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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Adanya globalisasi dan persaingan bebas menuntut setiap perusahaan 

untuk selalu mengembangkan strateginya agar dapat bertahan  hidup, berkembang 

dan berdaya saing. Strategi bersaing merupakan usaha untuk mengembangkan 

(membesarkan) perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk 

mencapai tujuan jangka panjang perusahaan atau disebut juga strategi 

pertumbuhan. Strategi ini dapat dilaksanakan melalui memperluas kegiatan 

perusahaan yang sudah ada, misalnya dengan cara menambahkan kapasitas 

produk, membangun perusahaan baru ataupun dengan cara membeli perusahaan 

lain.  

Apabila perusahaan memperluas usahanya dengan cara menambah 

kapasitas produksi atau mendirikan perusahaan baru, maka cara ini disebut dengan 

ekspansi. Sedangkan cara lain yakni dengan menggabungkan perusahaan lain 

disebut dengan merger dan akuisisi (takeover). Merger dan akuisisi adalah strategi 

pertumbuhan yang cepat untuk mengakses pasar baru untuk produk baru tanpa 

harus membangun dari awal. 

 Istilah merger, akuisisi dan pengambil alihan, semuanya merupakan idiom 

merger dan akuisisi. Dalam merger, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan 

membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. 

Akuisisi lebih merupakan sebuah perjanjian, sebuah perusahaan membeli aset atau 

saham perusahaan lain, dan para pemegang saham dari perusahaan yang menjadi 
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sasaran akuisisi (perusahaan target) berhenti menjadi pemilik perusahaan. 

Penggabungan usaha dilakukan atas dasar pertimbangan  hukum, perpajakan atau 

alasan lainnya. Menurut Sudarsaman (1999) akuisisi yang dilakukan oleh 

perusahaan didasari oleh beberapa motif antara lain economic of scale, 

memperbaiki manajemen, penghematan pajak, diversifikasi, dan meningkatkan 

corporate growth rate. Economic of Scale maksudnya bahwa perusahaan harus 

berusaha mencapai skala operasi dengan biaya rata-rata terendah. Skala ekonomi 

bukan hanya dalam artian proses  produksi saja melainkan juga dalam bidang 

pemasaran, personalia, keuangan serta administrasi.  

 Penggabungan usaha ada dua yaitu secara internal dan eksternal. Secara 

internal sendiri yaitu dilakukan dengan cara memperluas kegiatan perusahaan 

yang sudah ada, misalnya dengan cara menambah kapasitas pabrik, menambah 

produk atau mencari pasar baru. Sebaliknya secara eksternal sendiri dilakukan 

dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada atau dibeli oleh perusahaan yang 

lebih besar. 

 Merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan  merupakan 

jalur yang cepat untuk mengakses pasar baru untuk produk baru tanpa harus 

membangun dari awal. Dalam pengertian yang luas, merger dilakukan dengan 

cara menggabungkan dua atau lebih perusahaan di mana salah satu nama 

perusahaan yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lain dihilangkan dan 

akuisisi dilakukan dengan pembelian seluruh atau sebagian kepemilikan suatu 

perusahaan. Merger merupakan  penggabungan dan atau lebih perusahaan yang 

terpisah melebur menjadi satu badan hukum, sementara yang lain menghentikan 

aktivitasnya. Sedangkan akuisisi adalah pengabilan alih atau yang diambil alih 
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tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Salah satu cara dalam melakukan 

akuisisi adalah dengan mengambil alih aktiva yang dibeli. 

 Perusahaan lebih tertarik memilih merger dan akuisisi sebagai strateginya 

daripada strategi lain adalah karena merger dan akuisisi dianggap jalan cepat 

untuk mewujudkan tujuan perusahaan dimana perusahaan tidak perlu memulai 

dari awal suatu bisnis baru. Merger dan akuisisi juga dianggap dapat menciptakan 

sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih 

besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan 

akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan masing-masing perusahaan 

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

banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan kemampuan, riset, 

skill manajerial, transfer tekhnologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya 

produksi. 

Pada perusahaan yang melakukan akuisisi, perusahaan yang diakuisisi 

masih berhak untuk melakukan kegiatan operasionalnya sendiri tanpa adanya 

campur tangan aquisiator. Sedangkan perusahaan yang melakukan merger, 

perusahaan yang diambil alih atau di merger (target firm) menjalankan kegiatan 

operasinalnya sepenuhnya dengan adanya campur tangan perusahaan yang 

mengambil alih atau yang melakukan merger. 

Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memakai berbagai strategi untuk 

menghadapi persaingan demi kelangsungan perusahaannya agar tetap kompetitif. 

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh misalnya dengan meningkatkan 

kualitas produk yang sesuai keinginan konsumen, perluasan daerah pemasaran, 

peningkatan skala ekonomi dengan efisiensi biaya. Perusahaan perlu 
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mengembangkan suatu strategi yang tepat agar bisa mempertahankan 

eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. 

Selain itu alasan dilakukannya merger dan akuisisi diantaranya adalah 

untuk meningkatkan kekuatan pasar, mengatasi hambatan untuk masuk dalam satu 

industry, menghemat biaya dan mengurangi risiko pengembangan produk baru, 

meningkatkan kecepatan dalam memasarkan produk, menambah kompetisi yang 

berlebihan. Untuk itulah jika dua perusahaan akan melakukan merger dan akuisisi 

maka pengumuman tentang hal tersebut dapat memberikan informasi yang 

penting dalam suatu industry. Pengaruh pengumuman tersebut tersebut tidak 

hanya berdampak pada perusahaan yang melakukan merger, yaitu perusahaan 

pengakuisisi (akuisiator) dan perusahaan yang diakuisisi (target firm) tetapi juga 

perusahaan lain yang menjadi pesaing dalam industry yang sama. Informasi 

aktivitas suatu perusahaan berhubungan dengan kinerja harga saham perusahaan 

lain yang sejenis dalam industri yang sama. 

Keputusan merger dan akuisisi selain membawa manfaat tidak terlepas 

dari permasalahan, diantaranya biaya untuk melaksanakan merger dan akuisisi 

sangat mahal, dan hasilnya pun belum pasti sesuai yang diharapkan. Disamping 

itu, pelaksanaan akuisisi juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap posisi 

keuangan dari perusahaan pengakuisisi (acquiring company) apabila strukturisasi 

dari akuisisi melibatkan cara pembayaran dengan kas atau melalui peminjaman. 

Permasalahan yang lain adalah kemungkinan adanya corporate culture, sehingga 

berpengaruh pada sumber daya manusia yang akan dipekerjakan. 
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Selama merger dan akuisisi dilakukan atas dasar untuk memperoleh 

sinergi ,maka tindakan tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan, sehingga akan meningkatkan jumlah permintaan saham perusahaan 

tersebut, selanjutnya akan mempengaruhi naiknya harga saham. Dengan naiknya 

harga saham akan menambah nilai perusahaan (value of the firm) yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham.   

Salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi adalah PT.Indofood 

Sukses Makmur Tbk mengakuisisi Lonsum. PT Indofood  Sukses Makmur Tbk 

merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indofood 

didirikan pada tahun 1990 awalnya bernama PT. Pangan Jaya Inti kusuma yang 

kemudian berganti nama menjadi PT.Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 

1994 sekaligus melakukan penawaran saham perdana sebanyak 763 juta saham 

yang tercatat di BEI. Kini perusahahan tersebut telah bertransformasi menjadi 

perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup 

seluruh tahapan proses produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan 

bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di Pasar. Saat ini Indofood 

dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka disetiap kategori 

bisnisnya. 

 PT Indofood  Sukses Makmur Tbk juga senantiasa mempelajari kebutuhan 

dan keinginan pelanggan, melakukan inovasi, serta terus membangun citra 

produk. Produk -produk yang umumnya dipasarkan oleh Indofood memang sangat 

diminati konsumen, namun sejumlah merek produk yang dipasarkan, tidak semua 

hasil ciptaan dari perusahaan sendiri, melainkan hasil akuisisi dari perusahaan 

lain. 
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Sejak tahun 1994 PT Indofood Sukses Makmur Tbk  melakukan banyak 

akuisisi baik itu pabrik, saham  perusahaan sampai membentuk perusahaan 

patungan bersama nestle. Proses akuisisi yang dilakukan Indofood ini tentu saja 

menyiratkan jika perusahaan pangan  ini merupakan perusahaaan besar dengan 

pendapatan yang tinggi. Pada tahun 1997 Indofood  pernah  mengakuisisi saham 

sebesar 80 % perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, distribusi dan 

agribisnis. Di tahun 2005 lalu, Indofood bersama nestle juga mengakuisisi sebuah 

perusahaan perkebunan di kalimantan barat. Selain itu ditahun yang sama juga 

mengakuisisi PT Supermie Indonesia Dan PT Asrimi Asli jaya. Tahun  2007,  

Indofood  melakukan akuisisi dengan PT Lonsum,Tbk. Tahun 20008 Indofood 

juga melakukan akuisisi saham drayton Pte. Ltd sebesar 100 % lalu memiliki 

saham sebesar 68,57 % sebuah perusahaan Indolakto. ( www. Indofood. Com)  

 Lonsum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, 

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. 

Alasan Lonsum bersedia diakuisisi oleh Indofood Agri Resources Ltd 

yang merupakan anak perusahaan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki 
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pengalaman yang luas di bidang pertanian di Indonesia, dan mempunyai 

komitmen yang sama terhadap investasi dan pertumbuhan jangka panjang yang 

strategis, serta memiliki kemampuan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi 

dan investasi dalam bidang agronomi dan penelitian yang lebih maju. Sebagai 

mitra strategis, Indo Agri memfasilitasi pengembangan bisnis ini di masa yang 

akan datang. Dengan kerjasama ini akan membuahkan suatu sinergi yang 

bermakna, khususnya menyangkut bidang pembelian, penelitian, dan teknik 

bercocok tanam, tanpa mengabaikan aspek biaya. Ini merupakan faktor kunci bagi 

pertumbuhan Lonsum di masa depan (www.lonsum.com). 

Sedangkan alasan Indofood Agri Resources Ltd yang merupakan anak 

perusahaan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk mengakuisisi Lonsum, karena 

pengalaman dan sejarah Lonsum selama lebih dari 100 tahun. Selain itu, lahan 

grup Indofood akan bertambah  menjadi 387 ribu hektar dengan luas lahan 

tertanam 160 ribu hektar. Pada 2015, lahan tertanam diperkirakan mencapai 250 

ribu hektar. "Dengan begitu Indofood akan memiliki banyak tambahan produksi 

Crude Palm Oil (CPO) dari Lonsum. Berdasarkan  perjanjian jual-beli bersyarat 

yang ditandatangani, Indo Agri mengakuisisi 500.095.000 lembar saham Lonsum 

dan surat utang wajib konversi (Mandatory Convertible Notes/MCN) sebesar US$ 

47 juta yang jatuh tempo pada 2009. Surat utang ini wajib dikonvraktersi dengan 

harga nominal menjadi 269.343.500 lembar saham baru, yang telah disetor penuh 

dengan nilai tunai sekitar Rp 5 triliun. (www.indofood.com) 

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan merger 

dan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan 

finansialnya. Pasca merger dan akuisisi kondisi dan posisi keuangan perusahaan 

http://www.lonsum.com/
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mengalami perubahan dan  hal ini tercermin dalam  laporan  keuangan perusahaan 

yang melakukan merger dan akuisisi. Untuk menilai bagaimana keberhasilan 

kinerja perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, dapat dilihat dari  kinerja 

keuangannya baik bagi perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan yang 

diakuisisi setelah  melakukan merger dan akuisisi. 

 Kinerja keuangan yang semakin baik akan menjadikan perusahaan 

mempunyai daya saing tinggi. Laba merupakan indikator kinerja keuangan 

perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaan. Disinilah tugas seorang manajer 

keuangan dalam menciptakan nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan adalah 

memaksimalkan keuntungan yang dapat diterima oleh perusahaan khususnya 

pemegang saham. Kinerja merupakan prestasi atau merupakan hasil dari banyak 

keputusan individual secara terus-menerus oleh manajemen dalam melakukan 

akuisisi adalah tepat. Namun jika sebaliknya, maka keputusan melakukan akuisisi 

yang dilakukan berhasil atau tidak, maka perlu dilakukan analisis kinerja 

keuangan perusahaaan pada saat sebelum dan sesudah akuisisi. 

 Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu 

perusahaan sangatlah perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan, kondisi 

keuangan perusahaan tersebut dapat diketahui melalui laporan keuangan yang 

bersangkutan. Laporan keuangan bagi perusahaan merupakan dasar untuk dapat 

menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Dengan mengadakan 

analisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuanagan dapat 

menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan. Untuk 

mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai 
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dengan rencana yang telah ditetapakan dan sesuai dengan tujuannya adalah 

dengan mengetahui kinerja perusahaan tersebut.  

 Analisa terhadap kinerja perusahaan pada umumnya dilakukan dengan 

menganalisa laporan keuangan yang mencakup pembandingan kinerja perusahaan 

dengan perusahaan lain atau mengevaluasi kecendrungan posisi kinerja keuangan 

sepanjang waktu. 

Guna menilai kinerja perusahaan digunakan rasio-rasio keuangan. Jenis 

rasio yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

 Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhu kewajiban jangka pendeknya yang akan 

jatuh tempo dalam satu tahun. Rasio ini sangat penting untuk diperhatikan oleh 

perusahaan, karena rasio likuiditas mencerminkan posisi dan kondisi keuangan 

perusahaan dilihat dari likuiditasnya. Dalam hal ini, krditur-kreditur jangka 

pendek terutama berkepentingan dalam melihat kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut (Weston, J.Fred & Thomas 

E.Copeland.1992:226), rasio ini juga sangat membantu manajemen untuk 

mengevaluasi efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan dan juga 

penting bagi kreditur jangka panjang dan pemegang saham yang ingin mengetahui 

manfaat dari hasil prospek perusahaan dimasa depan. Tujuan dan manfaat dari 

hasil perhitungan rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar jumlah kas yang 

tersedia untuk melunasi kewajibannya yang akan jatuh tempo dan memenuhi 

kebutuhan kas yang tidak terduga. 

Rasio Aktivitas merupakan rasio yang berfungsi untuk mengukur 

seberapa besar efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber dananya 
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dan penggunaan asset perusahaan. Rasio aktivitas ini juga digunakan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari hasil 

pengukuran dengan rasio aktivitas apakah perusahaan lebih efisien dan efektif 

dalam mengelola asset yang dimilikinya atau mungkin sebaliknya (Weston, J.Fred 

& Thomas E.Copeland.1992:230). 

. Pengkuran terhadap rasio aktivitas ini bertujuan untuk mengetahui 

berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, sehingga manajemen 

dapat mengukur kinerja mereka selama ini. Hasil pengukuran dari rasio aktivitas 

dapat digunakan sebagai pencapaian target yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. 

Rasio Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, dimana menunjukkan seberapa 

besar beban hutang yang ditanggung perusahaan disbanding dengan aktivanya. 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Manfaat yang dapat diperoleh dari perhitungan rasio ini adalah 

perusahaan akan dapat mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan 

penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui manajer keuangan 

dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan 

penggunaan modal. Akhirnya dari rasio ini kinerja perusahaan selama ini akan 

terlibat sesuai dengan tujuan perusahaan atau tidak (Weston, J.Fred & Thomas 

E.Copeland.1992:227). 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 
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ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

adanya hasil penjualan dan pendapatan investasi (Weston, J.Fred & Thomas 

E.Copeland.1992:232). Rasio profitabilitas merupakan perbandingan antara laba 

perusahaan dengan investasi atau ekuitas yang digunakan untuk memperoleh laba 

perusahaan tersebut, makin besar perolehan laba dibandingkan investasi 

perusahaan makin efisien perusahaan tersebut menfaatkan fasilitas perusahaan. 

Rasio perofitabilitas berperan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen dalam 

mengelola seluruh modal perusahan untuk mendapatkan laba dan tolak ukur 

dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh 

dari perhitungan rasio ini antara lain mengetahui besarnya tingkat laba yang 

diperoleh perusahaan yang digunakan baik yang berasal dari hutang maupun 

modal sndiri. 

Rasio Pasar (Market Value) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

prestasi pasar relative terhadap nilai buku, pendapatan, atau dividen. Rasio ini 

juga menunjukkan kelompok rasio yang mengindikasikan pendapat investor 

mengenai kinerja perusahaan dimasa lalu dan prospeknya dimasa yang akan 

datang (Weston, J.Fred & Thomas E.Copeland.1992:235) 

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industrinya maupun dalam 

kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi, industri dan 

perusahaan mencerminkan adanya faktor inflasi dan hal-hal yang mempengaruhi 

pertumbuhan sebenarnya atau real growth. (Weston, J.Fred & Thomas 

E.Copeland.1992:233) 
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Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja maupun tingkat 

efisiensi perusahaan karena terbukti secara empiris memiliki kemampuan laporan 

keuangan untuk menilai kinerja perusahaan yang melakukan akuisisi, 

membandingkan kinerja perusahaaan akuisitor pada tahun sebelum terjadi akuisisi 

dengan periode sesudahnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, 

penelitian ini mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk dan PT.PP London Sumatra Tbk Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Transaksi Akuisisi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

 “Bagaimana kinerja perusahaan PT.Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. PP 

London Sumatra Tbk sebelum dan sesudah melakukan akuisisi”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran, 

maka penelitian harus mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah: 

 “Ingin Mengetahui apakah tindakan akuisisi memberi manfaat bagi pihak 

PT.Indofood sukses Makmur Tbk dengan pihak PT.PP London Sumatra Tbk”? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melaui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Bagi Mahsiswa 
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Diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengertian yang lebi 

jelas didalam penerapan teori, khususnya yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan perusahaan yang telah diakuisisi. 

2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan, khususnya manajer 

keuangan sebelum mengambil keputusan merger dan akuisisi mereka 

dapat memperidiksi kinerja keuangan perusahaaan yang tercermin 

dalam laporan keuangan perusahaan. 

3. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan menambah informasi yang diperlukan untuk 

menilai potensi suatu perusahaan terlebih dahulu sehingga dapat 

melakukan investasi dengan baik dan benar 

4. Bagi Pihak Lain 

Dapat digunakan sebagai bahan studi referensi dalam penelitian serupa 

dimasa yang akan datang serta sebagai bahan informasi mengenai 

analisis kinerja keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi dengan 

menggunakan rasio keuangan. 

 

 

 


