untuk membayar hutang. 

Debt to equity ratio dihitung dengan total kewajiban dibagi total ekuitas. 

c. Long term debt to equity ratio 

       Long term debt to equity ratio merupakan imbangan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri, yang dihitung dengan total 

kewajiban jangka panjang dibagi total ekuitas. 

4. Rasio Profitabilitas. 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Rasio ini membantu perusahaan dalam mengontrol 

penerimaannya. Rasio profitabilitas terdiri dari: 

a. Operating profit margin. 

Operating profit margin mengukur berapa laba usaha yang 

dihasilkan dari penjualan atau pendapatan. Semakin rendah rasio ini, 

semakin kurang baik karena biaya-biaya operasi naik. Kemungkinan hal 
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ini terjadi karena ada pemborosan. Operating profit margin dihitung 

dengan laba operasi dibagi total penjualan. 

b. Net profit margin. 

Net profit margin mengukur seberapa banyak laba bersih setelah 

pajak dan bunga yang dapat dihasilkan dari penjualan atau pendapatan. 

Rasio yang rendah bisa disebabkan karena penjualan turun lebih besar dari 

turunnya ongkos, dan sebaliknya. Setiap perusahaan berkepentingan 

terhadap profit margin yang tinggi. Net profit margin dihitung dengan laba 

bersih dibagi total penjualan. 

c. Return On Asset 

Return On Assett mengukur keuntungan yang dihasilkan dari seluruh 

aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio yang rendah menunjukkan kinerja 

yang buruk atas pemanfaatan aktiva yang buruk oleh manajemen, 

sedangkan rasio tinggi menunjukkan kinerja atas penggunaan aktiva yang 

baik. Return on asset dihitung dengan laba bersih dibagi total aktiva. 

d. Return On Equity. 

Return On Equity mengukur seberapa banyak laba bersih yang dapat 

dihasilkan dari investasi para pemegang saham dalam perusahaan. Rasio 

yang rendah dapat diartikan bahwa manajemen kurang efisien dalam 

penggunaan modal, sedangkan rasio yang tinggi dapat menunjukkan 

bahwa sebagian besar modal diperoleh dari pinjaman atau manajemen 

sangat efisien. Return on equity dihitung dengan laba bersih dibagi total 

ekuitas. 
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2. 2. 3 Metode Analisis Kinerja Keuangan dengan Return Saham 

       Konsep risiko tidak terlepas kaitannya dengan return yang merupakan salah 

satu variabel kunci dalam berinvestasi oleh karena investor selalu mengharapkan 

tingkat return yang sesuai atas setiap risiko investasi yang dihadapinya. Menurut 

Ang (1997), menyatakan bahwa tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati 

dari suatu investasi tentunya investor tidak mau berinvestasi jika pada akhirnya 

tidak ada hasil. Lebih lanjut setiap investasi baik jangka panjang maupun jangka 

pendek mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Brigham et 

al. (1999:192), pengertian dari return adalah “measure the financial performance 

of an investment”. Gitman (2000:238) mendefinisikan return sebagai total 

keuntungan atau kerugian yang dialami sebuah investasi selama beberapa periode 

waktu, dikalkulasi dengan membagi perubahan nilai suatu asset ditambah 

pembagian kas selama periode tersebut dengan nilai investasi awalnya.  

Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu current income (pendapatan lancar) adalah keuntungan yang didapat 

melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti dividen. Keuntungan ini 

biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan 

secara cepat. Sedangkan capital gain/loss merupakan selisih laba (rugi) yang 

dialami oleh pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi 

(rendah) dibandingkan harga saham sebelumnya.  

Penelitian terhadap return saham digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan, dengan pertimbangan bahwa harga saham merupakan 
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cerminan dari nilai perusahaan.  Menurut Hartono (2000:109) return saham dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1.  Return sesungguhnya (realized return), return sesungguhnya merupakan 

return yang sudah terjadi yang dihitung dari selisih harga sekarang relatif 

terhadap harga sebelumnya. Return realisasi sangat penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan dan juga 

berguna sebagai dasar penentuan return ekspetasi. 

2. Sedang return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh 

oleh investor di masa yang akan datang.  

 

2. 3 Hasil Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

 Beberapa penelitian di Indonesia mengenai pengaruh merger dan akuisisi 

terhadap kinerja keuangan diantaranya yaitu 

2. 3. 1 Analisis Pengaruh Keputusan Merger dan Akuisisi terhadap 

Perubahan Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia ( Payamta dan Setiawan, 

2004) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh merger dan 

akuisisi terhadap kinerja perusahaan setelah melakukan aktivitas merger dan 

akuisisi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang melakukan merger dan akuisisi selama tahun 

1990-1996, sebanyak 53 perusahaan. Dengan teknik pursposive sampling, 

akhirnya diperoleh 16 perusahaan sebagai sampel penelitian.  
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 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja perusahaan yang 

dilihat dari laporan keuangan berupa rasio keuangan dan fluktuasi harga saham. 

Rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, dan 

profitabilitas selanjutnya diuji dengan menggunakan uji statistik non parametrik 

Wilcoson dan Manova. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan 

yang signifikan untuk periode sebelum dan sesudah merger dan akuisisi baik dari 

segi harga saham maupun dari segi rasio keuangna. Meskipun ada beberapa rasio 

keuangan yaitu total asset turn over, fixed asset turn over, ROI, dan ROE yang 

memberikan indikasi adanya perbedaan yang signifikan untuk periode sebelum 

dan sesudah merger dan akuisisi namun hasil ini hanya sementara dan tidak 

konsisten. 

 Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu melibatkan perusahaan diakuisisi dan sebagai sampel yang akan 

digunakan sebagai pembanding untuk melihat seberapa jauh pengaruh akusisi dan 

merger terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini penulis memasukkan 

unsur return saham yang mencerminkan hasil bagi investor saat melakukan 

investasi pada suatu perusahaan sehingga akan diperoleh informasi yang 

bermanfaat saat akan melakukan merger ataupun akuisisi. 

2. 3. 2 Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Pengakuisisi dan Perusahaan Diakusisi (Murni, 2007)  

        Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aksi perusahaan 

dalam melakukan merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pengakusisi dan perusahaan yang diakusisisi dengan pertimbangan sinergi yang 
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diharapkan dapat terlihat dalam jangka panjang. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan melakukan 

aktivitas Merger dan Akuisisi dengan rentang waktu antara 2000-2005, dihasilkan 

sampel penelitian yang terdiri dari 14 perusahaan pengakuisisi dan 12 perusahaan 

yang diakuisisi.  

 Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage dan rasio 

profitabilitas dan return saham dengan jangka waktu satu tahun sebelum, satu dan 

dua tahun sesudah merger dan akuisisi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa tidak 

ada perbedaan secara signifikan rasio keuangan secara menyeluruh antara satu 

tahun dengan satu tahun sesudah dan satu tahun sebelum merger dan akuisisi baik 

pada perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Pada sisi return 

saham, Average Abnormal Return (AAR) pada perusahaan pengakuisisi 

mengalami penurunan signifikan pada masa menjelang dan sesudah peristiwa 

merger dan akuisisi, sedangkan pada perusahaan yang diakuisisi tidak terjadi 

perubahan secara menyeluruh dengan adanya peristiwa merger dan akuisisi. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunkan sample yang berbeda, yaitu dengan 

mengggunakan sample perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai 

periode 2006 sampai dengan 2008 dengan pengecualian perusahaan yang 

bergerak di sektor keuangan. Selain itu ketika terjadi krisis global pada pada tahun 

2008 yang berakibat pada tidak stabilnya perekonomian dunia pada umumnya dan 

Indonesia pada khususnya akan berpengaruh juga terhadap laporan keuangan 
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perusahaan, sehingga kemungkinan perbedaan hasil penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu. 

 Atas dasar pertimbangan dari teori pengaruh merger dan akuisisi terhadap 

kinerja keuangan dimana setelah merger dan akuisisi ukuran perusahaan dengan 

sendirinya bertambah besar karena aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan 

digabung bersama. Oleh karena itu kinerja pasca merger dan akuisisi seharusnya 

semakin baik dibandingkan dengan sebelum merger dan akuisisi. Dengan 

pertimbangan tersebut dan beberapa hasil penelitian di atas, maka dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Pengaruh akuisisi dan merger terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi dan 

perusahaan diakuisisi mengalami perubahan yang cukup signifikan. 

2. 3. 3 Pengaruh Akuisisi terhadap Perubahan Return Saham dan Kinerja 

Perusahaan (Yudyatmoko dan Ainun, 2000) 

 Penelitian ini meneliti bagaimana perubahan reaksi pasar, kinerja saham, 

kinerja akuntansi, resiko sistematis pengakuisisi sebelum dan sesudah 

dilakukannya aktivitas Akuisisi. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, sedagkan sampel yang diambil 

berasal dari perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi dengan kriteria 

perusahaan publik yang terdaftar di BEJ, melakukan aktivitas setelah perusahaan 

go public, berasal dari semua jenis industri, mempunyai tanggal akuisisi yang 

jelas, perusahaan yang melakukan akuisisi tersebut tetap eksis sampai tahun 1999, 

datanya tersedia dan lengkap. 
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 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan 

perusahaan yang berupa rasio-rasio keuangan, harga saham bulanan, dan harga 

saham harian. Informasi tentang harga saham tersebut nantinya akan digunakan 

untuk menghitung abnormasl return dan expected return. Dari beberapa hipotesis 

yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuisisi direspon secara 

positif oleh pasar yaitu dengan adanya perbedaan kinerja saham yang signifikan 

antara perusahaan yang melakukan akuisisi dengan yang tidak melakukan 

akuisisi. Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah profit margin, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata profit margin perusahaan setelah 

melakukan akuisisi menunjukkan hasil yang lebih rendah hal ini disebabkan 

antara lain adanya peningkatan resiko sistematis yang mengakibatkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba menjadi lebih lebih kecil. 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang bisa lebih dikembangkan dalam 

penelitian selanjutnya. Keterbatasan itulah yang membuat penelitian berikutnya 

menjadi berbeda dalam hal sampel, penelitian berikutnya melihat kinerja 

keuangan dari sisi perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi. Variabel 

yang digunakan dalam menghitung return saham pun cukup bervariasi, penulis 

berharap dengan beberapa variabel tersebut bisa menunjukkan hasil yang 

mendekati kondisi sebenarnya. Hal tersebut tidak tidak dilakukan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Yudyatmoko dan Ainun. 

 

 



29 

 

2. 3. 4  Studi Empiris tentang Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi untuk 

Merger dan Akuisisi terhadap Volume Perdagangan Saham Perusahaan 

Publik di Indonesia (Etty Gurendrawati dan Bambang Sudibyo, 1999) 

 Pemakaian metode akuntansi yang berbeda akan menghasilkan posisi 

keuangan yang berbeda dalam pelaporan keuangannya karena perbedaan dalam 

perlakuan akuntansinya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar, 

berupa perubahan volume perdagangan saham terhadap terjadinya peristiwa 

merger dan akuisisi pada perusahaan publik.  

 Obyek studi dalam perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta yang pernah melakukan aktivitas merger dan akuisisi, 

mengumumkan aktivitas merger dan akuisisinya dalam kurun waktu 1990-1998. 

Berdasarkan kriteria perusahaan yang akan dijadikan sampel maka ada 34 

perusahaan yang dipilih dan yang berhasil diidentifikasi metode akuntansi yang 

digunakan untuk merger dan akuisisi ada 26 perusahaan. 

 Penelitian ini merupakan event study yang hanya mengamati pengaruh suatu 

peristiwa pada suatu periode tertentu. Untuk keperluan analisis hipotesisnya maka 

pengolahan data dilakukan untuk menghitung rata-rata volume perdagangan 

saham perusahaan sampel selama 21 hari pengamatan yaitu 10 hari sebelum 

merger dan akuisisi, pada tanggal merger dan akuisisi, dan 10 hari setelah 

pengumuman merger dan akuisisi. 

 Hasil penelitian ini membuktikkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada volume perdagangan saham antara periode sebelum merger dan 

akuisisi dan sesudah tanggal merger dan akuisisi. Hal ini kemungkinan 
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disebabkan kondisi pasar modal Indonesia yang baru efisien dalam bentuk lemah 

dan investor belum menggunakan informasi non keuangan yang dipublikasikan 

dalam proses pengambilan keputusan investasi mereka.  

 Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal  metode akuntansi untuk 

merger dan akuisisi hanya memakai metode pembelian karena metode penyatuan 

kepemilikan telah dihapus sehingga penelitian ini hanya melihat harga saham 

yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap return saham yang diperoleh oleh 

investor. Selain itu rentang waktu untuk pengamatan pun berbeda di mana 

penelitian sebelumnya tidak melihat secara kontinu pergerakan saham tetapi 

dilihat dari laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan.  

H2: Adanya perbedaan return saham pada perusahaan pengakuisisi setelah 

dilakukannya aktivitas akuisisi dan merger 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1  Jenis Penelitian 

       Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yang melihat perubahan 

kinerja perusahaan dari segi finansial yaitu melalui return saham dan rasio 

keuangan karena terjadinya merger dan akuisisi. Penelitian ini melakukan analisis 

perbandingan antara perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan diakuisisi. 

 

3. 2  Populasi dan Sampel 

3. 2. 1  Polulasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah melakukan aktivitas penggabungan usaha 

dengan rentang waktu antara tahun 2006-2008 dengan mengecualikan industri 

keuangan. Pengecualian industri keuangan dari populasi dalam penelitian ini 

dikarenakan adanya perbedaan rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja 

industri keuangan dengan rasio keuangan industri manufaktur. 

3. 2. 2  Sample 

 Sample dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode Purposive 

Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap 

mempunyai hubungan dengan karateristik populasi serta disesuaikan dengan 

masalah dan tujuan penelitian. Sample dibedakan menjadi dua yaitu perusahaan 
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pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi. Kriteria sample perusahaan pengakuisisi 

ditentukan sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melakukan merger 

atau akuisisi selama periode tahun 2006-2008 dan diketahui waktu 

dilakukannya merger atau akuisisi. 

2. Melakukan satu kali aktivitas merger atau akuisisi dalam waktu 1 tahun, 

Hal ini dilakukan karena kesuksesan akuisisi pada satu perusahaan tidak 

menjamin kesuksesan akuisisi berikutnya jika perusahaan itu melakukan 

akuisisi lagi pada perusahaan berikutnya dan perusahaan juga harus 

mempertimbangkan pengaruh akuisisi tersebut terhadap laba perusahaan 

ataupun arus kas yang akan diterima. 

3. Memiliki pasangan perusahaan target sejenis maksimal satu perusahaan 

sehingga penghematan operasi dapat dicapai seperti kegiatan pemasaran, 

tenaga pemasaran, penambahan jenis produk yang pada nantinya akan 

meningkatkan volume dan penggunaan sumbr daya yang ada dengan 

efisien.  

4. Memiliki data laporan keuangan dan harga saham untuk masa satu tahun 

sebelum hingga satu tahun sesudah merger atau akuisisi 

 Mengacu pada penelitian yang dilakukan Murni (2007) penelitian ini akan 

menggunakan kelompok pembanding yaitu perusahaan yang diakuisisi dan yang 

dimerger. Untuk kriteria sample perusahaan diakuisisi ditentukan sebagai berikut: 
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1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melakukan merger 

atau akuisisi selama periode tahun 2006-2008 dan diketahui waktu 

dilakukannya merger atau akuisisi. 

2. Perusahaan mengalami peralihan kepemilikan berupa perpindahan 

kepemilikan saham lebih dari 50 persen saham (diakuisisi atau dimerger) 

oleh perusahaan lain. 

3. Memiliki keterangan waktu yang jelas mengenai kapan perusahaan 

tersebut diakuisisi ataupun dimerger. 

4. Memiliki data laporan keuangan dan harga saham untuk masa satu tahun 

sebelum hingga satu tahun sesudah merger atau akuisisi.  

       Daftar perusahaan yang melakukan aktivitas Merger dan Akuisisi selama 

tahun 2006-2008 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dapat dilihat pada tabel 3.1 di 

bawah ini: 

Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan yang Melakukan Merger dan Akuisis Tahun 2006-2008 

No Perusahaan Pengakuisisi 
Perusahaan Dimerger / 

Diakuisisi 

Waktu Efektif 

Pengumuman 

1 
PT Mitra Investindo Tbk. 

(MITI) 
PT Caraka Berkat Sarana Maret 2006 

2 
PT Ades Water Indonesia 

Tbk. (ADES) 
PT Pamargha Indojatim Juli 2006 

3 
PT Selamat Sempurna Tbk. 

(SMSM) 

PT Andhi Chandra 

Automotive Product 
Desember 2006 

4 
PT Surya Toto Indonesia 

Tbk. (TOTO) 
PT Surya Pertiwi Paramita Desember 2006 
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5 
PT Mobile 8 Telecom Tbk. 

(FREN) 

Telesera, Metrosel, 

Komselindo 
Mei 2007 

6 
PT Global Land 

Development Tbk. (KPIG) 

PT Usaha Gedung 

Bimantara 
September 2007 

7 PT Salim Ivomas Pratama Tbk 
PT PP London Sumatra 

Indonesia Tbk. (LSIP) 
Oktober 2007 

8 Sofos Pte, Ltd, 
PT Ades Water Indonesia 

(ADES) 
Juni 2008 

9 
PT Energi Mega Persada 

Tbk. (ENRG) 
PT Mosesa Potreleum Juni 2008 

10 
PT Mitra Rajasa Tbk. 

(MIRA) 

PT Apexindo Pratama Duta 

(APEX) 
September 2008 

11 
PT Aneka Tambang Tbk. 

(ANTM) 
Asia Pacific Nickel Pty. Desember 2008 

Sumber: Badan Pengawas Pasar Modal  

 

3. 3  Data dan Sumber Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data 

laporan keuangan dan harga saham perusahaan sampel berasal dari Laboratorium 

Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dan Indonesian 

Capital Market Directory. Sumber data lainnya berasal dari sumber bacaan seperti 

buku-buku, jurnal, dan data dari internet. Data-data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data tentang laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba/rugi  

2. Data tentang harga pasar saham dari masing-masng sampel  

3. Profil perusahaan yang menjadi sampel 
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3. 4  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Akuisisi adalah pengambilalihan seluruh atau sebagian saham perusahaan, 

kedua perusahaan tetap berdiri dan melanjutkan usahanya. Sedangkan merger 

adalah pengambilalihan perusahaan, dimana perusahaan yang diambil alih 

tersebut bubar secara hukum.  

       Menurut PSAK No 1 Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur 

dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, 

liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban termasuk keuntungan dan kerugian dan 

kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 

dan arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam 

catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam 

memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian 

diperolehnya kas dan setara kas. 

       Kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan rasio keuangan dan return saham. Rasio keuangan merupakan rasio 

yang menggambarkan suatu hubungan jumlah tertentu dengan jumlah lainnya, dan 

dengan mengggunaka alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 
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memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik buruknya posisi 

keuangan perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Rasio Likuiditas. 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansial yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Rasio likuiditas ini terdiri 

dari: 

a. Current ratio. 

       Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang diharapkan akan 

dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek untuk menutup kewajiban 

lancar. Rasio yang rendah menunjukkan kurangnya modal untuk 

membayar hutang. Namun rasio yang tinggi tidak selalu berarti perusahaan 

sedang dalam keadaan yang baik. Hal tersebut dapat berarti bahwa kas 

tidak digunakan sebaik mungkin.  

Current ratio = Current asset / Current liabilities 

 

 

b. Quick ratio. 

Rasio ini menunjukkan tingkat kemmapuan perusahaan melunasi 

kewajiabn lancarnya dengan aktiva yag lebih mudah dicairkan menjadi 

uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh temponya kewajiban. 

Dalam quick ratio persediaan dihilangkan karena dianggap aktiva yang 

sulit dikonversi menjadi kas dengan cepat dan merupakan aktiva di mana 

pada waktu dilikuidasi kemungkinan kerugian/kehilangan paling sering 

terjadi.  

Quick ratio = (Current asset – inventor ) / Current liabilities 
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Fixed asset turnover = Sales / Net fixed asset 

Total asset turnover = Sales / Total asset 

2. Rasio Aktivitas. 

       Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya 

Rasio aktivitas dihitung dari perbandingan antara tingkat penjualan dengan 

berbagai elemen aktiva. Rasio aktivitas ini terdiri dari: 

a. Fixed asset turnover. 

       Fixed asset turnover mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan aktiva tetapnya dalam kegiatan menghasilkan pendapatan, 

selain itu juga dapat mennjukkan terlalu besar tidaknya investasi dalam 

aktiva yang bersangkutan. Semakin rendah fixed asset turnover, berarti 

penggunaan aktiva tetapnya semakin kurang efisien.  

 

 

b. Total asset turnover. 

Total asset turnover mengukur perputaran semua aktiva dan 

menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan untuk setiap aktiva yang 

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio berarti semakin baik manajemen 

dalam mengelola aktivanya, sedangkan semakin rendah rasio 

menunjukkan buruknya kinerja manajemen dalam mengelola aktivanya. 
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Debt total asset ratio = Total debt / Total asset 

 

Debt to equity = Total debt / Total equity 

3. Rasio Leverage 

       Rasio ini menyangkut jaminan, yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar hutang bila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau 

dibubarkan. Dengan kata lain rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan 

menggunakan dana dari pihak luar atau kreditor. Rasio ini terdir dari: 

a. Debt to total asset ratio. 

Debt to total asset ratio mengukur seberapa besar seluruh hutang 

dijamin oleh seluruh aktiva perusahaan. Kreditur lebih menyukai rasio 

yang rendah karena semakin rendah rasio ini, maka semakin besar 

perlindungan terhadap kerugian kreditur dalam peristiwa likuidasi. 

Namun, di sisi lain pemilik saham lebih menyukai rasio yang tinggi karena 

dapat meningkatkan laba yang diharapkan.  

 

 

b. Debt to equity ratio 

       Debt to equity ratio merupakan imbangan antara hutang dengan modal 

sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit 

dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan ukuran hutang sebaiknya 

tidak melebihi dari modal sendiri karena resiko menjadi tinggi apabila 

terjadi likuidasi dan perusahaan akan kesulitan untuk membayar hutang.  
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Operating profit margin = Operating profit / Sales 

Net profit margin = Net profit / Sales 

4. Rasio Profitabilitas. 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Rasio ini membantu perusahaan dalam mengontrol 

penerimaannya. Rasio profitabilitas terdiri dari: 

a. Operating profit margin. 

Operating profit margin mengukur berapa laba usaha yang 

dihasilkan dari penjualan atau pendapatan. Semakin rendah rasio ini, 

semakin kurang baik karena biaya-biaya operasi naik. Kemungkinan hal 

ini terjadi karena ada pemborosan.  

 

 

b. Net profit margin. 

Net profit margin mengukur seberapa banyak laba bersih setelah 

pajak dan bunga yang dapat dihasilkan dari penjualan atau pendapatan. 

Rasio yang rendah bisa disebabkan karena penjualan turun lebih besar dari 

turunnya ongkos, dan sebaliknya. Setiap perusahaan berkepentingan 

terhadap profit margin yang tinggi.  

 

 

c. Return on asset 

Return on asset mengukur keuntungan yang dihasilkan dari seluruh 

aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio yang rendah menunjukkan kinerja 

yang buruk atas pemanfaatan aktiva yang buruk oleh manajemen, 
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Return on Asset = Net profit / Total asset 

Return on equity = Net profit / Total equity 

sedangkan rasio tinggi menunjukkan kinerja atas penggunaan aktiva yang 

baik.  

 

d. Return on equity 

Return on equity mengukur seberapa banyak laba bersih yang dapat 

dihasilkan dari investasi para pemegang saham dalam perusahaan. Rasio 

yang rendah dapat diartikan bahwa manajemen kurang efisien dalam 

penggunaan modal, sedangkan rasio yang tinggi dapat menunjukkan 

bahwa sebagian besar modal diperoleh dari pinjaman atau manajemen 

sangat efisien. 

 

 

       Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan, 

keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi 

investor yang rasional. Sedangkan return saham merupakan total keuntungan atau 

kerugian yang dialami sebuah investasi selama beberapa periode waktu. Variabel 

ini dipilih karena menggambarkan hasil yang diperoleh investor dari investasi 

yang dilakukan dan memberikan informasi kepada investor untuk dapat menilai 

sejauh mana kinerja perusahaan yang akan ataupun sudah mereka akuisisi. Dalam 

penelitian ini return saham yang digunakan sebelumnya. Return sesungguhnya 

(realized return) merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung dari selisih 

harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya.  
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Keterangan: 

 Rit = return saham i pada bulan t. 

 Pit  = harga saham i pada bulan t. 

 Pit-1 = harga saham i pada bulan t-1. 

 

3. 5  Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif, yaitu: 

1. Analisis Rasio Keuangan 

       Untuk menganalisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap 

perusahaan secara fundamental yaitu pengaruhnya terhadap kondisi 

keuangan perusahaan digunakan 10 rasio keuangan yang dianalisis dsn 

terbagi menjadi 4 kelompok rasio yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, 

rasio leverage, dan rasio proftabilitas. Dari rasio-rasio keuangan tersebut 

selanjutnya dibandingkan antara rasio keuangan sebelum akuisisi dan 

merger dengan rasio keuangan setelah akuisisi dan merger. 

2. Analisis Return Saham  

       Pengamatan terhadap pergerakan harga saham dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh dalam jangka pendek atas aktivitas akuisisi dan 

merger. Setelah mengetahui pergerakan harga saham kemudian dilakukan 

Rit = (Pit – Pit-1) / Pit-1 
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perbandingan return saham sebelum dan sesudah aktivitas merger dan 

akuisisi dilakukan. 

3. Analisis statistika. 

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan Uji Beda T-

Tes. Uji Beda T-Tes digunakan untuk menentukan apakah dua sample 

yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda dengan 

tujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan 

satu dengan yang lainnya. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai 

rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan. 

Dalam penelitian ini digunakan Uji Paired Sample T-Tes, dimana 

kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan kinerja perusahaan sebelum 

dan setelah terjadinya aktivitas akuisisi dan merger. Selain itu juga 

digunakan Uji Independent Sample T-Tes dengan variabel independen 

yang berbeda yaitu membandingkan kinerja perusahaan pengakuisisi dan 

perusahaan diakuisisi dengan periode sesudah akuisisi dan merger. 

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% ini berarti bahwa 

tingkat signifikansinya sebesar 5%. Maka: 

- Tingkat signifikannya lebih dari 5% maka H0 diterima, ini 

membuktikan bahwa tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan 

dalam kinerja perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi dan merger 

- Tingkat signifikannya kurang dari 5% maka H0 ditolak, ini 

membuktikan bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan 

dalam kinerja perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi dan merger 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini akan membahas analisis data dari hasil penelitian, yang meliputi 

pengujian hipotesis pertama dan kedua. Pembahasan dimulai dengan pengujian 

hipotesis pertama yang dirancang untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat 

perbedaan kinerja keuangan perusahaan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah 

merger dan akuisisi pada perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi. 

Untuk tahun terjadinya merger dan akuisisi tidak dilakukan pengujian karena ada 

3 perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada Bulan Desember sehingga 

informasi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan belum mencakup hasil 

dari aktivitas penggabungan usaha tersebut.  

       Selain itu informasi dalam laporan keuangan juga merupakan hasil kegiatan 

operasional perusahaan selama 1 tahun periode sehingga harus mengeluarkan 

terlebih dahulu hasil kegiatan operasional perusahaan sebelum merger dan 

akuisisi karena ada beberapa perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi 

pada awal ataupun pertengahan tahun. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 

kedua yang dirancang untuk menjawab apakah terdapat perbedaan return saham 

yang diperoleh oleh perusahaan pengakuisisi pasca melakukan aktivitas akuisisi 

dan merger. 
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4. 1 Gambaran Umum Objek 

 Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, terbagi dalam dua kelompok besar yaitu: 

1. Kelompok Perusahaan Pengakuisisi 

       Selama rentang tahun 2006-2008 ada 11 perusahaan yang melakukan 

aktivitas penggabungan usaha baik akuisisi maupun merger. Dari 11 

perusahaan tersebut ada 9 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan terbagi dalam dua aktivitas penggabungan yaitu 5 

perusahaan yang melakukan merger antara lain PT Mitra Investindo Tbk, 

Ades Water Indonesia, PT Selamat Sempurna Tbk, PT Surya Toto 

Indonesia Tbk, Mobile 8 Telecom Tbk. Serta 4 perusahaan yang 

melakukan akuisisi antara lain PT Global Land Development Tbk, PT 

Energi Mega Persada Tbk, PT Mitra Rajasa Tbk, dan PT Aneka Tambang 

Tbk. 

2. Kelompok Perusahaan Diakuisisi 

 Selain itu dalam penelitian ini juga dimasukkan perusahaan yang 

diakuisisi sebagai kelompok pembandingnya. Sama halnya dengan 

perusahaan pengakuisisi, perusahaan yang diakuisisi selama rentang tahun 

2006-2008 ada 11 perusahaan tapi karena ada 5 perusahaan yang dimerger 

dan dengan otomatis menghentikan kegiatan operasionalnya sehingga 

hanya ada 3 perusahaan yang diakuisisi serta terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yaitu Ades Water Indonesia, PT Apexindo Pratama Duta, dan 

PT PP London Sumatera Indonesia Tbk.  
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4. 2  Pengujian Hipotesis Pertama 

 Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan membuat perbandingan antara 

kinerja keuangan perusahaan untuk 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah akuisisi 

pada perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi. Kemudian dilakukan 

perbandingan kinerja perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan diakuisisi 

secara keseluruhan khususnya setelah peristiwa merger dan akuisisi. 

4. 2. 1  Analisis Rasio Keuangan Perusahaan Pengakuisisi 

       Kinerja perusahaan secara finansial dapat dilihat dalam laporan keuangan 

yang bisa dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yang terbagi dalam 4 

kelompok besar yaitu rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick 

ratio, rasio aktivitas terdiri dari fixed asset turnover dan total asset turnover, rasio 

leverage terdiri dari debt to total asset dan debt to total equity, dan rasio 

profitabilitas terdiri dari operating profit margin, net profit margin, return on 

asset dan return on equity. Hasil perhitungan rasio keuangan untuk perusahaan 

pengakuisisi dapat dilihat pada lampiran 1. 

       Untuk mengetahui perbedaan kinerja 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah 

merger dan akuisisi dilakukan uji signifikansi dengan menggunakan Uji Paired 

Sampel T-Test dan taraf signifikansinya pada tingkat 5%. Hasil Uji Beda T 

kinerja keuangan untuk sample perusahaan pengakuisisi lihat pada lampiran 3. 

1. Rasio Likuiditas 

       Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun (kewajiban 
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jangka pendek). Rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio dan quick 

ratio. 

Tabel 4.1 

Uji Paired Sampel T-Test: Rasio Likuiditas Perusahaan Pengakuisi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 CR_sblm
- 
CR_stlh 

-1.2524778E0 2.0627846 .6875949 -2.8380744 .3331188 -1.822 8 .106 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 QR_sblm 
-  
QR_stlh 

-1.0355889E0 3.2327410 1.0775803 -3.5204936 1.4493158 -.961 8 .365 

 

Dari tabel 4.1 terlihat hasil uji signifikansi untuk current ratio = 

0.106 dan quick ratio = 0.365, kedua nilai signifikansi tersebut lebih dari 

nilai α yaitu 0.05. Rata-rata current  ratio pada satu tahun sesudah merger 

dan akuisisi adalah 3,2300 mengalami peningkatan sebesar 1,2524 

dibanding satu tahun sebelumnya begitu juga untuk rata-rata quick ratio 

pada satu tahun sesudah merger dan akuisisi adalah 2.1799 meningkat 

1.0356 dibanding satu tahun sebelum merger dan akuisisi. 
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Pada perusahaan pengakuisisi rasio likuiditas mengalami 

peningkatan 1 tahun setelah merger dan akuisisi, hal ini diduga perusahaan 

pengakuisisi mulai bisa sedikit menyesuaikan dengan perubahan yang 

terjadi pasca merger dan akuisisi. Dengan demikian bisa disimpulkan 

bahwa terjadinya merger dan akuisisi bisa membantu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara berdasarkan hasil 

pengujian current ratio dan quick ratio disimpulkan bahwa merger dan 

akuisisi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap likuiditas 

perusahaan.  

2. Rasio Aktivitas 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan 

mengelola aktivanya dalam satu periode (satu tahun) dengan 

membandingkan antara penjulan dan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Rasio aktivitas ini terdiri dari fixed asset turnover dan total asset turnover 

Tabel 4.2 

Uji Paired Sampel T-Test: Rasio Aktivitas Perusahaan Pengakuisisi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 FAT_sblm 
–  
FAT_stlh 

.0494778 .5072296 .1690765 -.3404134 .4393690 .293 8 .777 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 TAT_sblm
- 
TAT_stlh 

-7.1144444E-2 .2320383 .0773461 -.2495048 .1072160 -.920 8 .385 

 

Dari tabel 4.2 terlihat uji signifikansi untuk fixed asset turnover 

menunjukkan 0.777 dan total asset turnover sebesar 0.385, kedua hasil 

rasio tersebut lebih dari tingkat signifikansinya yaitu 0.05. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rasio aktivitas yang terjadi antara 

1 tahun dan sebelum dan 1 tahun sesudah dilakukannya merger dan 

akuisisi. Sedangkan pada nilai rata-rata fixed asset turnover mengalami 

penurunan sebesar 0.0494 dari tahun sebelumnya, hal ini diduga 

disebabkan karena tujuan ekonomis tidak tercapai dalam melakukan 

merger dan akuisisi serta kemungkinan tujuannya untuk menyelamatkan 

perusahaan target (diakuisisi) dari kebangkrutan. Namun nilai rata-rata 

total asset turnover perusahaan pengakuisisi setelah merger dan akuisisi 

sebesar 0.5354 mengalami peningkatan sebesar 0.0712 dari tahun 

sbelumnya, hal ini terjadi diduga karena jumlah aktiva secara keseluruhan 

yang dimiliki perusahaan semakin bertambah. 

3. Analisis Rasio Leverage 

Rasio leverage ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

perusahaan menggunakan dana dari pihak luar atau kreditor untuk 
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menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Rasio leverage ini terdiri 

dari debt to total asset dan debt to equity. 

Tabel 4.3 

Uji Paired Sampel T-Test: Rasio Leverage Perusahaan Pengakuisisi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DTA_sblm 
– 
 DTA_stlh 

-2.7922222E-2 .3835512 .1278504 -.3227458 .2669014 -.218 8 .833 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DTE_sblm 
–  
DTE_stlh 

-6.6365556E-1 3.9283169 1.3094390 -3.6832273 2.3559161 -.507 8 .626 

 

Dari tabel 4.3 terlihat uji signifikansi untuk debt to total asset = 

0.833 dan debt to equity = 0.626 (lebih besar dari 0.05). Dari pengujian 

tersebut membuktikan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata pada rasio 

leverage satu tahun sebelum dengan satu tahun sesudah merger dan 

akuisisi. Meskipun secara statistik membuktikkan bahwa tidak adanya 

perbedaan tetapi jika dilihat dari nilai rata-rata rasio aktivitas perusahaan 

pengakuisisi mengalami peningkatan yaitu debt to total asset dari 0.5877 

menjadi 0.6156 sedangkan untuk debt to equity yang semula 0.7763 
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meningkat menjadi 1.4400. Peningkatan rasio ini lebih disukai investor  

karena dapat meningkatkan laba yang diharapkan. Tetapi perusahaan 

beranggapan bahwa sebaiknya hutang yang dimiliki perusahaan tidak 

melebihi modal yang dimiliki atau dengan kata lain nilai rasio yang 

rendah, hal ini bertujuan untuk pengajuan kredit pada pihak ketiga.  

4. Analisis Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba usaha dan laba bersih, serta untuk mengetahui tingkat 

profit yang dihasilkan perusahaan dalam satu tahun periode. Rasio 

profitabilitas ini terdiri dari operating profit margin, net profit margin, 

return on asset, dan return on equity 

Tabel 4.4 

Uji Paired Sampel T-Test: Rasio Profitabilitas Perusahaan Pengakuisisi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 OPM_sblm 
–  
OPM_stlh 

.1953444 .4344265 .1448088 -.1385853 .5292742 1.349 8 .214 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 NPM_sblm 
–  
NPM_stlh 

.6940889 1.0193836 .3397945 -.0894787 1.4776565 2.043 8 .075 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ROA_sblm
-  
ROA_stlh 

.1113000 .1948493 .0649498 -.0384745 .2610745 1.714 8 .125 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ROE_sblm 
–  
ROE_stlh 

.1602000 1.0240539 .3413513 -.6269575 .9473575 .469 8 .651 

       

Dari tabel 4.4 terlihat uji signifikansi untuk operating profit margin 

= 0.214; net profit margin = 0.075; return on asset 0.125 dan return on 

equity = 0.651. Dari keseluruhan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi rasio profirabilitas lebih besar dari α yaitu 0.05. Rata-rata 

untuk operating profit margin setelah merger dan akuisisi sebesar -0.1367 

mengalami penurunan sebesar -0.1954 dari tahun sebelumnya; net profit 

margin setelah merger dan akuisisi sebesar -0.6735 mengalami penurunan 

sebesar -0.6942 dari tahun sebelumnya; return on asset setelah merger dan 

akuisisi sebesar -0.1307 mengalami penurunan sebesar -0.1113 dari tahun 

sebelumnya dan return on equity setelah merger dan akuisisi sebesar -

0.1796 mengalami penurunan sebesar -0.3469 dari tahun sebelumnya. 

Secara statistik dapat disimpulkan bahwa pada rasio profitabilitas tidak 
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ada perbedaan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah merger dan akuisisi. 

sementara pada nilai rata-rata rasio profitabilitas perusahaan pengakuisisi 

mengalami penurunan pasca dilakukannya merger dan akuisisi, hal ini 

diduga karena lemahnya strategi dan kurangnya pengalaman perusahaan 

pengakuisisi dalam melakukan merger dan akuisisi. 

 Dari hasil statistik dengan menggunakan Uji Paired Sampel T-test di atas 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada semua rasio keuangan antara 1 

tahun sebelum dan 1 tahun sesudah merger dan akuisisi (menolak H1), hasil 

pengujian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Murni (2007) dan Payamta 

(2004). Meskipun secara rata-rata ada peningkatan yang terjadi pada nilai rata-rata 

current ratio, quick ratio, total asset turnover, debt to total asset ratio, dan debt to 

equity pada satu tahun setelah akuisisi dan merger tetapi perbedaan tersebut tidak 

cukup signifikan dan memberikan perubahan pada kinerja perusahaan jika dirata-

rata secara keseluruhan. 

 Dapat disimpulkan pula bahwa hasil pengujian ini berbeda dengan hipotesis 

yang diajukan sebelumnya, perbedaan ini diduga karena lemahnya strategi dan 

kurangnya pengalaman perusahaan pengakusisi dalam melakukan merger dan 

akuisisi, manfaat sinergi yang diharapkan dari penggabungan usaha ini belum 

tercapai secara maksimal. Selain itu juga bisa disebabkan oleh motif dilakukannya 

merger dan akuisisi yaitu untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan 

serta khusus perusahaan yang melakukan merger tidak mendapatkan profit yang 

lebih dikarenakan perusahaan yang mereka ambil alih bubar secara hukum dan 

tidak meneruskan kegiatan operasionalnya. Kondisi-kondisi tersebut 
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menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diinginkan perusahaan saat mereka 

mengambil keputusan untuk mengakuisisi suatu perusahaan. 

4. 2. 2  Analisis Rasio Keuangan Perusahaan Diakuisisi 

 Sama halnya dengan perusahaan pengakuisisi kinerja perusahaan diakuisisi 

secara finansial dapat dilihat dalam laporan keuangan yang bisa dianalisis dengan 

menggunakan rasio keuangan. Hasil perhitungan rasio keuangan untuk 

perusahaan diakuisisi lihat pada lampiran 2.  Kemudian rasio keuangan tersebut di 

uji dengan Uji Paired Sampel T-Tes untuk mengetahui tingkat signifikansinya 

dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil Uji Beda T kinerja keuangan untuk 

sampel perusahaan diakuisisi lihat pada lampiran 4. 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun (kewajiban 

jangka pendek). 

Tabel 4.5 

Uji Paired Sampel T-Test: Rasio Likuiditas Perusahaan Diakuisisi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 CR_sblm 
- 
CR_ssdh 

-2.1230000E-1 1.1322494 .6537045 -3.0249636 2.6003636 -.325 2 .776 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 QR_sblm 
- 
QR_ssdh 

-2.1630000E-1 1.0027562 .5789416 -2.7072845 2.2746845 -.374 2 .745 

 

Dari tabel 4.5 terlihat hasil uji signifikansi rasio likuiditas 

perusahaan diakuisisi menunjukkan bahwa secara signifikan tidak ada 

perbedaan antara satu tahun sebelum dan stau tahun sesudah akuisisi dan 

merger. Di mana nilai signifikansi current ratio 0,776 dan quick ratio 

0,745, kedua nilai signifikansi tersebut jauh dari nilai α yaitu 0,05. Dari 

nilai rata-rata rasio likuiditas perusahaan yang diakuisisi mengalami 

peningkatan pada masa sesudah merger dan akuisisi current ratio yang 

semula sebesar 1.1733 meningkat menjadi 1.3856 begitu juga quick ratio 

dari 0.9952 menjadi 1.2115, hal ini terjadi diduga merger dan akuisisi 

mempunyai pengaruh dalam meningkatkan likuiditas perusahaan yang 

diakuisisi. 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan 

mengelola aktivanya dalam satu periode (satu tahun) dengan 

membandingkan antara penjulan dan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 
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Tabel 4.6 

Uji Paired Sampel T-Test: Rasio Aktivitas Perusahaan Diakuisisi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 FAT_sblm 
- 
FAT_ssdh 

-2.8393333E-1 .1430117 .0825678 -.6391941 .0713274 -3.439 2 .075 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 TAT_sblm 
- 
TAT_ssdh 

-3.0000000E-2 .0278431 .0160752 -.0991662 .0391662 -1.866 2 .203 

 

Dari tabel 4.6 terlihat uji signifikansi untuk fixed asset turnover 

sebesar 0.075 dan total asset turnover sebesar 0.203, kedua hasil rasio 

tersebut lebih dari tingkat signifikansinya yaitu 0.05. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rasio aktivitas yang terjadi antara 

1 tahun dan sebelum dan 1 tahun sesudah dilakukannya merger dan 

akuisisi. Rata-rata rasio aktivitas perusahaan diakuisisi setelah merger dan 

akuisis pada fixed asset turnover sebesar 1.5875 meningkat sebesar 0.2839 

dan total asset turnover sebesar 0.6514 meningkat sebesar 0.0300, di mana 

peningkatan rasio ini didukung dengan meningkatnya rasio profitabilitas 

secara keseluruhan. 
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3. Analisis Rasio Leverage 

Rasio leverage ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

perusahaan menggunakan dana dari pihak luar atau kreditor untuk 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan.  

Tabel 4.7 

Uji Paired Sampel T-Test: Rasio Leverage Perusahaan Diakuisisi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DTA_sblm 
- 
DTA_ssdh 

.0762333 .1063457 .0613987 -.1879440 .3404106 1.242 2 .340 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DTE_sblm 
- 
DTE_ssdh 

.2746000 .3506611 .2024543 -.5964905 1.1456905 1.356 2 .308 

 

Dari tabel 4.7 terlihat uji signifikansi untuk debt to total asset = 

0.340 dan debt to equity = 0.308 (lebih besar dari 0.05). Dari pengujian 

tersebut membuktikan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata pada rasio 

leverage  satu tahun sebelum dengan satu tahun sesudah merger dan 

akuisisi. Berbeda dengan perusahaan pengakuisisi, pada perusahaan 

diakuisisi rasio-rasio leverage mengalami penurunan pada tahun pertama 
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sesudah merger dan akuisisi yaitu debt to total asset sebesar 0.5650 

menurun menjadi 0.4887 dan debt to equity sebesar 1.3235 menurun 

menjadi 1.0489. 

4. Analisis Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba usaha dan laba bersih, serta untuk mengetahui tingkat 

profit yang dihasilkan perusahaan dalam satu tahun periode.  

Tabel 4.8 

Uji Paired Sampel T-Test: Rasio Profitabilitas Perusahaan Diakuisisi 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 OPM_sblm 
- 
OPM_ssdh 

-3.9116667E-1 .5019068 .2897760 -1.6379723 .8556390 -1.350 2 .310 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 NPM_sblm 
- 
NPM_ssdh 

-4.3120000E-1 .7580722 .4376732 -2.3143558 1.4519558 -.985 2 .428 
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Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ROA_sblm 
- 
ROA_ssdh 

-3.3413333E-1 .5438807 .3140096 -1.6852078 1.0169411 -1.064 2 .399 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ROE_sblm 
- 
ROE_ssdh 

-8.4026667E-1 1.4799528 .8544512 -4.5166733 2.8361400 -.983 2 .429 

 

Dari tabel 4.8 terlihat nilai sigfinikansi untuk operating profit margin 

= 0,310; net profit margin = 0,428; return on asset menunjukkan = 0,399 

dan return on equity = 0,429. Dari keseluruhan hasil tersebut ternyata 

menunjukkan bahwa nilai signiifkansi dari keseluruhan rasio profitabilitas 

lebih besar dari α yaitu 0.05, dapat dismpulkan bahwa pada rasio 

profitabilitas ini tidak ada perbedaan 1 tahun sebelum dan sesudah merger 

dan akuisisi. Berbeda dengan perusahaan pengakuisisi pada perusahaan 

diakuisisi raata-rata rasio profitabilitas mengalami peningkatan operating 

profit margin setelah merger dan akuisisi sebesar 0.2616; net profit margin 

setelah merger dan akuisisi sebesar 0.1430 return on asset setelah merger 

dan akuisisi sebesar 0.1026 nya dan return on equity setelah merger dan 

akuisisi sebesar 0.1949, hal ini diduga karena perusahaan diakuisisi 
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berhasil memanfaatkan setiap keuntungan yang diperoleh dari merger dan 

akuisisi. 

 Hasil Uji Paired Sampel T-Tes untuk tiap rasio keuangan menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan kinerja 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah akuisisi 

dan merger. Hasil pengujian ini senada dengan hasil penelitian Murni (2007) dan 

Payamta (2004) yang menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan kinerja 

keuangan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah atau dengan kata lain menolak H1 

dan menerima H0 Walaupun secara rata-rata hampir semua rasio keuangan 

perusahaan diakuisisi mengalami peningkatan tapi hasil tersebut tidak cukup kuat 

untuk menyatakan bahwa kinerja perusahaan menjadi lebih baik sesudah merger 

dan akuisisi. Perbedaan ini bersifat temporer dan tidak konsisten, tergantung pada 

kondisi internal dan ekternal perusahaan. 

4. 2. 3 Perbandingan Rasio Keuangan Perusahaan Pengakuisisi dengan 

Perusahaan Diakuisisi 

 Setelah menguji kinerja perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi 

pada 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah akuisisi dan merger, selanjutnya 

membandingkan kinerja perusahaan secara keseluruhan pasca akuisisi dan merger 

antara perusahaan pengakusisi dan perusahaan diakuisisi untuk mengetahui 

apakah aktivitas penggabungan usaha (akuisisi dan merger) yang dilakukan oleh 

dua perusahaan (pengakuisisi dan diakuisisi) memberikan kontribusi yang cukup 

berarti dalam kinerja perusahaan khususnya dalam hal finansial. Untuk 

mengetahui perbandingan kinerja keuangan ini maka diambil sampel perusahaan 

yang melakukan akusisi dan memiliki target perusahaan yang terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia sehingga diperoleh 3 perusahaan pengakuisisi dan 3 perusahaan 

diakuisisi. Di mana dalam melakukan perbandingan kinerja keuangan ini jumlah 

antara kelompok perusahaan pengakuisisi dan kelompok perusahaan diakuisisi 

harus sama karena diambil dari populasi yang sama. Selain itu kinerja perusahaan 

yang diakuisisi setelah dimerger sudah tidak ada lagi karena perusahaan yang 

dimerger bubar dan lebur menjadi satu dengan perusahaaan pengakuisisi 

 Hasil uji perbandingan rasio keuangan perusahaan pengakuisisi dan 

perusahaan diakuisisi lihat pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Uji Independent Sampel T-Test: Perbandingan Rasio Keuangan Perusahaan 

Pengakuisisi dan Perusahaan Diakuisisi 

Group Statistics 

 Perusahaan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

RASIO_2 1 10 .729380 .9295292 .2939430 

2 10 .707570 .5579685 .1764451 

Keterangan: 1-perusahaan pengakuisisi, 2-perusahaan diakuisisi 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

RASIO_2 Equal variances 
assumed 

2.294 .147 .064 18 .950 .0218100 .3428343 -.6984581 .7420781 

Equal variances 
not assumed 

  .064 14.741 .950 .0218100 .3428343 -.7100459 .7536659 

 

       Dari tabel 4.10 terlihat F hitung levene test sebesar 2.294 dengan probabilitas 

0.147, karena probabilitas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
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perbedaan kinerja antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi. 

Dengan penggunaan jumlah sample yang berbeda ternyata menunjukkan bahwa 

sebenarnya tidak ada perbedaan kinerja antara perusahaan pengakuisisi dengan 

perusahaan diakusisi khususnya setelah terjadinya penggabungan usaha.  Hal ini 

tentu saja mencerminkan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan 

yang ingin memperoleh sinergi (bertambahnya nilai perusahaan) setelah 

melakukan merger dan  akuisisi. 

       Pengakuisisian suatu perusahaan terjadi karena adanya pihak-pihak yang 

merasa yakin bahwa tindakan dan perkiraan mereka selalu benar (Richard Roll, 

1998). Penjelasan lain adalah perusahaan yang melakukan akuisisi membayar 

terlalu besar biaya akuisisi atau dengan kata lain sinergi dan perbaikan 

manajemen yang ditimbulkan tidak cukup besar untuk menutupi biaya pada saat 

awal akuisisi. Di samping itu, jika perusahaan yang melakukan akusisi 

diasumsikan berniat untuk mempertahankan struktur modal yang sudah ada untuk 

jangka panjang, maka evaluasi akuisisi yang akan dilaksanakan dibuat tanpa 

mempertimbangkan cara pendanaannya.  

 

4. 3  Pengujian Hipotesis Kedua 

 Hipotesis kedua ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan 

pengakuisisi memperoleh return saham yang berbeda setelah mereka melakukan 

aktivitas akuisisi dan merger. Sesuai dengan salah satu tujuan perusahaan 

melakukan akuisisi dan merger adalah ingin memperoleh keuntungan (capital 

gain) berupa pengembalian dari hasil investasi yang mereka lakukan atau biasa 
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disebut dengan return saham. Data harga penutupan saham dari perusahaan 

tersebut kemudian digunakan untuk menghitung retrun saham perusahaan karena 

mencerminkan nilai pasar dari perusahaan tersebut di pasar modal. Hasil 

perhitungan rata-rata harga saham perusahaan perusahaan pengakuisisi lihat pada 

lampiran 5. Sedangkan untuk perhitungan return saham pada perusahaan 

pengakuisisi lihat lampiran 6. 

 Dari hasil uji normalitas diketahui bahwa harga pasar saham yang digunakan 

untuk menentukan return saham ternyata terdistribusi dengan normal, maka 

pengujian untuk hipotesis kedua ini adalah menggunakan Uji Paired Sampel T-

Tes. Selain melakukan pengujian return saham, dilakukan juga pengamatan 

pergerakan harga saham rata-rata perusahaan pengakuisisi selama 10 hari sebelum 

dan 10 hari akuisisi dan merger. 

Gambar 4.1 

Grafik Pergerakan Harga Saham Perusahaan Pengakuisisi 

 
 

 Gambar 4.1 terlihat grafik pergerakan harga saham perusahaan pengakuisisi 

terlihat bahwa harga saham saat hari pengumuman merger dan akuisisi ternyata 
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meningkat daripada hari sebelumnya. Kenaikan ini ternyata tidak diimbangi pada 

H+1, meskipun pada awalnya hanya mengalami penurunan sedikit tapi itu terus 

berkelanjutan sampai pada H+10. Terjadi peningkatan harga saham pada H+8, hal 

ini diduga karena investor tidak cepat dalam merespon tiap informasi baru yang 

dipublikasikan oleh setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Setelah mengetahui pergerakan harga saham pada perusahaan pengakuisisi 

maka dilakukan pengujian untuk membuktikkan hipotesis yang kedua yaitu ada 

perbedaan return saham perusahaan pengakuisisi 6 bulan sebelum dan 6 bulan 

sesudah akuisisi dan merger. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji 

Paired Sampel T-Test 

Tabel 4.10 

Uji Paired Sampel T-Test: Return Saham Perusahaan Pengakuisisi 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 return_saham -.022945 6 .0525911 .0214702 

return_saham_1 -.101230 6 .0652334 .0266314 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 return_saham –  

return_saham_1 
.0782850 .0856790 .0349783 -.0116296 .1681996 2.238 5 .075 

Keterangan: return saham: return saham 6 bulan sebelum M & A, return saham 

1: return saham 6 bulan sesudah M & A 
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 Dari tabel 4.10 terlihat hasil Uji Paired Sampel T-Test menujukkan nilai 

signifikansi 0.075 hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan return saham 6 bulan 

sebelum dan sesudah merger dan akuisisi meskipun secara nilai rata-rata ada 

perbedaan tetapi itu tetap tidak mencerminkan bahwa terjadi perubahan. Hasil 

pengujian ini menolak H2.   

 Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perusahaan pengakuisisi tidak 

menerima profit (capital gain) yang mereka harapkan dari penggabungan usaha 

ini. Tidak adanya perbedaan return saham 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah 

akuisisi dan merger senada dengan pergerakan harga saham yang tidak 

menunjukkan perubahan signifikan. Perbedaan hasil pengujian ini dengan 

hipotesis sebelumnya diduga terjadi karena kondisi pasar modal Indonesia yang 

baru efisien dalam bentuk lemah di mana investor belum memanfaatkan informasi 

yang dipublikasikan khususnya informasi non keuangan. Dalam pasar modal yang 

efisien return saham yang konstan sulit dipertahankan jika perusahaan 

pengakuisisi tidak dapat menujukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan 

sebelum merger dan akuisisi. 

       Dengan  terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 yang masih 

berlangsung hingga tahun 2009, mengakibatkan kondisi pasar keuangan dunia 

menjadi terpuruk, termasuk pasar modal di Indonesia yang menyebabkan 

pertumbuhan pasar modal melambat sebagai akibat kondisi pasar modal yang 

belum menentu. Ketidakpastian kondisi pasar modal ini mash dipicu oleh 

ketidakpastian dan gejolak yang terjadi pada perekonomian Amerika Serikat yang 

didominasi oleh sektor jasa yang didalamnya juga termasuk sektor keuangan. 
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       Selain itu juga disebabkan oleh motif dilakukannya akuisisi dan merger untuk 

menyelamatkan perusahaan yang diakuisisi dari kebangkrutan, dan target 

perusahaan yang diakuisisi merupakan perusahaan yang belum tercatat di Bursa 

Efek Indonesia sehingga investor di pasar modal Indonesia tidak mengetahui 

perkembangan perusahaan yang diakuisisi oleh suatu perusahaan 

 

4. 2. 2  Ringkasan Hasil Penelitian dan Kedudukannya dengan Penelitian 

Terdahulu 

        Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi, 

dapat simpulkan bahwa hasil penelitian ini secara statistik tidak jauh berbeda 

dengan penelitian terdahulu meskipun ada beberapa nilai rata-rata dari tiap rasio 

yang berbeda. Dengan kata lain bahwa merger dan akuisisi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi dan 

perusahaan diakuisisi. 

       Maka secara ringkas hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-

penelitian terdahulu untuk sample perusahaan pengakuisisi dapat dilihat pada 

tabel 4.11 dan perusahaan diakuisisi pada tabel 4.12 sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Perbedaan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu untuk Sample Perusahaan Pengakuisisi 

Variabel Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian 

Terdahulu (Murni, 

2007) 

Penelitian Ini Didukung Penelitian Ini Tidak 

Didukung 

Rasio Keuangan     

1. Rasio Likuiditas 

- Quick ratio 

- Current ratio 

Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 

 

Payamta dan Setiawan 

(2004) 

 

- 

2. Rasio Aktivitas 

- Fixed asset turnover 

- Total asset turnover 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

Payamta dan Setiawan 

(2004) 

-  

 

- 

Payamta dan Setiawan  

(2004) 

3. Rasio Leverage 

- Debt to total asset 

ratio 

- Debt to equity ratio 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

Payamta dan Setiawan 

(2004) 

 

 

- 

4. Rasio Profitabilitas 

- Operating profit 

margin 

- Net profit margin 

- Return on asset 

- Return on equity 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

- 

- 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

Payamta dan Setiawan 

(2004) 

 

- 

 

 

- 

 

Payamta dan Setiawan 

(2004) 

Return Saham Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan 
Yudatmoko dan Ainun. 

Wibowo dan Pekereng 
 

- 
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Tabel 4.12 

Perbedaan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu untuk Sample Perusahaan Diakuisisi 

Variabel Hasil Penelitian 
Hasil Penelitian Terdahulu 

(Murni, 2007) 

Penelitian Ini 

Didukung 

Penelitian Ini 

Tidak Didukung 

Rasio Keuangan     

1. Rasio Likuiditas 

- Quick ratio 

- Current ratio 

 

Tidak ada perbedaan 
Tidak ada perbedaan 

 
- - 

2. Rasio Aktivitas 

- Fixed asset turnover 

- Total asset turnover 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

 

-  

 

 

- 

3. Rasio Leverage 

- Debt to total asset ratio 

- Debt to equity ratio 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

-  

 

- 

4. Rasio Profitabilitas 

- Operating profit margin 

- Net profit margin 

- Return on asset 

- Return on equity 

 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

- 

- 

Tidak ada perbedaan 

Tidak ada perbedaan 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan pengaruh merger dan akuisisi terhadap 

kinerja perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi, maka dapat 

disimpulkan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian yang membandingkan kinerja keuangan perusahaan 

pengakuisisi 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah akuisisi dan merger 

menujukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada keseluruhan 

variabel kinerja perusahaan (rasio keuangan). Jika dilihat dari nilai rata-

rata current ratio, quick ratio, total asset turnover, debt to total asset ratio, 

dan debt to equity mengalami kenaikan pada satu tahun setelah akuisisi 

dan merger. Sedangkan pada nilai rata-rata 1 tahun sesudah akuisisi dan 

merger untuk fixed asset turnover, operating profit margin, net profit 

margin, returm on asset, dan return on equity mengalami penurunan.  

2. Pada perusahaan diakuisisi hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan 

hasil yang sama dengan perusahaan pengakuisisi, tidak ada perbedaan 

kinerja perusahaan 1 tahun sebelum dan 1 sesudah merger dan akuisisi 

dilakukan. Dilihat dari nilai rata-rata (mean) hampir semua rasio pada 

perusahaan diakuisisi mengalami peningkatan hanya rasio leverage yang 

mengalami penurunan.  
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3. Hasil pengujian yang membandingkan kinerja perusahaan pengakuisis dan 

perusahaan diakuisisi satu tahun sesudah merger dan akuisisi 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Jika dilihat dari 

nilai rata-rata rasio keuangan secara keseluruhan perusahaan pengakuisisi 

lebih tinggi dibandingkan perusahaan diakuisisi hal ini terjadi karena asset 

dan kewajiban yang dimilki perusahaan pengakuisisi semakin bertambah. 

4. Hasil pengujian return saham pada perusahaan pengakuisisi menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah akuisisi 

dan merger, hal ini diakibatkan kondisi pasar modal Indonesia yang efisien 

dalam bentuk lemah.. 

 Dari semua hasil pengujian tersebut disimpulkan tidak ada perbedaan antara 

kinerja keuangan pada perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi 

sebelum dengan sesudah merger dan akuisisi yang menolak hipotesis yang 

diajukan sebelumnya. Hal ini diduga karena merger dan akuisisi tidak 

menimbulkan sinergi bagi perusahaan perusahaan yang kemungkinan disebabkan 

lemahnya strategi yang dilakukan, pemilihan perusahaan target yang kurang tepat, 

perusahaan pengakuisisi kurang pengalaman dalam melakukan merger dan 

akuisisi dan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. 

 

5. 2  Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal antara lain tidak 

membedakan ukuran besar kecilnya dan jenis usaha yang dijalani oleh  

perusahaan yang menjadi sample. Selain itu juga keterbatasan dalam jumlah 
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sampel perusahaan, mengingat bahwa transaksi akuisisi dan merger di Indonesia 

dilakukan antara perusahaan yang go publik dengan perusahaan yang belum go 

publik, kemudian kebanyakan akuisisi yang dilakukan adalah akuisisi internal, 

perusahaan target tidak diwajibkan untuk mempublikasikan annual report tiap 

tahunnya, dan sedikit sekali perusahaan yang melakukan akuisisi dan merger 

dalam 1 tahun. 

 Keterbatasan yang lainnya yaitu tahun penelitian yang digunakan antara 1 

tahun sebelum dan 1 tahun sesudah akuisisi dan merger. Dalam waktu 1 tahun itu 

belum bisa dilihat secara keseluruhan perubahan kinerja perusahaan karena setiap 

perusahaan perlu melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi baik 

internal maupun eksternal. 

 Fakta-fakta di atas membuat penulis mengalami kesulitan dalam mencari 

data-data yang lengkap dan sesuai seperti laporan keuangan dari tiap sampel 

perusahaan. Penggunaan sampel yang kecil ini telah memenuhi syarat statistik 

namun mengurangi keakuratan hasil jika digeneralisasi. 

 

5. 3  Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat secara 

langsung ataupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

kinerja perusahaan dalam hal pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut 

keputusan penggabungan usaha (akuisisi dan merger) agar tujuan dari 

dilakukannya penggabungan usaha ini bisa tercapai. 
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 Untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang diharapkan dapat 

mengurangi keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya bisa 

memasukkan variabel baru seperti aspek-aspek non ekonomi yang mungkin 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan periode penelitian pun bisa lebih 

diperpanjang mengingat jumlah populasi yang terbatas sehingga diperoleh hasil 

yang lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 
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Lampiran 1 

RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI (AKUISITOR) 

  Rasio Keuangan 1 Tahun Sebelum Merger & Akuisisi  

Peusahaan  CR QR FAT TAT DTA DTE OPM NPM ROA ROE 

Ades water Indonesia 0.2180 0.1397 0.9757 0.6844 1.4185 -3.3896 -0.8185 -0.8296 -0.5677 1.3567 

Mitra Investindo 0.8971 0.6290 1.0526 0.3389 0.7299 2.7027 -0.1322 -0.2873 -0.0973 -0.3604 

Selamat Sempurna 1.9613 1.1219 3.5012 1.2992 0.3411 0.5505 0.0763 0.0763 0.0991 0.1600 

Surya Toto Indonesia 1.2139 0.6290 1.0526 0.3389 0.7299 2.7027 -0.1322 -0.2873 -0.0973 -0.3604 

Mobile 8 Telecom 2.1429 2.1199 0.4053 0.1958 0.4707 0.8893 0.4949 0.5885 0.0115 0.0218 

Global Land Development 5.8251 0.9536 0.2151 0.0891 0.1383 0.1605 0.2205 0.2103 0.0187 0.0218 

Energi Mega Persada 0.6228 0.5203 0.2502 0.1213 0.6424 1.7966 0.1438 0.1017 0.0123 0.0345 

Mitra Rajasa 0.4903 0.4842 0.1830 0.1132 0.5448 1.1979 0.1110 0.1866 0.0211 0.0465 

Aneka Tambang 4.4267 3.7012 3.9728 0.9971 0.2734 0.3763 0.5644 0.4263 0.4250 0.5850 

Rata-rata 1.9776 1.1443 1.2898 0.4642 0.5877 0.7763 0.0587 0.0206 -0.0194 0.1673 

 

  Rasio Keuangan 1 Tahun Sesudah Merger &  Akuisisi 

Peusahaan  CR QR FAT TAT DTA DTE OPM NPM ROA ROE 

Ades water Indonesia 0.3438 0.2776 0.9174 0.7359 0.6246 1.6639 -0.9353 -1.1771 -0.8662 -2.3076 

Mitra Investindo 0.6765 0.5271 1.0459 0.4168 0.8420 5.3279 0.0324 0.0324 0.0135 0.0855 

Selamat Sempurna 1.7092 0.8270 3.3390 1.2819 0.3802 0.6544 0.1410 0.0755 0.0968 0.1666 

Surya Toto Indonesia 1.3484 0.7341 2.0582 0.9795 0.6259 1.8811 0.1601 0.0630 0.0617 0.1777 

Mobile 8 Telecom 6.6297 0.5900 0.2025 0.1525 0.8484 5.5967 -0.5507 -1.4605 -0.2228 -1.4696 

Global Land Development 10.2636 10.2636 0.0898 0.0231 0.1724 2.0831 -0.3797 -2.3108 -0.0053 -0.0645 

Energi Mega Persada 0.6171 0.5059 0.1079 0.0593 0.7181 2.5752 0.0285 -0.3487 -0.0207 -0.0742 

Mitra Rajasa 0.2090 0.1866 0.3888 0.2928 1.1528 -7.0370 0.2062 -1.0045 -0.2941 1.7955 

Aneka Tambang 7.2731 5.7072 3.0137 0.8764 0.1759 0.2145 0.0674 0.0694 0.0608 0.0742 

Rata-rata 3.2300 2.1799 1.2404 0.5354 0.6156 1.4400 -0.1367 -0.6735 -0.1307 -0.1796 



Lampiran 2 

RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN DIAKUISISI (TARGET) 

  Rasio Keuangan 1 Tahun Sebelum Merger & Akuisisi  

Perusahaan  CR QR FAT TAT DTA DTE OPM NPM ROA ROE 

PP London Sumatera Ind 0.5784 0.4384 2.4342 0.7197 0.5491 1.2180 0.2116 0.1411 0.1015 0.2252 

Apexindo Pratama Duta 2.5978 2.2696 0.5590 0.4086 0.5212 1.0886 0.3351 0.1715 0.0701 0.1464 

Ades Water Indonesia 0.3438 0.2776 0.9174 0.7359 0.6246 1.6639 -0.9353 -1.1771 -0.8662 -2.3076 

Rata-rata 1.1733 0.9952 1.3036 0.6214 0.5650 1.3235 -0.1295 -0.2882 -0.2315 -0.6453 

 

  Rasio Keuangan 1 Tahun Sesudah  Merger & Akuisisi 

Perusahaan  CR QR FAT TAT DTA DTE OPM NPM ROA ROE 

PP London Sumatera Ind 1.7006 1.4492 2.7919 0.7815 0.3504 0.5393 0.3417 0.2412 0.1885 0.2901 

Apexindo Pratama Duta 1.5421 1.3592 0.6781 0.4186 0.4984 0.9939 0.4087 0.0665 0.0278 0.0555 

Ades Water Indonesia 0.9142 0.8261 1.2924 0.7541 0.6174 1.6135 0.0345 0.1214 0.0915 0.2392 

Rata-rata 1.3856 1.2115 1.5875 0.6514 0.4887 1.0489 0.2616 0.1430 0.1026 0.1949 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

HASIL UJI PAIRED SAMPEL T-TEST RASIO KEUANGAN 

PERUSAHAAN PENGAKUISISI 

1. Rasio Likuiditas 

a. Current ratio 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 CR_sblm 1.977567E0 9 1.9275435 .6425145 

CR_stlah 3.230044E0 9 3.7754734 1.2584911 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 CR_sblm
- 
CR_stlh 

-1.2524778E0 2.0627846 .6875949 -2.8380744 .3331188 -1.822 8 .106 

 

b. Quick Ratio 

 
Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 QR_sblm 1.144311E0 9 1.1119689 .3706563 

QR_stlh 2.179900E0 9 3.4885979 1.1628660 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 QR_sblm 
-  
QR_stlh 

-1.0355889E0 3.2327410 1.0775803 -3.5204936 1.4493158 -.961 8 .365 

 

 



2. Rasio Aktivitas 

a. Fixed asset turnover 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 FAT_sebelum 1.289833E0 9 1.4380134 .4793378 

FAT_setelah 1.240356E0 9 1.2633570 .4211190 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 FAT_sblm 
–  
FAT_stlh 

.0494778 .5072296 .1690765 -.3404134 .4393690 .293 8 .777 

 

b. Total asset turnover 

 
Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 TAT_sebelum .464211 9 .4351172 .1450391 

TAT_setelah .535356 9 .4499478 .1499826 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 TAT_sblm
- 
TAT_stlh 

-7.1144444E-2 .2320383 .0773461 -.2495048 .1072160 -.920 8 .385 

 

 

 

 

 



3. Rasio Leverage 

a. Debt to total asset  

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 DTA_sebelum .587667 9 .3726171 .1242057 

DTA_setelah .615589 9 .3259420 .1086473 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DTA_sblm 
– 
 DTA_stlh 

-2.7922222E-2 .3835512 .1278504 -.3227458 .2669014 -.218 8 .833 

 

b. Debt to equity  

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 DTE_sebelum .776322 9 1.8234061 .6078020 

DTE_setelah 1.439978E0 9 3.6796641 1.2265547 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DTE_sblm 
–  
DTE_stlh 

-6.6365556E-1 3.9283169 1.3094390 -3.6832273 2.3559161 -.507 8 .626 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Rasio profitabilitas 

a. Operating profit margin 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 OPM_sebelum .058667 9 .4069451 .1356484 

OPM_setelah -.136678 9 .3950534 .1316845 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 OPM_sblm 
–  
OPM_stlh 

.1953444 .4344265 .1448088 -.1385853 .5292742 1.349 8 .214 

 
b. Net profit margin 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 NPM_sebelum .020611 9 .4290643 .1430214 

NPM_setelah -.673478 9 .8604082 .2868027 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 NPM_sblm 
–  
NPM_stlh 

.6940889 1.0193836 .3397945 -.0894787 1.4776565 2.043 8 .075 

 
c. Return on asset 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 ROA_sebelum -.019400 9 .2572341 .0857447 

ROA_setelah -.130700 9 .3062285 .1020762 



 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ROA_sblm
-  
ROA_stlh 

.1113000 .1948493 .0649498 -.0384745 .2610745 1.714 8 .125 

 

d. Return on equity 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 ROE_sebelum -.019400 9 .2572341 .0857447 

ROE_setelah -.179600 9 1.1456478 .3818826 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ROE_sblm 
–  
ROE_stlh 

.1602000 1.0240539 .3413513 -.6269575 .9473575 .469 8 .651 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

HASIL UJI PAIRED SAMPEL T-TEST RASIO KEUANGAN 

PERUSAHAAN DIAKUISISI 

1. Rasio Likuiditas 

a. Current ratio 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 CR_sblm 1.173333E0 3 1.2391885 .7154458 

CR_ssdh 1.385633E0 3 .4158937 .2401164 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 CR_sblm 
- 
CR_ssdh 

-2.1230000E-1 1.1322494 .6537045 -3.0249636 2.6003636 -.325 2 .776 

 

b. Quick ratio 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 QR_sblm .995200 3 1.1065874 .6388885 

QR_ssdh 1.211500E0 3 .3367861 .1944435 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 QR_sblm 
- 
QR_ssdh 

-2.1630000E-1 1.0027562 .5789416 -2.7072845 2.2746845 -.374 2 .745 

 



2. Rasio Aktivitas 

a. Fixed asset turnover 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 FAT_sblm 1.303533E0 3 .9954486 .5747225 

FAT_ssdh 1.587467E0 3 1.0873527 .6277834 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 FAT_sblm 
- 
FAT_ssdh 

-2.8393333E-1 .1430117 .0825678 -.6391941 .0713274 -3.439 2 .075 

 

b. Total asset turnover 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 TAT_sblm .621400 3 .1844681 .1065027 

TAT_ssdh .651400 3 .2020757 .1166684 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 TAT_sblm 
- 
TAT_ssdh 

-3.0000000E-2 .0278431 .0160752 -.0991662 .0391662 -1.866 2 .203 

 

 

 



3. Rasio Leverage 

a. Debt to total asset 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 DTA_sblm .564967 3 .0534949 .0308853 

DTA_ssdh .488733 3 .1337622 .0772277 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DTA_sblm 
- 
DTA_ssdh 

.0762333 .1063457 .0613987 -.1879440 .3404106 1.242 2 .340 

 

b. Debt to total equity 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 DTE_sblm 1.323500E0 3 .3018115 .1742510 

DTE_ssdh 1.048900E0 3 .5392079 .3113118 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 DTE_sblm 
- 
DTE_ssdh 

.2746000 .3506611 .2024543 -.5964905 1.1456905 1.356 2 .308 

 

 

 

 



4. Rasio Profitabilitas 

a. Operating profit margin 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 OPM_sblm -.129533 3 .7005412 .4044577 

OPM_ssdh .261633 3 .1995355 .1152019 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 OPM_sblm 
- 
OPM_ssdh 

-3.9116667E-1 .5019068 .2897760 -1.6379723 .8556390 -1.350 2 .310 

 

b. Net profit margin 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 NPM_sblm -.288167 3 .7699889 .4445533 

NPM_ssdh .143033 3 .0893366 .0515785 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 NPM_sblm 
- 
NPM_ssdh 

-4.3120000E-1 .7580722 .4376732 -2.3143558 1.4519558 -.985 2 .428 

 

 

 

 

 



 

c. Return on asset 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 ROA_sblm -.231533 3 .5498616 .3174628 

ROA_ssdh .102600 3 .0809230 .0467209 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ROA_sblm 
- 
ROA_ssdh 

-3.3413333E-1 .5438807 .3140096 -1.6852078 1.0169411 -1.064 2 .399 

 

d. Return on equity 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 ROE_sblm -.645333 3 1.4401042 .8314446 

ROE_ssdh .194933 3 .1234056 .0712483 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 ROE_sblm 
- 
ROE_ssdh 

-8.4026667E-1 1.4799528 .8544512 -4.5166733 2.8361400 -.983 2 .429 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

DAFTAR RATA-RATA HARGA SAHAM PERUSAHAAN 

PENGAKUISISI 

Hari 
Perusahaan Pengakuisisi Rata-

rata ADES MITI SMSM TOTO FREN KPIG ENRG MIRA ANTM 

-10 1150 55 175 5300 280 1080 1360 870 1000 1252 

-9 1300 55 175 5300 275 1080 1290 870 1200 1283 

-8 1210 55 300 5300 270 1050 1270 860 1140 1273 

-7 1200 55 300 5300 270 1060 1170 860 1150 1263 

-6 1200 55 300 5300 270 1060 1120 850 1160 1257 

-5 1200 60 300 5300 275 1050 1160 850 1110 1256 

-4 1200 65 300 5300 275 1060 1150 830 1070 1250 

-3 1150 65 300 5300 270 1030 1150 820 1100 1243 

-2 1200 65 300 5300 270 1010 1160 850 1080 1248 

-1 1110 60 300 5300 270 1000 1130 830 1070 1230 

0 1120 65 360 5300 270 1000 1090 820 1090 1235 

1 1110 65 300 5300 270 960 1050 820 1230 1234 

2 1140 65 300 5300 275 960 980 820 1180 1224 

3 1140 65 300 5300 270 900 1000 820 1230 1225 

4 1150 65 320 5300 275 860 990 850 1160 1219 

5 1150 60 320 5300 270 850 950 850 1250 1222 

6 1160 60 300 5300 280 810 940 870 1220 1216 

7 1160 60 315 5300 280 800 970 980 1150 1224 

8 1180 60 310 5300 285 830 1020 950 1150 1232 

9 1260 60 310 5300 285 800 990 940 1060 1223 

10 1050 60 310 5300 315 820 1020 930 1120 1214 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

DAFTAR RETURN SAHAM PERUSAHAAN PENGAKUISISI 

Bulan 
Perusahaan Pengakuisisi Return 

MITI ADES MITI SMSM FREN KPIG ENRG MIRA ANTM Saham 

-6 0.00000 -0.04694 -0.03871 0.01164 0.00000 -0.08687 0.04922 0.01171 -0.09934   

-5 0.00000 -0.09164 -0.00606 0.03009 0.11192 0.10516 -0.05246 0.35700 -0.12022   

-4 0.00000 -0.07338 0.01482 -0.12669 -0.03854 0.34227 -0.04037 0.13638 -0.33831   

-3 0.00000 0.09376 0.04263 -0.07246 -0.03097 0.38697 -0.05242 -1.08927 -0.37140   

-2 0.00000 -0.08521 0.04825 -0.02884 -0.08143 0.53339 -0.22781 0.12424 -0.32667   

-1 0.03226 -0.16916 -0.04979 -0.09284 0.02043 0.05420 0.08149 0.06463 -0.05375 -0.02295 

1 -0.04573 -0.01219 0.16291 0.08346 0.03502 -0.25045 -0.24129 -0.23077 0.06787   

2 -0.36821 -0.00600 -0.11076 -0.03261 0.03395 -0.57662 -0.11500 -0.10311 -0.00308   

3 -0.37148 -0.00010 -0.02057 0.11494 -0.11964 -0.03684 -0.23446 -0.10104 -0.02434   

4 -0.16953 -0.02497 0.04565 -0.12795 0.02693 -0.09945 -0.71156 -0.09387 0.14948   

5 -0.04668 -0.00101 0.07306 0.00636 0.04561 -0.17708 -0.19986 -0.14360 0.27948   

6 0.18423 -0.07918 0.00171 0.03917 -0.06554 -0.06141 -2.17792 0.18824 0.17943 -0.10123 
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