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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 

 Pada awalnya industri mie instan di Indonesia diawali dengan berdirinya 

PT Lima Satu Sankyu pada bulan April 1968, pada tahun 1977 perusahaan ini 

berganti nama menjadi PT Lima satu Sankyu Indonesia yang kemudian berubah 

lagi menjadi PT Supermie Indonesia, sesuai dengan merek mie instan andalannya 

yaitu Supermie. Pada tahun 1970, pasar mie instan diramaikan lagi dengan 

berdirinya PT Sanmaru Food Manufacturing, salah satu anak perusahaan Jangkar 

Jati Group yang memproduksi mie Instan Indomie. 

 Sejak saat itu perkembangan pasar mie instan mulai ditandai dengan 

persaingan antar group yang ketat, terutama setelah Indofood yang tergabung 

dalam perusahaan milik Salim Group bergabung dengan perusahaan Jangkar Jati 

Group pada tahun 1984 dengan membentuk PT Indofood Interna Corporation. 

Tahun 1968, PT Indofood Interna Corporation melalui anak perusahaannya PT 

Lambang Insan Makmur mengambil alih PT Supermie Indonesia. 

 Pada tanggal 14 Agustus 1990 berdiri satu lagi perusahaan mie instan 

dengan nama PT Panganjaya Intikusuma berdasarkan Akta Pendirian No 228 

tanggal 14 agustus 1990 yang diubah dengan akta No.249 tanggal 15 november 

1990 yang diubah kembali dengan akta No.171 tanggal 20 Juni 1991, semuanya 

dibuat dihadapan Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarata dan telah mendapat 
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persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan No. C2-2915.HT.01.01 Th.91 tanggal 12 juli 1991, serta telah 

didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No.579, 580 dan 581 

tanggal 5 Agustus  1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 12 tanggal 11 februari 1992, Tambahan No.611, Pendiri dan 

pemegang saham perusahaan ini semula adalah Mr.Soetojo Koerniawan dan Mr. 

Herryjanto Setiadi. 

 Pada bulan Juni 1992, saham perusahaan ini diambil alih oleh PT 

Indocement Tunggal Prakarsa sebesar 51% (Indocommercial, No.188, 26 Oktober 

1997). Kemudian paada tahun yang sama yaitu 1992 perusahaan Salim Group 

mengambil alih saham Jangkar Jati Group. Dan puncaknya adalah ketika Indofood 

mencabut produknya dari jaringan distributor PT Wicaksana Overseas dan 

dialihkan ke Indomarco (Pabean), sejak saat itu industry mie Instan di Indonesia 

dikuasai oleh Indofood, dengan merek Indomie, Supermie, dan Sarimi mulai 

menguasai pasar domestik. Namun ekspansi perusahaan Salim Group tidak 

berhenti sampai disana, indikasinya adalah dengan diambil alihnya saham PT 

Panganjaya Intikususma oleh perusahaaan Salim Group . kemudian pada tanggal 5 

februari 1994 berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham 

(RUPS) yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat No. 51 yang dibuat oleh 

Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, PT Panganjaya Intikusuma diubah 

namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur Divisi mi instan dan lokasinya 

berada dikawasan industry di Ancol, Jakarta Utara sebagai pusat pabriknya. 

 Sejarah Indofood Sukses Makmur, Tbk Divisi Mi instan pabrik di 

Tanggerang awalnya merupakan sebuah perusahaan milik keluarga dengan nama 
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CV Super food Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 1977 CV Super food Indonesia 

yang memiliki merk mi instan Supermi ini sahamnya dibeli oleh pihak Salim 

Group, atas dengan kata lain diakuisisi oleh PT Indofood. Pada tanggal 11 

Oktober 1988 ada perubahan manajemen dibawah perusahaan milik Salim Group 

sehingga nama CV Superfood Indonesia ini diubah menjadi Sarimi Asli Jaya yang 

memproduksi mi instan merk supermi, sarimi, intermi dan mikro. Pada tanggal 1 

maret 1994 PT Sarimi Asli Jaya merger dengan PT Indofood, kemudian statusnya 

menjadi perusahaan listing (go public) dan namanya beruban menjadi PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk  Divisi Mi insatan yang berlokasi ditanggerang 

hingga saat ini dengan bisnis usaha unit memproduksi mi instan dengan merk 

Indomie, Supermie, dan Sakura. 

4.1.2 Perkembangan sejarah PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

1990 

Perseroan didirikan dengan nama PT Panganjaya Intikusuma.   

1995 

Perseroan mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari, menjadi Perseroan 

sebuah perusahaan makanan yang terintegrasi secara vertical 1994. 

Perubahan  nama Perseroan menjadi PT Indofood Sukses Makmur, pada tahun 

yang sama saham perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia (763 juta saham, 

Rp1.000 nilai per saham. 
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1996 

Perseroan melaksanakan pemecahan saham dengan perbandingan 1:2 dengan nilai 

nominal Rp500 per saham dalam rangka memperbaiki likuiditas. 

1997 

Mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, 

agribisnis serta ditribusi. Pada tahun yang sama, dilaksanakan penawaran umum 

sebesar 1:5 atau menerbitkan 305,2 juta saham. 

2000 

Pemecahan saham dengan perbandingan 1:5 dengan nilai nominal Rp100 per 

saham. Pada tahun yang sama, Perseroan menerbitkan Obligasi Seri I sebesar Rp1 

triliun yang jatuh tempo pada tahun 2005, dengan peringkat AA+ dari PT Pefindo. 

2001 

Persetujuan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan 

pengeluaran Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 

2002 

Realisasi ESOP tahap I sejumlah 228,9 juta saham dan pembelian kembali saham 

sebesar 915,6 juta lembar. Perseroan menerbitkan Eurobonds sebesar U$$280 

juta. 
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2003 

Realisasi ESOP tahap II sebesar 58,4 juta saham, dan penerbitan Obligasi Seri II 

sebesar Rp1,5 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2008, dengan peringkat 

AA+ dari PT Pefindo. 

2004 

Realisasi ESOP tahap III atas 919,5 ribu saham. Perseroan menerbitkan Obligasi 

Seri III senilai Rp 1 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2009, kali ini 

dengan pringkat AA dari PT Pefindo. Perseroan mengakuisisi 80% saham 

perusahaan corrugated carboard, meningkatkan kepemilikan dianak perusahaan 

penyedap makanan dari 70% menjadi 92,2% dan beberapa perusahaan agribisnis 

serta anak perusahaan distribusi dari 80% menjadi 100%. 

2005 

Pembentukan usaha patungan dengan Nestle (Nestle Indofood Citarasa 

Indonesia). Pembayaran penuh atas Obligasi Seri I dan akuisisi perusahaan 

perkebunan di Kalimantan Barat dengan total lahan seluas 35 ribu hektar. Grup 

Agribisnis mengakuisisi Convertible Bonds yang diterbitkan oleh perusahaan 

perkapalan, dengan nilai setara dengan 90,9% kepemilikan saham. 

2006 

Pembayaran lebih awal atas sisa Eurobonds sebesar U$$143,7 juta dan akuisisi 

55,0% saham perusahaan perkapalan Pacsari Pte, Ltd. Perseroan juga 

mengakuisisi beberapa perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat dengan total 

lahan seluas 31 ribu hektar. Penggabungan seluruh perusahaan dibawah Grup Agri 
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bisnis, dengan PT Salim Ivomas Pratama (SIMP) sebagai perusahaan yang 

dipertahankan. 

2007 

Grup Agribisnis mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Singapura melalui 

transaksi reverse takeover, dengan penempatan saham baru terkonsolidasi. 

Penerbitan obligasi seri IV sebesar Rp 2  triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 

2012, dengan peringkat AA+ dari PT Pefindo. Peningkatan kepemilikan saham di 

Pacsari Pte. Ltd. Sebesar 35% menjadi 90%. Perseroan terus meningkatkan lahan 

perkebunannya melalui antara lain akuisisi 60% kepemilikan saham di perusahaan 

perkebunan Rascal Holding Limited yang memiliki luas lahan perkebunan lebih 

dari 85 ribu hektar. Diikuti dengan berpartisipasi dalam pengeluaran saham baru 

PT Mitra Inti Sejati Plantation dan memiliki sebesar 70% kepemilikan sehingga 

meningkatkan luas lahan perkebunannya sekitar 13 ribu hektar. Selanjutnya, 

perseroan mengakuisisi 64,41% kepemilikan saham PT PP London Sumatra, Tbk 

perusahaan perkebunan terbuka dengan luas lahan perkebunan sekitar 169 ribu 

hektar. 

4.1.3 Visi dan Misi PT Indofood Sukses Makmur, Tbk 

VISI 

Menjadi Perusahaan Total Food Solution. 

MISI 

1. Senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan kami, proses produksi 

kami, dan tekhnologi kami 
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2. Menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga 

terjangkau, yang merupakan pilihan pelanggan 

3. Memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestic maupun 

internasional  

4. Memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa 

Indonesia, khususnya dalam bidang nutrisi 

5. Meningkatkan stake holders’ value secara berkesinambungan. 

 

4.1.4 Produk Barang dan Jasa 

PT Indofood Sukses Makmur Divisi mie Instan wilayah pabrik tanggerang 

memproduksi mie instan dengan beberapa merk seperti: Indomie, Supermie, 

Sarimi, dan Sakura. Disamping produk mie instant ini diproduksi dengan 

beberapa merk, terdapat juga berbagai jenis dan rasa, yaitu mie goreng dan mie 

kuah dengan variasi rasa contohnya Indomie rasa kari ayam, Indomie goreng 

kriuk, rasa soto ayam, ayam bawang, soto koya dan lain-lain. Berikut ini penulis 

paparkan beberapa conroh produk mie instan dengan beberapa merk dan variasi 

rasa dan jenis yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Divisi mi instan 

wilayah pabrik di Tanggerang. 

INDOMIE 

  

Pertama diluncurkan pada tahun 1982 dan telah merambah banyak negara 

termasuk Amerika Serikat, Australia, Inggris, Timur tengah dan China. Terdiri 
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dari Indomie Goreng, Indomie Rebus, Indomie Jumbo, Indomie Special Quality 

Instan Noodles, dan dengan variasi rasa seperti Kari Ayam, rasa Nusantara: Soto 

Medan, Soto Betawi, Soto Makassar, dan masih banyak variasi rasa yang lain. 

SUPERMI 

 

Sebagai orang Indonesia, tidak mungkin tak kenal Supermi. Untuk sebuah mie 

instan, supermi telah mengalami perjalanan yang panjang termasuk beberapa kali 

beberapa kali berganti packaging dan kemasan. Kini Supermi hadir dalam nuansa 

modern dan kelasnya sendiri. 

SARIMI 

 

Mempersembahkan produk baru Sarimi, Sarimi rasa Soto Koya. Keistimewaan 

mie ini adalah rasa soto yang khas dilengkapi dengan sentuhan jeruk nipis yang 

segar dan serbuk koya untuk menambah cita rasa. Nikmati kesemuanya berbagai 

macam Sarimi mie instan. 

 

Mie Sakura siap memberikan anda pilihan rasa yang dapat anda pilih. Mulai dari 

rasa ayam bawang yang menggoda hingga rasa soto ayam. Mie Sakura, mnie 
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instan pilihan anda. Rasa Ayam Kecap Pedas, Rasa Soto Ayam, Mie Goreng Rasa 

Ayam, Rasa Baso Sapi, Rasa Ayam Bawang, Rasa Ayam Spesial, Rasa Sup 

Ayam, Rasa Kaldu Ayam. 

 Warisan Indofood terbesar saat ini adalah kekuatan merek-merek yang 

dimilikinya, bahkan banyak diantara merek tersebut melekat dihati masyarakat 

Indonesia selama lebih dua decade. Ini termasuk beberapa merek: mie instan 

(Indomie, Supermi,Sarimi, Pop Mie, Sakura, Pop Bihun, Mie Telur Ayam), 

tepung terigu (Segitiga Biru, Kunci Biru, dan Cakra Kembar), minyak goreng 

(Bimoli, Happy), margarin (Simas), pasta (La Fonte), Susu (Indomilk, Cap Enaak, 

Tiga Sapi, Kremer, Crima, Indoeskrim, Orchild Butter), bumbu (Sambal 

Indofood, Bumbu Instan Indofood, Indofood Bumbu Racik, Maggi, Freiss, Kecap 

Indofood, Kecap Enak Piring Lombok), snak (Chiki, Chitato, Cheetos, Jetz, Lays, 

Otela, Trenz), makanan bayi (Promina, Sun)  dan shortening (Palmia). Meskipun 

menghadapi kompetisisi ketat, merek-merek ini tetap merupakan pemimpin pasar 

di masimng-masing segmennya, dikenal atas produknya yang berkualitas dengan 

harga terjangkau. 

UNIT USAHA 

 Divisi Mie Instan  : PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

 Divisi Bumbu Mie Instan : PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

 Divisi Bumbu Penyedap  

Makanan, Kecap, Saos : Nestle Indofood Citarasa Indonesia 

 Divisi Sirup   : PT Indosentra Pelangi 

 Divisi Makanan Ringan : PT Indofood Fritolay Makmur 

 Divisi Makanan Bayi  : PT Gizindo Prima Nusantara 

 Divisi Tepung Terigu  : PT Bogasari Flour Mill 

 Divisi Minyak Goreng 

dan Margarin   : PT Intiboga Sejahtera 

 Distributor   : PT Indomarco Adiprima 
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Divisisi Mie Instan Cabang Dalam Negri 

1. Jakarat & Tanggerang   

2. Medan     

3. Pekanbaru 

4. Ujung Pandang 

5. Pontianak 

6. Banjarmasin 

7. Manado 

8. Cibitung 

9. Padalarang 

10. Semarang 

11. Surabaya 

12. Lampung 

13. Palembang 

14. Medan 

15. Pekanbaru 

16. Ujung Pandang 

17. Pontianak 

18. Banjarmasin 

19. Manado 

Divisi Mie Instan Luar Negri 

1. China 

2. Philipina 

3. Arab Saudi 

4. Nigeria 

EXPORT 

Amerika Serikat, Asia Tengah, Asia Pasifik, Afrika Selatan, Timur Tengah, 

Canada dan Australia. 
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4.1.5 Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan 

Dewan Komisaris  

Komisaris Utama : Manuel V. P  

Komisaris  : Benny Setiawan S.  

Komisaris : Edward A. Tortorici  

Komisaris : Ibrahim Risjad  

Komisaris : Robert Charles N.  

Komisaris : Albert de Rosario  

Kom. Independen : Utomo Josodirjo  

Kom. Independen : Torstein Stephansen  

Kom. Independen : Wahjudi Prakarsa  

Kom. Independen : Juan Bernal Santos  

 

Dewan Direksi 30 Juni 2004  

Direktur Utama : Anthoni Salim  

Wakil Direktur  : Cesar M. de la Cruz  

Wakil Direktur  : Fransiscus Welirang  

Wakil Direktur  : Darmawan Sarsito  

Direktur  : Aswan Tukiaty  
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Direktur  : Tjhie Tje Fie  

Direktur  : Taufik Wiraarmadja  

Direktur  : Philip Suwardi P.  

Direktur  : C.M. Djoko Wibowo 

Direktur  : M.P. Sibarani 

 

Susunan Pemegang Saham per 30 Juni 2004 :  

1. CAB Holdings Limited : 51,53% 

2. Commissioners  : 0,04% 

3. Directoors   : 0,02% 

4. Others (Below 5%)  : 48,41% 

 

4.2 Sejarah Singkat Berdirinya PT.PP London Sumtra, Tbk.  

Sejarah PT PP London Sumatra Indonesia Tbk  dimulai pada 1906 dengan 

sebuah perkebunan kecil tembakau dan kopi dekat Medan, Sumatera bagian utara. 

Berawal dari perkebunan kecil inilah Perseroan berkembang menjadi salah satu 

perusahaan agribisnis terkemuka, memiliki lebih kurang 90.000 hektar 

perkebunan kelapa sawit, karet, teh dan kakao yang tertanam di empat pulau 

terbesar Indonesia.  

Di awal berdirinya, perusahaan mendiversifikasikan tanamannya menjadi 

tanaman karet, teh dan kakao. Di awal Indonesia merdeka Lonsum lebih 

memfokuskan usahanya kepada tanaman karet, yang kemudian dirubah menjadi 

kelapa sawit di era 1980. Pada akhir dekade ini, kelapa sawit menggantikan karet 

sebagai komoditas utama Perseroan.  
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Lonsum memiliki 37 perkebunan inti dan 14 perkebunan plasma di 

Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Pengelolaan kebun dilakukan dengan 

menerapkan kemajuan penelitian dan pengembangan, keahlian di bidang agro-

manajemen dan tenaga kerja yang terampil serta profesional. Bidang bisnis 

Lonsum mencakup pembibitan, penanaman, pemanenan, pengolahan, pemrosesan 

dan penjualan produk-produk kelapa sawit, karet, kakao dan teh. Dalam dunia 

industri perkebunan Lonsum dikenal sebagai produsen bibit kelapa sawit dan 

kakao yang berkualitas baik. Bisnis berteknologi canggih tersebut adalah kunci 

utama pertumbuhan Perseroan.  

Lonsum go public pada tahun 1996 dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan 

Surabaya. Pada bulan Oktober 2007, Indofood Agri Resources Ltd (anak 

perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk) menjadi pemegang saham 

mayoritas Perseroan melalui anak perusahaannya di Indonesia, yaitu PT Salim 

Ivomas Pratama. 

 

4.2.1 Visi, Misi PT.PP London Sumatra Tbk. 

Visi dan Misi 

Menjadi perusahaan agro-industri berbasis perkebunan berkelas dunia, dengan 

mengembangkan usaha tanaman komoditas yang menguntungkan dan 

berkesinambungan bagi pemangku kepentingan melalui (i) produksi primer 

berstandar internasional, dan (ii) aktivitas sekunder yang memiliki nilai tambah. 
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4.2.2 Jenis Usaha 

PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk. (PT. Lonsum) merupakan salah 

satu perkebunan yang masih membudidaya tanaman karet selain kelapa sawit, 

kakao, teh, kopi dan sebagai produsen benih kelapa sawit dan kakao. Operasional 

PT. PP. London Sumatra Indonesia, tbk. bergerak dalam bidang perkebunan yang 

terdiri dari: perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, perkebunan coklat, 

perkebunan kopi, perkebunan kelapa, perkebunan teh.  

PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk. juga melakukan pengelolahan 

yang dilakukan dibeberpa pabrik yang terdapat di masing-masing daerah. Hal ini 

bertujuan untuk mencapai efisiensi kerja yang menghemat biaya angkutan. Hasil 

perkebunan dan pengolahan dari pabrik-pabrik yang akan dijual keluar negeri 

maupun dalam negeri terdiri dari: minyak kelapa sawit, coklat, kopra dan teh. 
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4.3 Hasil Perhitungan Rasio PT.Indofood Sukses Makmur,Tbk 

- Perhitungan Current Ratio (CR) 

Current Ratio= 
             

                
              

Tabel 4.1 

Perhitungan Current Ratio 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Aktiva Lancar (Rp) Kewajiban Lancar (Rp) CR (%) 

1 2005 6,471,590 4,412,546 146,7 

2 2006 7,457,559 6,273,098 118,9 

3 2007                  11,766,665            12,776,365    92,1 

4 2008                  14,598,422            16,262,161    89,8 

5 2009                  12,954,813            11,158,962   116,1 

Sumber: data diolah 

- Perhitungan Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio= 
                          

                
            

Tabel 4.2 

Perhitungan Quick Ratio 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Aktiva lancar 

(Rp) 

Persediaan 

(Rp) 

Kewajiban Lancar 

(Rp) 

QR (%) 

1 2005 6,471,590 2,691,672 4,412,546 85,7 

2 2006 7,457,559 2,975,274 6,273,098 71,4 

3 2007        11,766,665 4,169,150         12,776,365 59,5 

4 2008        14,598,422 6,061,219         16,262,161 52,5 

5 2009        12,954,813 5,117,484         11,158,962 70,2 

Sumber: data diolah 

 



61 
 

- Perhitungan Total Asset Turnover (TAT) 

Total Asset Turnover = 
          

            
            

Tabel 4.3 

Perhitungan Total Asset Turnover 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Penjualan (Rp) Total Aktiva (Rp) TAT (X) 

1 2005 18,764,650 14,786,084 1,27 

2 2006 21,941,558 16,112,493 1,37 

3 2007 27,858,304 29,527,466  0,94 

4 2008 38,799,279 39,594,264  0,99 

5 2009 37,140,830 40,382,953  0,91 

Sumber: data diolah 

- Perhitungan Debt To Total Asset Ratio (DAR) 

Debt To Total Asset Ratio = 
             

            
           

Tabel 4.4 

Perhitungan Debt To Total Asset Ratio (DAR) 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Total Hutang (Rp) Total Aktiva (Rp) DAR (%) 

1 2005 10,039,092 14,786,084 67,89 

2 2006 10,520,385 16,112,493 65,29 

3 2007 18,675,908 29,527,466 63,24 

4 2008                  26,432,369 39,594,264 66,75 

5 2009                  24,886,781 40,382,953 61,62 

Sumber: data diolah 
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- Perhitungan Debt To Total Equity Ratio (DER) 

Debt To Total Equity Ratio=
             

             
           

Tabel 4.5 

Perhitungan Debt To Total Equity Ratio (DER) 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Total Hutang (Rp) Total Ekuitas (Rp) DER (%) 

1 2005 10,039,092 4,308,448 233,00 

2 2006 10,520,385 4,931,086   213,34 

3 2007 18,675,908 7,126,596    262,05 

4 2008                  26,432,369 8,498,749  311,01 

5 2009                  24,886,781            10,155,495  245,05 

Sumber: data diolah 

- Perhitungan Return On Investment (ROI) 

Return On Investment = 
                          

            
           

Tabel 4.6 

Perhitungan Return On Investmen (ROI) 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Laba Bersih Setelah Pajak 

(Rp) 

Total Aktiva(Rp) ROI (%) 

1 2005 124,017 14,786,084 0,84 

2 2006 661,210 16,112,493           4,10 

3 2007 980,357 29,527,466           3,33 

4 2008                  1,034,389 39,594,264           2,61 

5 2009                  2,075,861 40,382,953  5,14 

Sumber: data diolah 
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- Perhitungan Return On Equity (ROE) 

Return On Equity  = 
           

             
               

Tabel 4.7 

Perhitungan Return On Equity (ROE) 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Laba Bersih Setelah Pajak 

(Rp) 

Total Ekuitas (Rp) ROE (%) 

1 2005 124,017 4,308,448 2,87 

2 2006 661,210 4,931,086         13,40 

3 2007 980,357 7,126,596         13,75 

4 2008                  1,034,389 8,498,749         12,17 

5 2009                  2,075,861            10,155,495         20,44 

Sumber: data diolah 

- Perhitungan Earning Per Share (EPS) 

Earning per share = 
           

                       
 

Tabel 4.8 

Perhitungan Earning Per Share (EPS) 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Laba Bersih (Rp) Jumlah Lembar Per 

Saham(Rp) 

ROE (%) 

1 2005 124,018 944,419 0,13 

2 2006 661,210 944,419 0,70 

3 2007 980,357 944,419 1,03 

4 2008 1,034,389 878,043 1,17 

5 2009 2,075861 878,043 2,36 

Sumber: data diolah 
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- Perhitungan Rasio Pertumbuhan 

Penjualan   =  
       

           
  

Tabel 4.9 

Perhitungan Rasio Pertumbuhan 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

No Tahun Penjualan Rasio Pertumbuhan 

1 2005 18,764,650 0,16 

2 2006 21,941,558 0,26 

3 2007 27,858,304 0,39 

4 2008 38,799,279 0,10 

5 2009 42,940,830 0,18 

Sumber: data diolah 
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4.4 Hasil Perhitungan Rasio PT.PP London Sumatra,Tbk. 

- Perhitungan Current Ratio (CR) 

Current Ratio = 
             

                
            

Tabel 4.10 

Perhitungan Current Ratio (CR) 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Aktiva Lancar (Rp) Kewajiban Lancar (Rp) CR (%) 

1 2005 397,512 806,869 49,26 

2 2006 539,735 950,121 56,80 

3 2007 914,538 833,347 109,74 

4 2008 1,445,800 853,105 169,47 

5 2009 964,362 686,189 111,07 

 

- Perhitungan Quick Ratio (QR) 

Quick Ratio= 
                          

                
            

Tabel 4.11 

Perhitungan Quick Ratio (QR) 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Aktiva lancar 

(Rp) 

Persediaan 

(Rp) 

Kewajiban Lancar 

(Rp) 

QR (%) 

1 2005 397,512 142,495 806,869 31,60 

2 2006 539,735 130,636 950,121 43,05 

3 2007 914,538 225,833 833,347 82,64 

4 2008 1,445,800 213,719 853,105 144,42 

5 2009 964,362 192,133 686,189 112,53 

-  
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- Perhitungan Total Asset Turnover (TAT) 

Total Asset Turnover = 
          

            
        

Tabel 4.12 

Perhitungan Total Asset Turn Over (TAT) 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Penjualan (Rp) Total Aktiva (Rp) TAT (X) 

1 2005 1,832,860 2,602,173 0,70 

2 2006 2,148,413 2,985,212 0,71 

3 2007 2,929,993 3,938,140  0,74 

4 2008 3,846,154 4,931,528  0,77 

5 2009 3,199,687 4,852,277  0,65 

 

- Perhitungan Debt To Total Asset Ratio (DAR) 

Debt To Total Asset Ratio = 
             

            
           

Tabel 4.13 

Perhitungan Debt To Total Asset Ratio (DAR) 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Total Hutang (Rp) Total Aktiva (Rp) DAR (%) 

1 2005 1,477,236 2,602,173 56,76 

2 2006 1,639,312 2,985,212 54,91 

3 2007 1,623,113 3,938,140 41,21 

4 2008 1,734,469 4,931,528 35,17 

5 2009 1,038,812 4,852,277 21,40 
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- Perhitungan Debt To Total Equity Ratio (DER) 

Debt To Total Equity Ratio=
             

             
            

Tabel 4.14 

Perhitungan Debt To Equity Ratio (DER) 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Total Hutang (Rp) Total Ekuitas (Rp) DER (%) 

1 2005 1,477,236 1,124,937 131,31 

2 2006 1,639,312 1,345,900 121,80 

3 2007 1,623,113 2,315,027 70,12 

4 2008 1,734,469 3,197,059 54,25 

5 2009 1,038,812 4,852,277 21,40 

 

- Perhitungan Return On Investment (ROI) 

- Return On Investment= 
                          

            
         

Tabel 4.15 

Perhitungan Return On Investment (ROI) 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Laba Bersih Setelah Pajak 

(Rp) 

Total Aktiva(Rp) ROI (%) 

1 2005 355,724 2,602,173 13,67 

2 2006 303,105 2,985,212 10,15 

3 2007 564,034 3,938,140 14,32 

4 2008 927,555 4,931,528 18,80 

5 2009 707,487 4,852,277 14,58 
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- Perhitungan Return On Equity (ROE) 

Return On Equity  = 
           

             
                 

Tabel 4.16 

Perhitungan Return On Equity (ROE) 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Laba Bersih Setelah Pajak 

(Rp) 

Total Ekuitas (Rp) ROE (%) 

1 2005 355,724 1,124,937 31,62 

2 2006 303,105 1,345,900 22,52 

3 2007 564,034 2,315,027         24,36 

4 2008 927,555 3,197,059         29,01 

5 2009 707,487 4,852,277         14,58 

 

- Perhitungan Earning Per Share (EPS) 

Earning per share = 
           

                       
  

Tabel 4.17 

Perhitungan Earning Per Share (EPS) 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Laba Bersih (Rp) Jumlah Lembar Per 

Saham(Rp) 

EPS (%) 

1 2005 355,724 547,615 0,64 

2 2006 303,105 547,615 0,55 

3 2007 564,034 682,286 0,82 

4 2008 927,555 682,286 1,35 

5 2009 707,487 682,286 1,03 
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- Perhitungan Rasio Pertumbuhan 

Penjualan   =  
       

           
 

Tabel 4.18 

Perhitungan Rasio Pertumbuhan 

PT. PP London Sumatra, Tbk. 

No Tahun Penjualan Rasio Pertumbuhan 

1 2005 1,832,860 0,17 

2 2006 2,148,413 0,36 

3 2007 2,929,993 0,31 

4 2008 3,846,154 0,09 

5 2009 4,199,687 0,23 
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4.5 Pembahasan 

4.5.1 Hasil Analisa Rasio Keuangan PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 

1. Rasio Likuiditas 

Jika dilihat dari rasio likuiditas PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 

2005-2006 yang tercermin dalam CR sebesar 146,7% yang kemudian menurun 

menjadi 118,9%, dan QR sebesar 85,7% yang kemudian menurun menjadi 71,4%. 

Hal ini disebabkan adanya hutang bank jangka pendek, hutang pajak, pinjaman 

jangka panjang dan hutang lainnya yang meningkat di kewajiban lancar, dan kas 

dan setara kas pajak dibayar dimuka  yang meningkat di aktiva tetap.Untuk tahun 

akuisisi 2007 rasio CR dan QR mengalami peningkatan sebesar 132,8% dan 

78.5%.  

Sedangkan rasio sesudah melakukan akuisisi tahun 2008-2009 yang 

tercermin dari CR sebesar 89,8% mengalami peningkatan menjadi 116,1% dan 

QR sebesar 52,25% menurun menjadi 70,2%. Hal ini disebabkan hutang bank 

jangka pendek, hutang usaha, hutang obligasi, hutang sewa pembiayaan yang 

menurun di kewajiban lancar, dan pajak dibayar dimuka beban ditangguhkan 

meningkat di aktiva lancar.  

Dilihat dari rasio likuiditas  motif akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur 

Tbk dengan PT.PP London Sumatra Tbk tidak tercapai karena Secara keseluruhan 

rata-rata rasio keuangan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk pasca perusahaan 

melakukan akuisisi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata 

rasio selama dua periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Hal ini 

tercermin dari rata-rata rasio CR selama dua periode sebelum perusahaan 
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melakukan akuisisi sebesar 132,8 dan menurun menjadi 102,95 sesudah 

perusahaan melakukan akuisisi sedangka rasio QR sebelum perusahaan 

melakukan akuisisi menunjukkan angka rasio sebesar 78,5% dan juga menurun 

menjadi 61,225%  sesudah akuisisi.  

Faktor penyebabnya adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin 

hutang lancarnya perusahaan lebih besar saat perusahaan sebelum melakukan 

akuisisi dibandingkan sesudah akuisisi, dimana setiap 1% hutang lancarnya dapat 

ditutupi oleh 132,8%  aktiva lancar untuk CR dan 102,95% aktiva lancar untuk 

QR. Sedangkan pada masa sesudah akuisisi, rata-rata kemampuan perusahaan 

menutupinya hanya sebesar 78,5% untuk CR dan 61,225% untuk QR. 

Dari tabel 4.1 dan 4.2 dapat diketahui bahwa CR dan QR tertinggi sebelum 

akuisisi adalah 146,7% dan 85,7% yaitu CR dan QR yang dimiliki oleh 

PT.Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2005, sedangkan CR dan QR 

tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2009 yang dimiliki 

Indofood yaitu sebesar 116,1% dan 70,2%. CR dan QR terendah pada masa 

sebelum akuisisi adalah sebesar 118,9% dan 71,4% yang dimiliki Indofood pada 

tahun 2006, CR dan QR terendah sesudah akuisisi sebesar 89,8% dan 52,25% 

tahun 2008. Dengan demikian, CR dan QR tertinggi terjadi ketika perusahaan 

sebelum melakukan akuisisi, CR dan QR terendah terjadi pada saat perusahaan 

sesudah melakukan akuisisi.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemapuan perusahaan 

menutupi hutang lancar dengan aktiva lancarnya sesudah akuisisi dari sisi CR dan 

kemampuan perusahaan menutupu hutang lancar dengan aktiva lancarnya (selain 

persediaan) dari sisi QR menunjukkan penurunan dibandingkan sebelum akuisisi. 
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2. Rasio Aktivitas 

Melihat seberapa besar efisiensi penggunaan asset oleh perusahaan. Dilihat 

dari rasio perputaran total aktiva yang dimiliki oleh PT.Indofood Sukses Makmur 

Tbk, pada periode 2005-2006 yang tercermin dari TAT sebesar 1,27% dan 

mengalami peningkatan sebesar 1,37%. Hal ini disebabkan karena tingkat 

efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume 

penjualan berjalan dengan baik (penjualan menaik). Untuk tahun akuisis 2007 

rasio TAT mengalami penurunan sebesar 0,94%. 

Sedangkan rasio sesudah melakukan akuisisi tahun 2008-2009 yang 

tercermin dari TAT sebesar 0,99% dan mengalami penurunan menjadi sebesar 

0,91%. Hal ini disebabkan karena tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva 

perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan belum berjalan dengan baik 

(penjualan menurun). 

Faktor penyebabnya adalah peningkatan asset-asset dari proses akuisisi, 

manajemen kurang efisien dalam mengelola asset-asetnya untuk dapat 

menghasilkan penjualan sehingga menyebabkan penurunan terhadap rasio 

perputaran total aktiva perusahaan. 

Dilihat dari rasio aktivitas motif akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk 

dengan PT.PP London Sumatra Tbk tidak tercapai karena secara rata-rata rasio 

TAT selama dua periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi sebesar 1,32% 

dan mengalami penurunan menjadi 0,95% sesudah perusahaan melakukan 

akuisisi. 

Rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata TAT PT.Indofood Sukses Makmur 

Tbk sebelum akuisisi lebih besar dibandingkan sesudah melakukan akuisisi, yang 
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artinya adalah kemampuan perusahaan dalam memutar total persediaanya untuk 

menghasilkan penjualan lebih besar pada saat perusahaan belum melakukan 

akuisisi disbanding sesudah akuisisi. Sebelum akuisisi, rata-rata TAT untuk 

menghasilkan penjualan adalah 1,32% sedangkan pada masa sesudah akuisisi, 

rata-rata kemampuan perusahaan memutar total persediaannya untuk 

menghasilkan penjualan adalah sebesar 0,95%. 

Dari tabel 4.3 diketahui bahwa TAT tertinggi sebelum akuisisi adalah 1,37 

kali yaitu TAT dimiliki oleh Indofood pada tahun 2006, sedangkan TAT tertinggi 

sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 yang dimiliki Indofood yaitu 

sebesar 0,99 kali. TAT terendah pada masa sebelum akuisisi adalah sebesar 1,27 

kali yang dimiliki Indofood pada tahun 2005 dan TAT terendah sesudah akuisisi 

sebesar 0,91 kali tahun 2009. Dengan demikian TAT tertinggi terjadi ketika 

perusahaan sebelum melakukan akuisisi, dan TAT terendah terjadi pada saat 

perusahaan sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan memutal total persediannya untuk 

menghasilkan penjualan sesudah akuisisi mengalami penurunan dibandingkan 

sebelum akuisisi. 

  

3. Rasio Leverage 

Untuk menunjukkan batasan dimana perusahaan didanai oleh hutang, 

dapat digunakan rasio hutang terhadap total aktiva atau DAR, rasio ini 

menekankan pentingnya pendanaan hutang bagi perusahaan dengan jalan 

menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 
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Dilihat dari rasio hutang terhadap total aktiva PT.Indofood Sukses 

Makmur Tbk pada tahun 2005-2006 yang tercermin dari DAR sebesar 67,89% 

dan mengalami penurunan sebesar 65,29%. Hal ini disebabkan karena total aktiva 

perusahaan yang didanai oleh hutang cenderung menurun (hutang usaha, hutang 

jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun, dan beban yang masih harus dibayar) 

sehingga berdampak pada menurunnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

perusahaan kepada kreditur. Tahunn akuisisi 2007, angka rasio DAR kembali 

menurun 63,24% 

Sedangkan sesudah akuisisi rasio DAR pada tahun 2008-2009 

menunjukkan angka rasio 66,75% dan mengalami penurunan menjadi 61,61%. 

Hal ini disebabkan titipan pihak ke 3 dan investasi jangka panjang di total aktiva 

meningkat dan hutang usaha yang juga turun. 

Dilihat dari rasio leverage motif akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk 

dengan PT.PP London Sumatra Tbk tidak tercapai karena rasio ini menunjukkan 

bahwa rata-rata DAR PT.Indofood Sukses Makmur Tbk sesudah melakukan 

akuisisi lebih kecil dibandingkan sebelum akuisisi, yang artinya proporsi 

penggunaan hutang disbanding total aktiva lebih kecil saat perusahaan sesudah 

melakukan akuisisi daripada sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi rata-rata 

penggunaan hutang untuk mendanai aktiva sebesar 66,59% dari total aktiva, 

sedangkan pada masa sesudah akuisisi, rata-rata penggunaan hutang untuk 

mendanai aktiva sebesar 64,185% dari total aktivanya. 

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa DAR tertinggi sebelum akuisisi adalah 

67,89% yaitu DAR yang dimiliki Indofood pada tahun 2005, sedangkan DAR  

tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 yang dimilki 
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Indofood sebesar 66,75%. DAR terendah pada masa sebelum akuisisi adalah 

sebesar 65,29% yang dimilki Indofood pada tahun 2006 dan DAR terendah 

sesudah akuisisi sebesar 61,62% tahun 2009. Dengan demikian DAR tertinggi 

terjadi ketika perusahaan sebelum melakukan akuisisi, dan DAR terendah terjadi 

pada saat perusahaan sesudah melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan hutang lebih besar dibanding 

penggunaan total aktivanya sebelum perusahaan melakukan akuisisi.  

Rasio hutang lainnya adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau DER, rasio 

ini mengindikasikan sejauh mana perusahaan dapat menanggung kerugian tanpa 

harus membahayakan kepentingan krediturnya. Dilihat dari DER PT.Indofood 

Sukses Makmur Tbk pada tahun 2005-2006 sebesar 233,00% dan menurun 

menjadi 213,34% tahun. Hal ini disebabkan total hutang (hutang usaha pada 

titipan pihak ke-3, beban yang masih harus dibayar dan hutang jangka panjang 

yang jatuh tempo 1 tahun) yang lebih kecil daripada total ekuitas akan berdampak 

pada kerugian yang harus ditanggung perusahaan. Tahun akuisisi tahun 2007, 

angka rasio kembali menurun sebesar 262,05% .  

Sesudah akuisisi rasio DER juga cendrung juga mengalami penurunan 

tahun 2008-2009 menunjukkan angka rasio 311,01% mengalami penurunan 

sebesar 245% . Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT.Indofood Sukses 

Makmur Tbk mengalmi penurunan di tahun 2009 dibanding tahun 2008. Hal ini 

disebabkan karena total ekuitas (modal saham, modal setor, cadangan, saldo laba) 

menurun dan hutang juga naik dari tahun 2005-2009.  

Dilihat dari rasio leverage motif akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk 

dengan PT.PP London Sumatra Tbk tercapai karena secara rata-rata rasio leverage 
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selama dua periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi rasio DER 

menunjukkan angka 223,17% dan meningkat menjadi 278,03% sesudah 

perusahaan melakukan akuisisi. Rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata DER 

PT.Indofood Sukses Makmur Tbk sesudah akuisisi lebih besar saat perusahaan 

melakukan akuisisi daripada sebelum melakukan akuisisi. Sebelum akuisisi rata-

rata penggunaan hutang untuk mendanai aktivanya sebesar 223,17% dari 

ekuitasnya. Sedangkan pada masa sesudah akuisisi, rata-rata penggunaan hutang 

untuk mendanai aktivanya sebesar 278,03% dari ekuitasnya. 

Dari tabel 4.5 diketahui bahwa DER tertinggi sebelum melakukan akuisisi 

adalah 233,00% yaitu DER yang dimiliki oleh Indofood tahun 2005, sedangkan 

DER tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2009 yang dimiliki 

Indofood sebesar 311,01%. DER terendah pada masa sebelum melakukan akuisisi 

adalah sebesar 213,4% yang dimiliki Indofood pada tahun 2006 dan DER 

terendah sesudah melakukan akuisisi sebesar 245,05% tahun 2009. Dengan 

demikian, DER tertinggi terjadi pada saat perusahaan melakukan akuisisi, dan 

DER terendah terjadi pada saat perusahaan sebelum melakukan akuisisi.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan hutang 

perusahaan lebih besar dibanding penggunaan ekuitas sesudah perusahaan 

melakukan akuisisi. Dengan kondisi DER yang cenrung meningkat menyebabkan 

investor cendrung menghindari, karena semakin tinggi DER maka semakin laba 

yang digunakan untuk membayar beban hutang (beban bunga) juga semakin besar 

dan akan berpengaruh terhadap jumlah dividen yang akan dibagikan dan tidak 

mungkin dibagikan bila hutang perusahaan tinggi.  
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4. Rasio Profitabilitas 

Adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan 

dengan total aktiva maupun modal sendiri, dimana dalam hal ini semakin tinggi 

profitabilitas berarti semakin baik..  

Hasil analisa menunjukkan bahwa PT.Indofood Sukses Makmur Tbk nilai 

ROI pada tahun 2005 sebesar 0,84% dan 2006 sebesar 4,10%. Hal ini disebabkan 

karena efektivitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

aktiva yang tersedia tahun 2005-2006 dengan keseluruhan modal yang dimiliki 

oleh PT.Indofood Sukses Makmur Tbk berjalan dengan baik sehingga persentase 

yang dihasilkan meningkat. Kemudian pada saat akuisisi ditahun 2007 

menunjukkan nilai ROI sebesar 3,33% . 

Sedangkan nilai ROI sesudah melakukan akuisisi sebesar 2,61% pada tahun 

2008 dan  meningkat menjadi sebesar 5,14% pada tahun 2009. Dapat dikatakan 

bahwa kinerja keuangan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2009 lebih 

baik dari pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena penjualan, jumlah aktiva 

dan laba usaha cendrung meningkat. 

Dilihat dari rasio profitabilitas motif akuisisi PT.Indofood Sukses Makmur 

Tbk dengan PT.PP London Sumatra Tbk tercapai karena Secara rata-rat ROI 

selama dua periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi rasio ROI 

menunjukkan angka sebesar 2,47% dan meningkat menjadi 3,857% sesudah 

perusahaaan melakukan akuisisi. Rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata ROI 

PT.Indofood Sukses Makmur Tbk sesudah akuisisi lebih besar dibandinhkan 

sebelum akuisisi, yang artinya perolehan laba perusahaan dibanding penggunaan 

total aktiva jauh lebih besar dibanding sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi rata-rata 
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perolehan laba atas total aktiva adalah 2,47% sedangkan pada masa sesudah 

akuisisi, rata-rata perolehan laba atas total aktivanya meningkat menjadi 3,857% 

dari total aktivanya. 

Dari tabel 4.6 diketahui bahwa ROI sebelum akuisisi adalah 4,10% yaitu ROI 

yang dimiliki oleh Indofood pada tahun 2006-2007, sedangkan ROI tertinggi 

sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2009 yang dimiliki Indofood yaitu 

sebesar 5,14%. ROI terendah pada masa sesudah akuisisi adalah sebesar 2.61% 

pada tahun 2008. Dengan demikian ROI tertinggi terjadi ketika perusahaan 

sesudah melakukan akuisisi, dan ROI terendah terjadi pada saat perusahaan 

sebelum melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan mampu dalam mengelola aktivanya dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan laba atas total aktivanya sesudah akuisisi. 

Untuk ROE tahun 2005-2006 nilai ROE menunjukkan nilai sebesar 2,87% dan 

meningkat menjadi 13,40%. Pada saat perusahaan melakukan akuisisi tahun 2007, 

rasio ROE mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 13,75% . Pada 

tahun 2008 rasio ROE sebesar 12,17%  dan mengalami peningkatan tahun 2009 

sebesar 20,14%. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT.Indofood Sukses 

Makmur Tbk lebih baik tahun 2009 dibanding tahun 2008. 

Rasio profitabilitas meningkat, disebabkan karena penjualan, jumlah aktiva 

dan laba uasaha cendrung meningkat dari tahun 2005-2009. Secara rata-rata ROE 

selama dua periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi rasio ROE 

menunjukkan angka sebesar 8,135% dan meningkat menjadi 16,155% sesudah 

perusahaan melakukan akuisisi. Rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata ROE 

PT.Indofood Sukses Makmur Tbk sesudah akuisisi lebih besar dibanding sebelum 
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akuisisi, yang artinya perolehan laba perusahaan disbanding penggunaan 

ekuitasnya jauh lebih besar dibanding sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi rata-rata 

perolehan laba atas total aktiva ada sebanyak 8,135% sedangkan pada masa 

sesudah akuisisi, rata-rata perolehan laba ats ekuitas meningkat menjadi 16,155%. 

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa ROE sebelum akuisisi adalah ROE terendah 

adalah 2,87% pada tahun 2005, sedangkan ROE terendah sesudah akuisisi sebesar 

12,17% pada tahun 2008 yang dimiliki Indofood Sukses Makmur Tbk. Sedangkan 

ROE tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2009 sebesar 

20,14% . dengan demikian ROE tertinggi terjadi ketika perusahaan sesudah 

melakukan akuisisi, dan ROE terendah terjadi ketika perusahaan sebelum 

melakukan akuisisi. Dari uraian tersebutdapat disimpulkan bahwa perusahaan 

mampu dalam mengelola ekuitasnya sesudah akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bahwa keputusan yang telah diambil oleh PT.Indofood Sukses Makmur Tbk 

dalam mengakuisisi saham PT PP London Sumatra Tbk adalah pilihan yang tepat 

karena kinerja PT PP London Sumatra Tbk yang baik membawa dampak yang 

baik pula untuk kinerja operasi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk. hal ini terlihat 

dari rasio profitabilitas PT.Indofood Sukses Makmur Tbk yang mengalami 

peningkatan sesudah akuisisi. 

 

5. Rasio Pasar 

Adalah mengukur kemampuan perusahaan pasar relaif terhadap nilai buku, 

pendapatan atau dividen. Dilihat  rasio EPS tahun 2005-2006 menunjukkan rasio 

sebesar 4,13% dan mengalami peningkatan sebesar 22,04%. Hal ini disebabkan 

karena efektivitas kemempuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 
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jumlah per lembar saham  yang tersedia berjalan dengan baik sehingga persentase 

yang dihasilkan mengalami peningkatan. Kemudian saat akuisisi pada tahun 2007  

menunjukkan nilai EPS sebesar 32,67% 

Sesudah melakukan akuisisi, nilai EPS mengalami peningkatan tahun 2008-

2009 sebesar 34,47% meningkat menjadi 69,19%. Dapat dikatakan dikatakan 

bahwa kinerja keuangan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2009 lebih 

baik daripada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena efektivitas kemempuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan jumlah per lembar saham  yang 

tersedia berjalan dengan baik sehingga persentase yang dihasilkan mengalami 

peningkatan. 

Motif PT.Indofood Sukses makmur Tbk mengakuisisi PT. PP London 

Sumatra Tbk tercapai karena secara rata-rata EPS selama dua periode sebelum 

perusahaan melakukan akuisisi rasio EPS menunjukkan angka 13,085 dan 

meningkat menjadi 51,83% sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Rasio ini 

menunjukkan bahwa rata-rata EPS PT.Indofood sukses Makmur tbk sesudah 

akuisisi lebih besar dibandingkan sebelum akuisisi, yang artinya keuntungan yang 

diperoleh investor untuk setiap lembar saham yang dimilikinya lebih besar disaat 

sesudah melakukan akuisisi disbanding sebelum akuisisi. 

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa EPS tertinggi sebelum melakukan akuisisi 

adalah tahun 2006 sebesar 22,04%, sedangkan sesudah melakukan akuisisi EPS 

tertinggi adalah tahun 2009 sebesar 69,19%. EPS terendah. EPS terendah pada 

masa sesudah akuisisi adalah adalah sebesar 34,47%. Dengan demikian, EPS 

tertinggi terjadi sesudah melakukan akuisisi, dan EPS terendah terjadi pada saat 

sebelum melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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perusahaan mampu dalam mengelola prestasi pasar relative terhadap nilai buku, 

pendapatan atau dividen sehingga dapat meningkatkan laba atas jumlah per 

lembar sahamnya.  

6. Rasio Pertumbuhan 

Jika dilihat dari rasio pertumbuhan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk 

tahun 2005-2006 adalah sebesar 0,16 menaik menjadi 0,26. Hal ini disebakan 

adanya peningkatan penjualan dari tahun 2005-2006. Tahun akuisisi 2007 juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,39 

Sedangkan rasio pertumbuhan sesudah akuisisi dari tahun 2008-2009  adalah 

sebesar 0,10 mengalami peningkatan menjadi 0,18. Hal ini juga disebabkan oleh 

peningkatan penjualan dari tahun 2008-2009. 

Dilihat dari rasio pertumbuhan motif PT.Indofood sukses makmur Tbk 

mengakuisisi PT.PP London Sumatra Tbk tidak tercapai  karena nilai rata-rata 

secara keseluruhan menurun yaitu pasca perusahaan melakukan akuisisi 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata rasio selama dua 

periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi yaitu 0,21 sebelum akuisisi 

menurun menjadi 0,14 sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Faktor 

penyebabnya adalah adanya peningkatan penjualan dibeban usaha dari tahun 

ketahun. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam meningkatkan penjualan sesudah akuisisi mengalami penurunan jika 

dibandingkan sebelum akuisisi.  
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4.5.2 Hasil Analisa Rasio Keuangan PT.PP London Sumatra, Tbk 

1. Rasio Likuiditas 

Jika dilihat dari rasio likuiditas PT.PP London Sumatra Tbk tahun 2005-

2006 yang tercermin dalam CR sebesar 49,26% yang kemudian mengalami 

peningkatan menjadi 56,80%, dan QR sebesar 31,60% yang kemudian meningkat 

menjadi 43,05%. Hal ini disebabkan adanya piuntang usaha dan piutang lainnya 

yang menurun diaktiva lancar. Sedangkan kewajiban lancar mengalami 

peningkatan karena hutang usaha pada pihak hubungan istimewa dan hutang pajak 

yang meningkat. Untuk tahun akuisisi 2007 rasio CR dan QR mengalami 

peningkatan sebesar 132,8% dan 78.5%.  

Sedangkan rasio sesudah melakukan akuisisi tahun 2008-2009 yang 

tercermin dari CR sebesar 169,4% mengalami penurunan menjadi 111,07% dan 

QR sebesar 144,42%% menurun menjadi 112,53%. Hal ini disebabkan hutang 

bank jangka pendek, hutang usaha, hutang obligasi, hutang sewa pembiayaan 

yang menurun di kewajiban lancar, dan pajak dibayar dimuka beban ditangguhkan 

meningkat di aktiva lancar.  

Dilihat dari rasio likuiditas  motif akuisisi PT.PP London Sumatra Tbk 

bersedia diakuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk tercapai karena Secara 

keseluruhan rata-rata rasio keuangan PT.PP London Sumatra Tbk pasca 

perusahaan melakukan akuisisi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 

rata-rata rasio selama dua periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Hal ini 

tercermin dari rata-rata rasio CR selama dua periode sebelum perusahaan 

melakukan akuisisi sebesar 53,03% dan menaik menjadi 140,27% sesudah 
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perusahaan melakukan akuisisi sedangka rasio QR sebelum perusahaan 

melakukan akuisisi menunjukkan angka rasio sebesar 37,325% dan juga 

meningkat menjadi 128,475%  sesudah akuisisi.  

Faktor penyebabnya adalah kemampuan perusahaan dalam menjamin 

hutang lancarnya perusahaan lebih besar saat perusahaan sesudah melakukan 

akuisisi dibandingkan sebelum akuisisi, dimana setiap 1% hutang lancarnya dapat 

ditutupi oleh 53,03%  aktiva lancar untuk CR dan 37,325% aktiva lancar untuk 

QR. Sedangkan pada masa sesudah akuisisi, rata-rata kemampuan perusahaan 

menutupinya hanya sebesar 140,27% untuk CR dan 128,475% untuk QR. 

Dari tabel 4.10 dan 4.11 dapat diketahui bahwa CR dan QR tertinggi 

sebelum akuisisi adalah 56,80% dan 43,05% yaitu CR dan QR yang dimiliki oleh 

PT.PP London Sumatra Tbk pada tahun 2006, sedangkan CR dan QR tertinggi 

sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 yang dimiliki Lonsum yaitu 

sebesar 169,4% dan 144,42%. CR dan QR terendah pada masa sebelum akuisisi 

adalah sebesar 49,26% dan 31,60% yang dimiliki Lonsum pada tahun 2005, CR 

dan QR terendah sesudah akuisisi sebesar 111,07% dan 112,53% tahun 2009. 

Dengan demikian, CR dan QR tertinggi terjadi ketika perusahaan sesudah 

melakukan akuisisi, CR dan QR terendah terjadi pada saat perusahaan sebelum 

melakukan akuisisi.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan 

menutupi hutang lancar dengan aktiva lancarnya sesudah akuisisi dari sisi CR dan 

kemampuan perusahaan menutupu hutang lancar dengan aktiva lancarnya (selain 

persediaan) dari sisi QR menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelum 

akuisisi. 



84 
 

2. Rasio Aktivitas 

Melihat seberapa besar efisiensi penggunaan asset oleh perusahaan. Dilihat 

dari rasio perputaran total aktiva yang dimiliki oleh PT.PP London Sumatra Tbk, 

pada periode 2005-2006 yang tercermin dari TAT sebesar 0,70 kali dan 

mengalami peningkatan sebesar 0,71 kali. Hal ini disebabkan karena tingkat 

efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume 

penjualan berjalan dengan baik (penjualan menaik). Untuk tahun akuisis 2007 

rasio TAT mengalami peningkatan sebesar 82,64 kali. 

Sedangkan rasio sesudah melakukan akuisisi tahun 2008-2009 yang 

tercermin dari TAT sebesar 0,77 kali dan mengalami penurunan menjadi sebesar 

0,65 kali. Hal ini disebabkan karena tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva 

perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan belum berjalan dengan baik 

(penjualan menurun). 

Faktor penyebabnya adalah peningkatan asset-asset dari proses akuisisi, 

manajemen kurang efisien dalam mengelola asset-asetnya untuk dapat 

menghasilkan penjualan sehingga menyebabkan penurunan terhadap rasio 

perputaran total aktiva perusahaan. 

Dilihat dari rasio aktivitas motif akuisisi PT.PP London Sumatra Tbk 

bersedia diakuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk dengan tercapai karena 

secara rata-rata rasio TAT selama dua periode sebelum perusahaan melakukan 

akuisisi sebesar 0,705 kali dan mengalami peningkatan menjadi 0,71 kali sesudah 

perusahaan melakukan akuisisi. 

Rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata TAT PT.PP London Sumatra Tbk 

sesudah akuisisi lebih besar dibandingkan sebelum melakukan akuisisi, yang 
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artinya adalah kemampuan perusahaan dalam memutar total persediaanya untuk 

menghasilkan penjualan lebih besar pada saat perusahaan sesudah melakukan 

akuisisi dibanding sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi, rata-rata TAT untuk 

menghasilkan penjualan adalah 0,705 kali sedangkan pada masa sesudah akuisisi, 

rata-rata kemampuan perusahaan memutar total persediaannya untuk 

menghasilkan penjualan adalah sebesar 0,71 kali. 

Dari tabel 4.12 diketahui bahwa TAT tertinggi sebelum akuisisi adalah 

0,71 kali yaitu TAT dimiliki oleh Lonsum pada tahun 2006, sedangkan TAT 

tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 yang dimiliki 

Lonsum yaitu sebesar 0,77 kali. TAT terendah pada masa sebelum akuisisi adalah 

sebesar 0,70 kali yang dimiliki Lonsum pada tahun 2005 dan TAT terendah 

sesudah akuisisi sebesar 0,65 kali tahun 2009. Dengan demikian TAT tertinggi 

terjadi ketika perusahaan sebelum melakukan akuisisi, dan TAT terendah terjadi 

pada saat perusahaan sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan memutar total 

persediannya untuk menghasilkan penjualan sesudah akuisisi mengalami 

peningkatan dibandingkan sebelum akuisisi. 

 

3. Rasio Leverage 

Untuk menunjukkan batasan dimana perusahaan didanai oleh hutang, 

dapat digunakan rasio hutang terhadap total aktiva atau DAR, rasio ini 

menekankan pentingnya pendanaan hutang bagi perusahaan dengan jalan 

menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 
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Dilihat dari rasio hutang terhadap total aktiva PT.PP London Sumatra Tbk 

pada tahun 2005-2006 yang tercermin dari DAR sebesar 56,76% dan mengalami 

penurunan sebesar 54,91%. Hal ini disebabkan karena total aktiva perusahaan 

yang didanai oleh hutang cenderung menurun (hutang usaha, hutang jangka 

panjang yang jatuh tempo 1 tahun, dan beban yang masih harus dibayar) sehingga 

berdampak pada menurunnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

kepada kreditur. Tahunn akuisisi 2007, angka rasio DAR kembali menurun 

41,21% 

Sedangkan sesudah akuisisi rasio DAR pada tahun 2008-2009 

menunjukkan angka rasio 35,17% dan mengalami penurunan menjadi 21,40%. 

Hal ini disebabkan titipan pihak ke 3 dan investasi jangka panjang di total aktiva 

meningkat dan hutang usaha yang juga naik. 

Dilihat dari rasio leverage motif akuisisi PT.PP London Sumatra Tbk 

bersedia diakuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk London tidak tercapai 

karena rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata DAR PT.Indofood Sukses Makmur 

Tbk sesudah melakukan akuisisi lebih kecil dibandingkan sebelum akuisisi, yang 

artinya proporsi penggunaan hutang disbanding total aktiva lebih kecil saat 

perusahaan sesudah melakukan akuisisi daripada sebelum akuisisi. Sebelum 

akuisisi rata-rata penggunaan hutang untuk mendanai aktiva sebesar 55,835% dari 

total aktiva, sedangkan pada masa sesudah akuisisi, rata-rata penggunaan hutang 

untuk mendanai aktiva sebesar 28,285% dari total aktivanya. 

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa DAR tertinggi sebelum akuisisi adalah 

56,76% yaitu DAR yang dimiliki Lonsum pada tahun 200, sedangkan DAR  

tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 yang dimilki 
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Lonsum sebesar 35,17%. DAR terendah pada masa sebelum akuisisi adalah 

sebesar 54,91% yang dimilki Lonsum pada tahun 2006 dan DAR terendah 

sesudah akuisisi sebesar 21,40% tahun 2009. Dengan demikian DAR tertinggi 

terjadi ketika perusahaan sebelum melakukan akuisisi, dan DAR terendah terjadi 

pada saat perusahaan sesudah melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan hutang lebih besar dibanding 

penggunaan total aktivanya sebelum perusahaan melakukan akuisisi.  

Rasio hutang lainnya adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau DER, rasio 

ini mengindikasikan sejauh mana perusahaan dapat menanggung kerugian tanpa 

harus membahayakan kepentingan krediturnya. Dilihat dari DER PT.PP London 

Sumatra Tbk pada tahun 2005-2006 sebesar 131,31% dan menurun menjadi 

121,80% tahun. Hal ini disebabkan total hutang (hutang usaha pada titipan pihak 

ke-3, beban yang masih harus dibayar dan hutang jangka panjang yang jatuh 

tempo 1 tahun) yang lebih kecil daripada total ekuitas akan berdampak pada 

kerugian yang harus ditanggung perusahaan. Tahun akuisisi tahun 2007, angka 

rasio kembali menaik sebesar 70,12% .  

Sesudah akuisisi rasio DER juga cendrung  mengalami penurunan tahun 

2008-2009 menunjukkan angka rasio 54,25% mengalami penurunan sebesar 

21,40% . Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT.PP London Sumatra tbk 

mengalmi penurunan di tahun 2009 dibanding tahun 2008. Hal ini disebabkan 

karena total ekuitas (modal saham, modal setor, cadangan, saldo laba) menurun 

dan hutang juga naik dari tahun 2005-2009.  

Dilihat dari rasio leverage motif akuisisi PT.PP London Sumatra Tbk 

bersedia diakuisisi PT.Indofood sukses Makmur tbk tidak tercapai karena secara 
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rata-rata rasio leverage selama dua periode sebelum perusahaan melakukan 

akuisisi rasio DER menunjukkan angka 126,555% dan menurun menjadi 37,825% 

sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata 

DER PT.PP London Sumatra Tbk sesudah akuisisi lebih kecil saat perusahaan 

melakukan akuisisi daripada sebelum melakukan akuisisi. Sebelum akuisisi rata-

rata penggunaan hutang untuk mendanai aktivanya sebesar 126,555% dari 

ekuitasnya. Sedangkan pada masa sesudah akuisisi, rata-rata penggunaan hutang 

untuk mendanai aktivanya sebesar 37,825% dari ekuitasnya. 

Dari tabel 4.14 diketahui bahwa DER tertinggi sebelum melakukan 

akuisisi adalah 131,31% yaitu DER yang dimiliki oleh Lonsum tahun 2005, 

sedangkan DER tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 

yang dimiliki Lonsum sebesar 54,25%. DER terendah pada masa sebelum 

melakukan akuisisi adalah sebesar 121,80% yang dimiliki Lonsum pada tahun 

2006 dan DER terendah sesudah melakukan akuisisi sebesar 21,40% tahun 2009. 

Dengan demikian, DER tertinggi terjadi pada saat sebelum perusahaan melakukan 

akuisisi, dan DER terendah terjadi pada saat perusahaan melakukan akuisisi.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata penggunaan 

ekuitas perusahaan lebih besar dibanding penggunaan hutang perusahann sesudah 

perusahaan melakukan akuisisi. Dengan kondisi DER yang cenrung menurun 

menyebabkan investor cendrung berminat, karena semakin rendah DER maka 

semakin laba yang digunakan untuk membayar beban hutang (beban bunga) juga 

semakin sedikit dan akan berpengaruh terhadap jumlah dividen yang akan 

dibagikan.  
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4. Rasio Profitabilitas 

Adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang 

berhubungan dengan total aktiva maupun modal sendiri, dimana dalam hal ini 

semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik..  

Hasil analisa menunjukkan bahwa PT.PP London Sumatra Tbk nilai ROI pada 

tahun 2005 sebesar 13,67%% dan 2006 sebesar 10,15%. Hal ini disebabkan 

karena efektivitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

aktiva yang tersedia tahun 2005-2006 dengan keseluruhan modal yang dimiliki 

oleh PT.PP London Sumatra Tbk belum berjalan dengan baik sehingga persentase 

yang dihasilkan menurun. Kemudian pada saat akuisisi ditahun 2007 

menunjukkan nilai ROI sebesar 14,32% . 

Sedangkan nilai ROI sesudah melakukan akuisisi sebesar 18,80% pada tahun 

2008 dan  meningkat menjadi sebesar 14,58% pada tahun 2009. Dapat dikatakan 

bahwa kinerja keuangan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2009 tidak 

lebih baik dari pada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena penjualan, jumlah 

aktiva dan laba usaha cendrung menurun. 

Dilihat dari rasio profitabilitas motif akuisisi PT.PP London Sumatra Tbk 

bersedia diakuisisi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk tidak  tercapai karena Secara 

rata-rat ROI selama dua periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi rasio 

ROI menunjukkan angka sebesar 11,91% dan menurun menjadi 33,38% sesudah 

perusahaaan melakukan akuisisi. Rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata ROI 

PT.Indofood Sukses Makmur Tbk sebelum akuisisi lebih besar dibandinhkan 

sesudah akuisisi, yang artinya perolehan laba perusahaan dibanding penggunaan 

total aktiva jauh lebih kecil dibanding sesudah akuisisi. Sebelum akuisisi rata-rata 
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perolehan laba atas total aktiva adalah 11,91% sedangkan pada masa sesudah 

akuisisi, rata-rata perolehan laba atas total aktivanya meningkat menjadi 33,38% 

dari total aktivanya. 

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa ROI tertinggi sebelum akuisisi adalah 

13,67%% yaitu ROI yang dimiliki oleh Lonsum pada tahun 2006-2007, 

sedangkan ROI tertinggi sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 yang 

dimiliki Lonsum yaitu sebesar 18,80%. ROI terendah pada masa sesudah akuisisi 

adalah sebesar 14,58% pada tahun 2009. Dengan demikian ROI tertinggi terjadi 

ketika perusahaan sebelum melakukan akuisisi, dan ROI terendah terjadi pada saat 

perusahaan sesudah melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan tidak mampu dalam mengelola aktivanya dengan baik sehingga 

tidak dapat meningkatkan laba atas total aktivanya sesudah akuisisi. 

Untuk ROE tahun 2005-2006 nilai ROE menunjukkan nilai sebesar 31,62% 

dan menurun menjadi 22,32%. Pada saat perusahaan melakukan akuisisi tahun 

2007, rasio ROE kembali meningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 24,36% . 

Pada tahun 2008 rasio ROE sebesar 29,01%  dan mengalami penurunan tahun 

2009 sebesar 14,58%. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT.PP London 

Sumatra Tbk tidak lebih baik tahun 2009 dibanding tahun 2008. 

Rasio profitabilitas menurun, disebabkan karena penjualan, jumlah aktiva dan 

laba uasaha cendrung menurun dari tahun 2005-2009. Secara rata-rata ROE 

selama dua periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi rasio ROE 

menunjukkan angka sebesar 27,07% dan menurun menjadi 21,795% sesudah 

perusahaan melakukan akuisisi. Rasio ini menunjukkan bahwa rata-rata ROE 

PT.PP London Sumatra Tbk sesudah akuisisi lebih kecil dibanding sebelum 
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akuisisi, yang artinya perolehan laba perusahaan dibanding penggunaan 

ekuitasnya jauh lebih kecil dibanding sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi rata-rata 

perolehan laba atas total aktiva ada sebanyak 27,07% sedangkan pada masa 

sesudah akuisisi, rata-rata perolehan laba atas ekuitas meningkat menjadi 

21,795%. 

Dari tabel 4.16 diketahui bahwa ROE sebelum akuisisi adalah ROE terendah 

adalah 22,52% pada tahun 2006, sedangkan ROE terendah sesudah akuisisi 

sebesar 14,58% pada tahun 2009 yang dimiliki Lonsum. Sedangkan ROE tertinggi 

sesudah melakukan akuisisi terjadi pada tahun 2008 sebesar 29,01% . dengan 

demikian ROE tertinggi terjadi ketika perusahaan sesudah melakukan akuisisi, 

dan ROE terendah terjadi ketika perusahaan sebelum melakukan akuisisi. Dari 

uraian tersebutdapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu dalam mengelola 

ekuitasnya sesudah akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang telah 

diambil oleh PT.Indofood Sukses Makmur Tbk dalam mengakuisisi saham PT PP 

London Sumatra Tbk adalah pilihan yang tepat karena kinerja PT PP London 

Sumatra Tbk yang baik membawa dampak yang baik pula untuk kinerja operasi 

PT.Indofood Sukses Makmur Tbk. hal ini terlihat dari rasio profitabilitas 

PT.Indofood Sukses Makmur Tbk yang mengalami peningkatan sesudah akuisii.    

5. Rasio Pasar 

Adalah mengukur kemampuan perusahaan pasar relaif terhadap nilai buku, 

pendapatan atau dividen. Dilihat  rasio EPS tahun 2005-2006 menunjukkan rasio 

sebesar 0,64% dan mengalami penurunan sebesar 0,55%. Hal ini disebabkan 

karena efektivitas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

jumlah per lembar saham  yang tersedia tidak berjalan  dengan baik sehingga 
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persentase yang dihasilkan mengalami penurunan. Kemudian saat akuisisi pada 

tahun 2007  menunjukkan nilai EPS sebesar 0,82% 

Sesudah melakukan akuisisi, nilai EPS mengalami peningkatan tahun 2008-

2009 sebesar 1,35% menurun menjadi 1,03%. Dapat dikatakan dikatakan bahwa 

kinerja keuangan PT.PP London Sumatra Tbk pada tahun 2009 tidak lebih baik 

daripada tahun 2008. Hal ini disebabkan karena efektivitas kemempuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan jumlah per lembar saham  yang 

tersedia tidak berjalan dengan baik sehingga persentase yang dihasilkan 

mengalami penurunan. 

Motif PT.PP London Sumatra Tbk bersedia diakuisisi PT.Indofood Sukses 

Makmur Tbk tercapai karena secara rata-rata EPS selama dua periode sebelum 

perusahaan melakukan akuisisi rasio EPS menunjukkan angka 0,595 dan 

meningkat menjadi 1,19% sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Rasio ini 

menunjukkan bahwa rata-rata EPS PT.PP London Sumatra Tbk sesudah akuisisi 

lebih besar dibandingkan sebelum akuisisi, yang artinya keuntungan yang 

diperoleh investor untuk setiap lembar saham yang dimilikinya lebih besar disaat 

sesudah melakukan akuisisi disbanding sebelum akuisisi. 

Dari tabel 4.17 diketahui bahwa EPS tertinggi sebelum melakukan akuisisi 

adalah tahun 2005 sebesar 0.64%, sedangkan sesudah melakukan akuisisi EPS 

tertinggi adalah tahun 2008 sebesar 1,35%. Dengan demikian, EPS tertinggi 

terjadi sesudah melakukan akuisisi, dan EPS terendah terjadi pada saat sebelum 

melakukan akuisisi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

mampu dalam mengelola prestasi pasar relative terhadap nilai buku, pendapatan 

atau dividen sehingga dapat meningkatkan laba atas jumlah per lembar sahamnya.  
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6. Rasio Pertumbuhan 

Jika dilihat dari rasio pertumbuhan PT.PP London Sumatra Tbk tahun 

2005-2006 adalah sebesar 0,17 menaik menjadi 0,36. Hal ini disebakan adanya 

peningkatan penjualan dari tahun 2005-2006. Tahun akuisisi 2007 juga 

mengalami peningkatan sebesar 0,39 

Sedangkan rasio pertumbuhan sesudah akuisisi dari tahun 2008-2009  adalah 

sebesar 0,09 mengalami peningkatan menjadi 0,23. Hal ini juga disebabkan oleh 

peningkatan penjualan dari tahun 2008-2009. 

Dilihat dari rasio pertumbuhan motif PT.Indofood sukses makmur Tbk 

mengakuisisi PT.PP London Sumatra Tbk tidak tercapai  karena nilai rata-rata 

secara keseluruhan menurun yaitu pasca perusahaan melakukan akuisisi 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata rasio selama dua 

periode sebelum perusahaan melakukan akuisisi yaitu 0,26 sebelum akuisisi 

menurun menjadi 0,16 sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Faktor 

penyebabnya adalah adanya peningkatan penjualan dibeban usaha dari tahun 

ketahun. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam meningkatkan penjualan sesudah akuisisi mengalami penurunan jika 

dibandingkan sebelum akuisisi.  

 

 

 

 

 


