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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pesatnya perkembangan ekonomi serta persaingan yang sangat ketat 

terhadap industri semen saat ini yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat 

menuntut setiap perusahaan industri semen untuk selalu mengembangkan 

strategi dan kinerja perusahaan agar dapat bertahan dan berkesinambungan, 

perusahaan harus terus meningkatkan kualitasnya dalam segi layanan serta 

produk yang lebih baik dan mampu menjangkau pelanggan di seluruh 

Indonesia. Posisi Indonesia berada pada urutan ke-16 ekonomi terbesar di 

dunia. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) pertumbuhan ekonomi 

Indonesia mencapai 6 persen pada 2010 dan diperkirakan akan meningkat 

menjadi 6,5 persen pada 2011, dan di prediksi prospek ekonomi Indonesia 

akan lebih baik untuk tahun 2030 (Aditia dikutip dalam antaranews, 2010).  

 Industri semen merupakan salah satu penopang pembangunan 

ekonomi di Indonesia. Perannya sebagai salah satu komponen utama dalam 

pembangunan infrastruktur dan bangunan menjadikan semen sebagai salah 

satu tulang punggung kemajuan negara. Di lain pihak, kontribusi industri 

semen bagi perekonomian sangat besar karena memberikan multiplier effect 

bagi sektor lain. Konsumsi semen rata-rata per kapita di Indonesia tahun 2013 

masih di kisaran 229 kg per tahun, jauh di bawah konsumsi semen per kapita 

di Vietnam yang sudah di atas 400 kg per tahun ataupun Malaysia yang di 
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atas 600 kg per tahun. Fakta ini semestinya mampu mendorong tumbuhnya 

produsen semen baru ataupun ekspansi produsen semen eksisting karena 

ruang pertumbuhan industri semen di Indonesia masih terbuka lebar (Jurnalis 

dikutip dalam okezone. 2014). Secara nasional, persaingan industri semen di 

Indonesia masih didominasi oleh tiga pemain utama, yaitu PT Semen 

Indonesia Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, dan PT Holcim 

Indonesia Tbk. Terutama di pulau Jawa, ketiga pemain lama ini terus berebut 

market share (Muhammad dikutip dalam lintasnasional. 2016). 

Salah satu usaha yang dapat menjadikan perusahaan sehat dan mampu 

bersaing yaitu dengan melakukan Ekspansi. Ekspansi perusahaan dapat 

dilakukan baik dari ekspansi internal maupun ekspansi eksternal. Ekspansi 

internal dapat dilakukan dengan membangun perusahaan baru dari awal 

hingga mencapai tujuan yang ingin dicapai  perusahaan, sedangkan ekspansi 

eksternal dengan membuat perjanjian  penggabungan usaha guna mencapai 

tujuan bersama perusahaan.  

Penggabungan usaha dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yang 

didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan serta perjanjian atau alasan 

lain yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ada 3 macam 

bentuk penggabungan usaha yaitu Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi. Merger 

merupakan penggabungan usaha dengan membagi sumber daya yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan bersama dimana salah satu nama perusahaan bisa 

digunakan dan yang lainnya dihilangkan dan ditambahkan dengan tambahan 

nama sesuai dengan perjanjian pihak-pihak yang terlibat. Konsolidasi 

merupakan kegiatan dengan peleburan perusahaan dimana perusahaan yang 
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ingin melakukan konsolidasi membubarkan usahanya dan semua asset serta 

hutang yang dimilikinya dialihkan kepada perusahaan yang baru dengan 

nama yang baru sesuai dengan kesepakatan, sedangkan Akuisisi  merupakan 

sebuah perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama dengan salah satu 

perusahaan membeli sebagian besar asset perusahaan atau bisa dengan 

membeli semua asset serta saham yang dimiliki perusahaan yang menjadi 

target akuisisi sehingga kepemilikan perusahaan berada ditangan pemilik 

perusahaan yang baru. 

Menurut Abdul Moin (2003:8) Akuisisi 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 

hukum yang terpisah, sedangkan menurut Sudarsaman (1999:98) alasan 

perlunya dilakukan akuisisi, antara lain untuk memperbaiki manajemen, 

penghematan pajak, diversifikasi, dan meningkatkan corporate growth rate.  

Keberhasilan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan dapat dinilai 

dengan melihat kinerja perusahaan, terutama kinerja keuangannya. Kinerja 

dapat dikatakan sebagai ukuran untuk mengukur seberapa efisien dan efektif 

seorang manajer atau sebuah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya 

dalam mencapai tujuan perusahaan.  Kinerja keuangan merupakan gambaran 

khusus tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan dalam menggunakan 

assetnya untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satunya dengan 

menghasilkan laba. Untuk melihat kondisi kinerja keuangan perusahaan bisa 

melalui 4 laporan keuangan yang akan disajikan untuk para pemegang saham, 
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yaitu laporan laba rugi, laporan posisi perusahaan, catatan atas laporan 

keuangan, dan laporan arus kas. Menurut S.Munawir (2014: 5) menjelaskan 

bahwa pengukuran kinerja merupakan hal yang penting untuk dilakukan 

karena pengukuran kinerja merupakan salah satu upaya pengendalian dan 

pengevaluasi perusahaan. 

Analisis terhadap kinerja keuangan umumnya dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, bagi 

perusahaan khususnya pemilik perusahaan dan manajemen untuk dapat 

dengan  mudah memahami sebuah laporan keuangan, diperlukan suatu 

analisis yang dilakukan menggunakan rasio – rasio keuangan. Hasil analisis 

inilah yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan yang 

sekaligus dapat memudahkan pihak manajemen dalam menentukan arah dan 

tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Analisis rasio keuangan 

perusahaan digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah perusahaan melakukan transaksi akuisisi, kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mengevaluasi posisi kinerja keuangan yang ada.  

Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan menggunakan alat analisis 

rasio-rasio keuangan. Terdapat lima jenis rasio keuangan yang sering 

digunakan menurut Brigham dan Houston (2010: 130), antara lain: rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. 

Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan terbukti 

mampu menilai kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh sehingga 

dapat dilihat dimana posisi kinerja perusahaan berada saat ini. 
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Di Indonesia isu mengenai akuisisi menunjukkan skala peningkatan 

yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin 

banyaknya perusahaan yang mencoba untuk menggabungkan usaha yang 

didirikan dengan jalan akuisisi karena dianggap dengan melakukan akuisisi 

perusahaan bisa memperluas jaringan kerja samanya dalam jangka panjang 

untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi.  

Kondisi Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mendukung pasar 

retail dan semakin banyaknya rencana realisasi proyek-proyek konstruksi, 

baik bangunan real estate maupun infrastruktur yang semakin intensif 

mengenai realisasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas Pemerintah menjanjikan peluang 

yang besar bagi perseroan untuk meraih kinerja yang lebih baik lagi (Didik 

dikutip dalam kompas. 2012). Ancaman Kuatnya pesaing terhadap posisi PT. 

Semen Indonesia Tbk tidak menjadikan gentar bagi PT. Semen Indonesia Tbk 

untuk terus melakukan dinamisasi dalam mengembangkan kinerja.  

Strategi penguatan pasar dan produksi yang terencana dengan baik 

PT. Semen Indonesia juga melakukan perjanjian akuisisi terhadap Thang 

Long Cement (TLCC) yang merupakan salah satu perusahaan penghasil 

semen terkemuka di Vietnam. Upaya PT. Semen Indonesia Tbk ini dengan 

harapan PT. Semen Indonesia Tbk mampu menjadi penguasa industri 

persemenan di Asia Tenggara. Bahkan dengan adanya strategi Holding 

Company dari PT. Semen Indonesia Tbk yang membawahi PT. Semen 

Padang, PT. Semen Gresik, PT. Semen Tonasa akan menjadikan perseroan go 

public, sebagaimana yang tercantum dalam visi PT. Semen Indonesia Tbk 
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yakni “Menjadi Perusahaan Persemenan Terkemuka di Indonesia dan Asia 

Tenggara” (Antique dikutip dalam viva. 2012). Hal tersebut yang menjadikan 

alasan peneliti memilih PT Semen Indonesia Tbk menjadi obyek peneliannya, 

dikarenakan PT Semen Indonesia Tbk salah satu perusahaan yang melakukan 

akuisisi, guna mengetahui kinerja keuangan PT Semen Indonesia Tbk 

sebelum dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti bermaksud untuk membuat penelitian dengan mengambil judul 

“Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Transaksi Akuisisi (Studi Kasus pada Akuisisi PT. Semen 

Indonesia Tbk terhadap Thang Long Cement Vietnam)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kinerja Keuangan PT. Semen Indonesia Tbk Sebelum dan 

Sesudah transaksi Akuisisi ditinjau dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar? 

2. Apakah terdapat perbedaan Kinerja Keuangan PT. Semen Indonesia Tbk 

Sebelum dan Sesudah transaksi Akuisisi ditinjau dari rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini disusun dengan tujuan: 

1. Untuk Menjelaskan dan Mendiskripsikan Kinerja Keuangan PT. Semen 

Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah transaksi Akuisisi ditinjau dari rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio 

pasar. 

2. Untuk Mengetahui adanya perbedaan tingkat Kinerja Keuangan PT. Semen 

Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah transaksi Akuisisi ditinjau dari rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio 

pasar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:  

1. Bagi Perusahaan (Emiten) sebagai salah satu informasi yang digunakan 

untuk menentukan strategi yang akan diambil oleh perusahaan dalam 

melakukan akuisisi serta dapat digunakan untuk bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan ketika hendak 

melakukan perjanjian akuisisi. 

2. Bagi Investor sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai 

kajian tentang pengaruh ekonomis atas keputusan akuisisi. 

3. Bagi Akademisi mampu memberikan kajian dan informasi serta 

pengetahuan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam permasalahan 

yang mungkin akan dihadapi saat melakukan perjanjian akuisisi. 


