
51 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT Semen Indonesia awalnya adalah PT Semen Gresik yang telah 

berusia 60 tahun, diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957oleh 

Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per 

tahun, dan di tahun 2014 kapasitas terpasang mencapai 31,8 juta ton/tahun.PT 

Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen 

Tonasa pada tanggal 15 September 1995. Pada tanggal 20 Desember 2012, 

melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan 

resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk, menjadi PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan berkembang dengan pesat dan 

saat ini memiliki kapasitas 30 juta ton per tahun atau meningkat 11.900 

persen dari kapasitas awal.  

Pada tanggal 8 Juli 1991 saham Perseroan tercatat di Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini menjadi Bursa Efek Indonesia) serta 

merupakan BUMN pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar 

saham kepada masyarakat. Komposisi pemegang saham pada saat itu: Negara 

RI 73% dan masyarakat 27%. Pada bulan September 1995, Perseroan 

melakukan Penawaran Umum Terbatas I (Right Issue I), yang mengubah 

komposisi kepemilikan saham menjadi Negara RI 65% dan masyarakat 35%. 

Pada tanggal 15 September 1995 PT Semen Gresik berkonsolidasi dengan PT 
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Semen Padang dan PT Semen Tonasa.Total kapasitas terpasang Perseroan 

saat itu sebesar 8,5 juta ton semen per tahun.Pada tanggal 17 September 1998, 

Negara RI melepas kepemilikan sahamnya di Perseroan sebesar 14% melalui 

penawaran terbuka yang dimenangkan oleh Cemex S. A. de C. V., 

perusahaan semen global yang berpusat di Meksiko.  

Komposisi kepemilikan saham berubah menjadi Negara RI 51%, 

masyarakat 35%, dan Cemex 14%. Kemudian tanggal 30 September 1999 

komposisi kepemilikan saham berubah menjadi: Pemerintah Republik 

Indonesia 51,0%, masyarakat 23,4% dan Cemex 25,5%.Pada tanggal 27 Juli 

2006 terjadi transaksi penjualan saham Cemex Asia Holdings Ltd. Kepada 

Blue Valley Holdings PTE Ltd. sehingga komposisi kepemilikan saham 

berubah menjadi Negara RI 51,0% Blue Valley Holdings PTE Ltd. 24,9%, 

dan masyarakat 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holdings 

PTELtd, menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga 

komposisi pemegang saham Perseroan berubah menjadi Pemerintah 51,0% 

dan publik 48,9% (Sumber: website Semen Indonesia (Persero) Tbk). 

Pada tanggal 18 Desember 2012, PT Semen Indonesia Tbk melakukan 

penandatanganan transaksi akuisisi 70% saham Thang Long Cement, 

perusahaan semen terkemuka Vietnam yang memiliki kapasitas produksi 2,3 

juta ton per tahun. PT. Semen Indonesia Tbk saat ini memiliki 4 pabrik semen 

yang menyebar pada berbagai lokasi strategis yaitu di pulau Jawa, pulau 

Sumatera, pulau Sulawesi dan Vietnam. Strategi pengembangan PT. Semen 

Indonesia Tbk senantiasa meningkatkan kapasitas melalui pertumbuhan 

organik dengan perluasan pabrik dan pertumbuhan anorganik dengan akuisisi 
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perusahaan semen, serta telah dimulainya proses pembangunan pabrik di 

Rembang dan Padang. PT. Semen Indonesia Tbk memiliki pertumbuhan 

penjualan di pasar domestik diatas rata-rata nasional, sesuai dengan data 

penjualan dari PT Semen Indonesia sampai akhir tahun 2013, penjualan PT. 

Semen Indonesia Tbk untuk domestik tumbuh 13,2% mencapai sekitar 25,45 

juta ton dibandingkan sebelumnya sekitar 22,45 juta ton (sumber: 

kompasiana.com).  

 

4.2 Analisis Kinerja Keuangan 

4.2.1 Perhitungan Rasio Keuangan 

4.2.1.1 Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka 

pendek atau untang yang segera jatuh tempo. Rasio Likuiditas digunakan 

untuk menggambarkan seberapa likuidnya suatu perusahaan serta 

kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek 

dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. 

Dalam rasio likuiditas, analisa dilakukan dengan menggunakan 

rasio sebagai berikut:  

a. Rasio Lancar (Current Ratio)  

Rasio lancar merupakan rasio untuk  mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. 
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Tabel 4.1 

Perhitungan Current Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan Current Ratio (%) 

2009 Sebelum Akuisisi 3.6 

2010 Sebelum Akuisisi 2.9 

2011 Sebelum Akuisisi 2.6 

2012 Tahun Akuisisi 1.7 

2013 Sesudah Akuisisi 1.9 

2014 Sesudah Akuisisi 2.2 

2015 Sesudah Akuisisi 1.6 

Sumber : Data Diolah 

 

 

Gambar 4.1 

Perhitungan Current Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan perhitungan terhadap current ratio PT. Semen 

Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 4.1, dapat diketahui nilai 

current ratio perusahaan sebelum melakukan transaksi akuisisi yaitu 

pada tahun 2009 sebesar 3,6% yang kemudiaan ditahun 2010 

Tahun Akuisisi 
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mengalami penurunan menjadi 2,9%, ditahun 2011 perusahaan kembali 

mengalami penurunan menjadi 2,6%. Nilai current ratio perusahaan 

ditahun 2012 saat perusahaan melakukan transaksi akuisisi didapatkan 

nilai 1,7%, hal ini berarti perusahaan kembali mengalami penurunan 

current ratio saat perusahaan melakukan transaksi akuisisi. Tahun 2013 

setelah terjadinya akuisisi nilai current ratio perusahaan mengalami 

kenaikan sebesar 0,2% menjadi 1,9%, ditahun 2014 perusahaan 

mengalami kenaikan nilai current ratio menjadi 2,2%. Tahun 2015 

perusahaan kembali mengalami penurunan nilai current ratio dari tahun 

sebelumnya menjadi 1,6%.  

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Current Ratio 

F df1 df2 Sig. 

1.501 2 4 .326 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:CR     

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
2.430a 2 1.215 6.879 .051 

Intercept 26.401 1 26.401 149.438 .000 

X 2.430 2 1.215 6.879 .051 

Error .707 4 .177   

Total 42.030 7    

Corrected 

Total 
3.137 6 

   

a. R Squared = ,775 (Adjusted R Squared = ,662)   
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Hasil dari uji Levene's Test terhadap current ratio menunjukkan 

bahwa nilai F test sebesar 1.501 dan nilai signifikasi lebih dari 0,05 

(>0,05) yaitu 0,326 yang berarti hipotesis nol diterima, ini berarti 

varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan analisis dapat 

dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada perhitungan 

current ratio. Hasil dari variabel x sebesar 0,051 (>0,05) sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara current 

ratio sebelum, saat, dan sesudah transaksi akuisisi. Besarnya nilai 

adjusted R 0,662 mempunyai variabilitas sebelumnya yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas x sebesar 66,2 %. 

 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test Ratio)  

Rasio  cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva 

lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. 

Tabel 4.2 

Perhitungan Quick Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan Quick Ratio (%) 

2009 Sebelum Akuisisi 
3.0 

2010 Sebelum Akuisisi 
2.3 

2011 Sebelum Akuisisi 
2.0 

2012 Tahun Akuisisi 
1.2 

2013 Sesudah Akuisisi 
1.4 

2014 Sesudah Akuisisi 
1.7 

2015 Sesudah Akuisisi 
1.2 

 Sumber : Data Diolah 
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Gambar 4.2 

Perhitungan Quick Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan perhitungan terhadap quick ratio PT. Semen 

Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 4.2, dapat diketahui nilai 

quick ratio perusahaan sebelum melakukan transaksi akuisisi yaitu 

pada tahun 2009 sebesar 3,0% yang kemudiaan ditahun 2010 

mengalami penurunan menjadi 2,3%, ditahun 2011 perusahaan 

mengalami penurunan menjadi 2,0%. Nilai quick ratio perusahaan 

ditahun 2012 saat perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami 

penurunan menjadi 1,2%, hal ini berarti perusahaan kembali 

mengalami penurunan quick ratio saat perusahaan melakukan 

transaksi akuisisi. Tahun 2013 setelah terjadinya akuisisi nilai quick 

ratio perusahaan mengalami kenaikan menjadi 1,4%, ditahun 2014 

perusahaan  mengalami kenaikan nilai quick ratio menjadi 1,7%. 

Tahun 2015 perusahaan kembali mengalami penurunan nilai quick 

ratio dari tahun sebelumnya menjadi 1,2%. 

Tahun Akuisisi 
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Penurunan nilai quick ratio ini menunjukkan terjadi penurunan 

kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi likuiditas perusahaan 

pasca perusahaan melakukan transaksi akuisisi. 

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Quick Ratio 

F df1 df2 Sig. 

1.935 2 4 .258 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:QR     

Source 

Type III Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 1,961a 2 ,980 6,003 ,062 

Intercept 15,403 1 15,403 94,302 ,001 

X 1,961 2 ,980 6,003 ,062 

Error ,653 4 ,163   

Total 26,020 7    

Corrected Total 2,614 6    

a. R Squared = ,750 (Adjusted R Squared = ,625)   

 

Hasil dari uji Levene's Test terhadap quick ratio menunjukkan 

bahwa nilai F test sebesar 1.935 dan nilai signifikasi lebih dari 0,05 

(>0,05) yaitu 0,258 yang berarti hipotesis nol diterima, ini berarti 

varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan analisis dapat 

dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada perhitungan 

quick ratio. Hasil dari variabel x sebesar 0,062 (>0,05) sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara quick ratio 

sebelum, saat, dan sesudah transaksi akuisisi. Besarnya nilai adjusted R 



59 

 

 

0,625 mempunyai variabilitas sebelumnya yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas x sebesar 62,5 %. 

 

4.2.1.2 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menurut Kasmir (2016: 172) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi/efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dalam analisa rasio aktivitas, rasio 

yang digunakan adalah:  

a. Rasio Perputaran Persediaan (Inventory turnover ratio)  

Rasio perputaran persediaan, mengukur aktivitas dari 

persediaan perusahaan. 

Tabel 4.3 

Perhitungan Inventory Turn-over 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan Inventory Turn-over (%) 

2009 Sebelum Akuisisi 5.4 

2010 Sebelum Akuisisi 4.6 

2011 Sebelum Akuisisi 4.4 

2012 Tahun Akuisisi 4.5 

2013 Sesudah Akuisisi 5.1 

2014 Sesudah Akuisisi 5.5 

2015 Sesudah Akuisisi 6.8 

Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan perhitungan terhadap Inventory Turn-over PT. 

Semen Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 4.3, dapat 

diketahui nilai Inventory Turn-over perusahaan sebelum melakukan 

transaksi akuisisi yaitu pada tahun 2009 sebesar 5,4% yang kemudiaan 
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ditahun 2010 mengalami penurunan menjadi 4,6%, ditahun 2011 

perusahaan kembali mengalami penurunan menjadi 4,4%. 

 

 

Gambar 4.3 

Perhitungan Inventory Turn-over 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Sumber : Data Diolah 

Nilai Inventory Turn-over perusahaan ditahun 2012 saat 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami kenaikan menjadi 

4,5%, hal ini berarti perusahaan kembali mengalami peningkatan 

Inventory Turn-over saat perusahaan melakukan transaksi 

akuisisi.Tahun 2013 setelah terjadinya akuisisi nilai Inventory Turn-

over perusahaan mengalami kenaikan menjadi 5,1%, ditahun 2014 

perusahaan  mengalami kenaikan nilai Inventory Turn-over menjadi 

5,5%. Tahun 2015 perusahaan kembali mengalami peningkatan nilai 

Inventory Turn-over dari tahun sebelum perusahaan melakukan 

akuisisi menjadi 6,8%, hal ini menunjukkan terjadi efisiensi kinerja 

Tahun Akuisisi 
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keuangan perusahaan dalam mengelola perputaran persediaan 

perusahaan pasca perusahaan melakukan transaksi akuisisi.  

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Inventory Turn-over 

F df1 df2 Sig. 

2.146 2 4 .233 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ITR     

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 
2,049a 2 1,024 1,915 ,261 

Intercept 136,806 1 136,806 255,712 ,000 

X 2,049 2 1,024 1,915 ,261 

Error 2,140 4 ,535   

Total 192,430 7    

Corrected 

Total 
4,189 6    

a. R Squared = ,489 (Adjusted R Squared = ,234)   

 

Hasil dari uji Levene's Test terhadap Inventory Turn-over 

menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 2.146 dan nilai signifikasi lebih 

dari 0,05 (>0,05) yaitu 0,233 yang berarti hipotesis nol diterima, ini 

berarti varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan analisis dapat 

dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada perhitungan 

Inventory Turn-over. Hasil dari variabel x sebesar 0,261 (>0,05) 

sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara Inventory Turn-over sebelum, saat, dan sesudah transaksi 
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akuisisi. Besarnya nilai adjusted R 0,234 mempunyai variabilitas 

sebelumnya yang dapat dijelaskan oleh variabilitas x sebesar 23,4 %. 

b. Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over Ratio)  

Perputaran total aktiva menunjukkan efisiensi dimana 

perusahaan menggunakan seluruh aktivanya. 

Tabel 4.4 

Perhitungan Total Asset Turn-over 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan Total Asset Turn-over (%) 

2009 Sebelum Akuisisi 1.11 

2010 Sebelum Akuisisi 0.92 

2011 Sebelum Akuisisi 0.83 

2012 Tahun Akuisisi 0.74 

2013 Sesudah Akuisisi 0.80 

2014 Sesudah Akuisisi 0.79 

2015 Sesudah Akuisisi 0.71 

 Sumber : Data Diolah 
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Gambar 4.4 

Perhitungan Total Asset Turn-over 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Sumber : Data Diolah 

Tahun Akuisisi 
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Berdasarkan perhitungan terhadap Total Asset Turn Over Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 4.4, dapat 

diketahui nilai Total Asset Turn Over Ratio perusahaan sebelum 

melakukan transaksi akuisisi yaitu pada tahun 2009 sebesar 1,11% 

yang kemudiaan ditahun 2010 mengalami penurunan menjadi 0,92%, 

ditahun 2011 perusahaan kembali mengalami penurunan menjadi 

0,83%. Nilai Total Asset Turn Over Ratio perusahaan ditahun 2012 

saat perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami penurunan 

menjadi 0,74%, hal ini berarti perusahaan kembali mengalami 

penurunan Total Asset Turn Over Ratio saat perusahaan melakukan 

transaksi akuisisi. Tahun 2013 setelah terjadinya akuisisi nilai Total 

Asset Turn Over Ratio perusahaan mengalami kenaikan menjadi 

0,80%, ditahun 2014 perusahaan  kembali mengalami penurunan nilai 

Total Asset Turn Over Ratio menjadi 0,79%. Tahun 2015 perusahaan 

tetap mengalami penurunan nilai Total Asset Turn Over Ratio dari 

tahun sebelum perusahaan melakukan akuisisi menjadi 0,71%. 

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Total Asset Turn Over Ratio 

F df1 df2 Sig. 

2.521 2 4 .196 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:TA 
    

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model ,065a 2 ,032 2,825 ,172 

Intercept 3,631 1 3,631 317,577 ,000 

X ,065 2 ,032 2,825 ,172 

Error ,046 4 ,011   

Total 5,083 7    

Corrected Total ,110 6    

a. R Squared = ,586 (Adjusted R Squared = ,378)   

 

Hasil dari uji Levene's Test terhadap Total Asset Turn Over 

Ratio menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 2.521 dan nilai 

signifikasi lebih dari 0,05 (>0,05) yaitu 0,196 yang berarti hipotesis nol 

diterima, ini berarti varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan 

analisis dapat dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada 

perhitungan Total Asset Turn Over Ratio. Hasil dari variabel x sebesar 

0,172 (>0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara Total Asset Turn Over Ratio sebelum, saat, dan 

sesudah transaksi akuisisi. Besarnya nilai adjusted R 0,586 mempunyai 

variabilitas sebelumnya yang dapat dijelaskan oleh variabilitas x 

sebesar 58,6 %. 

 

4.2.1.3 Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. 
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Dalam analisa rasio solvabilitas, rasio yang digunakan adalah:  

a. Rasio Hutang Terhadap Aktiva (Total Debt to Asset Ratio)  

Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai 

oleh utang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva. 

Tabel 4.5 

Perhitungan Debt to Assets Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan Debt to Assets Ratio (%) 

2009 Sebelum Akuisisi 0.26 

2010 Sebelum Akuisisi 0.29 

2011 Sebelum Akuisisi 0.35 

2012 Tahun Akuisisi 0.49 

2013 Sesudah Akuisisi 0.43 

2014 Sesudah Akuisisi 0.39 

2015 Sesudah Akuisisi 0.41 

Sumber: Data Diolah 

 

 

Gambar 4.5 

Perhitungan Debt to Assets Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

        Sumber: Data Diolah 

Tahun Akuisisi 
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Berdasarkan perhitungan terhadap Total Debt to Asset Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 4.5, dapat 

diketahui nilai Total Debt to Asset Ratio perusahaan sebelum 

melakukan transaksi akuisisi yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,26% 

yang kemudiaan ditahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 0,29%, 

ditahun 2011 perusahaan kembali mengalami kenaikan menjadi 

0,35%. Nilai Total Debt to Asset Ratio perusahaan ditahun 2012 saat 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami kenaikan cukup 

tinggi dibandingkan tahun sebelum perusahaan melakukan akuisisi 

menjadi 0,49%, hal ini berarti perusahaan kembali mengalami 

kenaikan Total Debt to Asset Ratio saat perusahaan melakukan 

transaksi akuisisi, yang dikarenakan perlunya banyak modal dalam 

kegiatan akuisisi sehingga perusahaan memilih untuk menambah 

hutang perusahaan untuk membiayai aktiva perusahaan. Tahun 2013 

setelah terjadinya akuisisi nilai Total Debt to Asset Ratio perusahaan 

mengalami penurunan menjadi 0,43%, ditahun 2014 perusahaan 

mengalami penurunan nilai Total Debt to Asset Ratio menjadi 0,39%. 

Tahun 2015 perusahaan kembali mengalami kenaikan nilai Total Debt 

to Asset Ratio dari tahun pasca perusahaan melakukan akuisisi 

menjadi 0,41%, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan efisiensi 

kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan yang dibiayai oleh hutang perusahaan setelah 

melakukan transaksi akuisisi. 
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Secara keseluruhan nilai Total Debt to Asset Ratio PT. Semen 

Indonesia, Tbk pasca perusahaan melakukan transaksi akuisisi 

mengalami kenaikan, hal tersebut dapat membuat perusahaan semakin 

sulit untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan 

perusahaan akan kesulitan dalam membayar hutangnya dengan aktiva 

yang dimilikinya. Nilai Total Debt to Asset Ratio dapat dilihat ditahun 

sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang terus mengalami 

kenaikan setelah sebelumnya di tahun 2013-2014 mengalami 

penurunan dan periode berikutnya kembali mengalami kenaikan pasca 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi. 

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Total Debt to Asset Ratio 

F df1 df2 Sig. 

1.882 2 4 .265 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:DAR     

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model ,034a 2 ,017 13,509 ,017 

Intercept ,864 1 ,864 691,200 ,000 

X ,034 2 ,017 13,509 ,017 

Error ,005 4 ,001   

Total 1,019 7    

Corrected Total ,039 6    

a. R Squared = ,871 (Adjusted R Squared = ,807)   
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Hasil dari uji Levene's Test terhadap Total Debt to Asset Ratio 

menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 1,882 dan nilai signifikasi lebih 

dari 0,05 (>0,05) yaitu 0,265 yang berarti hipotesis nol diterima, ini 

berarti varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan analisis dapat 

dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada perhitungan 

Total Debt to Asset Ratio. Hasil dari variabel x sebesar 0,017 (<0,05) 

sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Total Debt to Asset Ratio sebelum, saat, dan sesudah transaksi akuisisi. 

Besarnya nilai adjusted R 0,807 mempunyai variabilitas sebelumnya 

yang dapat dijelaskan oleh variabilitas x sebesar 80,7 %. 

b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)  

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka 

panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik 

 perusahaan, guna mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor 

dengan pemilik perusahaan. 

Tabel 4.6 

Perhitungan Total Debt to Equity Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan Total Debt to Equity Ratio (%) 

2009 Sebelum Akuisisi 4.44 

2010 Sebelum Akuisisi 5.77 

2011 Sebelum Akuisisi 8.51 

2012 Tahun Akuisisi 14.19 

2013 Sesudah Akuisisi 15.15 

2014 Sesudah Akuisisi 15.70 

2015 Sesudah Akuisisi 18.06 

Sumber: Data Diolah 
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Gambar 4.6 

Perhitungan Total Debt to Equity Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

        Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan perhitungan terhadap Total Debt to Equity Ratio 

PT. Semen Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 4.6, dapat 

diketahui nilai Total Debt to Equity Ratio perusahaan sebelum 

melakukan transaksi akuisisi yaitu pada tahun 2009 sebesar 4.44% 

yang kemudiaan ditahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 5,77%, 

ditahun 2011 perusahaan kembali mengalami kenaikan menjadi 

8,51%. Nilai Total Debt to Equity Ratio perusahaan ditahun 2012 saat 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami kenaikan cukup 

tinggi dibandingkan tahun sebelum perusahaan melakukan akuisisi 

menjadi 14,19%, hal ini berarti perusahaan kembali mengalami 

kenaikan Total Debt to Equity Ratio saat perusahaan melakukan 

transaksi akuisisi, yang dikarenakan perlunya banyak modal dalam 

kegiatan akuisisi sehingga perusahaan memilih untuk menambah 

hutang perusahaan untuk membiayai aktiva perusahaan dibandingkan 

Tahun Akuisisi 
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dengan modal yang disetor ke perusahaan. Tahun 2013 setelah 

terjadinya akuisisi nilai Total Debt to Equity Ratio perusahaan 

mengalami kenaikan menjadi 15,15%, ditahun 2014 perusahaan 

mengalami kenaikan nilai Total Debt to Equity Ratio menjadi 15,70%. 

Tahun 2015 perusahaan kembali mengalami kenaikan cukup tinggi 

dengan nilai Total Debt to Equity Ratio menjadi 18,06%.  

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Total Debt to Equity Ratio 

F df1 df2 Sig. 

1.428 2 4 .340 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:DER     

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 159,206a 2 79,603 23,773 ,006 

Intercept 809,603 1 809,603 241,783 ,000 

X 159,206 2 79,603 23,773 ,006 

Error 13,394 4 3,348   

Total 1128,959 7    

Corrected Total 172,600 6    

a. R Squared = ,922 (Adjusted R Squared = ,884)   

 

Hasil dari uji Levene's Test terhadap Total Debt to Equity Ratio 

menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 1,428 dan nilai signifikasi lebih 

dari 0,05 (>0,05) yaitu 0,340 yang berarti hipotesis nol diterima, ini 
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berarti varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan analisis dapat 

dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada perhitungan 

Total Debt to Equity Ratio. Hasil dari variabel x sebesar 0,006 (<0,05) 

sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara 

Total Debt to Equity Ratio sebelum, saat, dan sesudah transaksi 

akuisisi. Besarnya nilai adjusted R 0,884 mempunyai variabilitas 

sebelumnya yang dapat dijelaskan oleh variabilitas x sebesar 88,4 %. 

 

4.2.1.4 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba.   

Dalam analisa rasio profitabilitas, rasio yang digunakan adalah:  

a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)  

Margin laba kotor adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa 

penjulan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. 

Tabel 4.7 

Perhitungan Gross Profit Margin 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan GrossProfit Margin (%) 

2009 Sebelum Akuisisi 
0.47 

2010 Sebelum Akuisisi 
0.47 

2011 Sebelum Akuisisi 
0.46 

2012 Tahun Akuisisi 
0.47 

2013 Sesudah Akuisisi 
0.45 

2014 Sesudah Akuisisi 
0.43 

2015 Sesudah Akuisisi 
0.40 

       Sumber: Data Diolah 
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Gambar 4.7 

Perhitungan Gross Profit Margin 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

       Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan perhitungan terhadap Gross Profit Margin PT. 

Semen Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 4.6, dapat 

diketahui nilai Gross Profit Margin perusahaan sebelum melakukan 

transaksi akuisisi yaitu pada tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar 

0,47%, yang kemudian ditahun 2011 perusahaan kembali mengalami 

penurunan menjadi 0,46%. Nilai Gross Profit Margin perusahaan 

ditahun 2012 saat perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun sebelum perusahaan melakukan akuisisi 

menjadi 0,47%.  

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Gross Profit Margin 

F df1 df2 Sig. 

2.286 2 4 .218 

 

Tahun Akuisisi 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:GPM     

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model ,003a 2 ,001 4,300 ,101 

Intercept 1,115 1 1,115 3345,620 ,000 

X ,003 2 ,001 4,300 ,101 

Error ,001 4 ,000   

Total 1,422 7    

Corrected Total ,004 6    

a. R Squared = ,683 (Adjusted R Squared = ,524)   

 

 Hasil dari uji Levene's Test terhadap Gross Profit Margin 

menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 2.286 dan nilai signifikasi lebih 

dari 0,05 (>0,05) yaitu 0,218 yang berarti hipotesis nol diterima, ini 

berarti varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan analisis dapat 

dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada perhitungan 

Gross Profit Margin. Hasil dari variabel x sebesar 0,101 (>0,05) 

sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara Gross Profit Margin sebelum, saat, dan sesudah transaksi 

akuisisi. Besarnya nilai adjusted R 0,524 mempunyai variabilitas 

sebelumnya yang dapat dijelaskan oleh variabilitas x sebesar 52,4 %. 

b. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)  

Margin Laba Bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 
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dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih 

perusahaan atas penjualan. 

Tabel 4.8 

Perhitungan Net Profit Margin 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan NetProfit Margin (%) 

2009 Sebelum Akuisisi 0.23 

2010 Sebelum Akuisisi 0.25 

2011 Sebelum Akuisisi 0.24 

2012 Tahun Akuisisi 0.25 

2013 Sesudah Akuisisi 0.22 

2014 Sesudah Akuisisi 0.21 

2015 Sesudah Akuisisi 0.17 

 Sumber: Data Diolah 

 

 

Gambar 4.8 

Perhitungan Net Profit Margin 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

        Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan perhitungan terhadap Net Profit Margin PT. 

Semen Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 4.8, dapat 

Tahun Akuisisi 
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diketahui nilai Net Profit Margin perusahaan sebelum melakukan 

transaksi akuisisi yaitu pada tahun 2009 sebesar 0,23% yang 

kemudiaan ditahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 0,25%, ditahun 

2011 perusahaan kembali mengalami penurunan menjadi 0,24%. Nilai 

Net Profit Margin perusahaan ditahun 2012 saat perusahaan 

melakukan transaksi akuisisi mengalami kenaikan menjadi 0,25%, hal 

ini berarti perusahaan kembali mengalami kenaikan Net Profit Margin 

saat perusahaan melakukan transaksi akuisisi, yang dikarenakan 

jumlah penjualan meningkat sehingga didapatkan nilai Net Profit 

Margin yang meningkat. Tahun 2013-2015 setelah terjadinya akuisisi 

nilai Net Profit Margin perusahaan mengalami penurunan,  hal ini 

menunjukkan terjadinya penurunan efisiensi kinerja keuangan 

perusahaan dalam mengelola penjualan yang dimiliki oleh perusahaan 

setelah melakukan transaksi akuisisi. 

Levene's Test of Equality of Error Variances 

Net Profit Margin 

F df1 df2 Sig. 

3.143 2 4 .151 

Hasil dari uji Levene's Test terhadap Net Profit Margin 

menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 3,143 dan nilai signifikasi 

lebih dari 0,05 (>0,05) yaitu 0,151 yang berarti hipotesis nol diterima, 

ini berarti varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan analisis 

dapat dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada 

perhitungan Net Profit Margin. 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:NPM     

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected 

Model 
,003a 2 ,002 3,964 ,112 

Intercept ,286 1 ,286 714,150 ,000 

X ,003 2 ,002 3,964 ,112 

Error ,002 4 ,000   

Total ,357 7    

Corrected 

Total 
,005 6    

a. R Squared = ,665 (Adjusted R Squared = ,497)   

 

Hasil dari variabel x sebesar 0,112 (>0,05) sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Net Profit 

Margin sebelum, saat, dan sesudah transaksi akuisisi. Besarnya nilai 

adjusted R 0,497 mempunyai variabilitas sebelumnya yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas x sebesar 49,7 %. 

4.2.1.5 Rasio Pasar 

Dalam analisa rasio pasar, rasio ini digunakan untuk mengukur 

harga pasar relatif terhadap nilai buku. Berdasarkan perhitungan terhadap 

Earning per share PT. Semen Indonesia, Tbk yang ditunjukkan oleh tabel 

4.9, dapat diketahui nilai Earning Per Share perusahaan sebelum 

melakukan transaksi akuisisi yaitu pada tahun 2009 sebesar 566 yang 

kemudiaan ditahun 2010 hingga tahun 2014 perusahaan mengalami 

kenaikan hingga 938, namun ditahun 2015 perusahaan kembali mengalami 

penurunan menjadi 762. 
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Tabel 4.9 

Perhitungan Earning Per Share 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Tahun Keterangan 
Earning Per Share 

2009 Sebelum Akuisisi 
 566 

2010 Sebelum Akuisisi 
613 

2011 Sebelum Akuisisi 
 662 

2012 Tahun Akuisisi 
817 

2013 Sesudah Akuisisi 
905 

2014 Sesudah Akuisisi 
938 

2015 Sesudah Akuisisi 
762 

Sumber: Data Diolah 

 

 

 

Gambar 4.9 

Perhitungan Earning Per Share 

PT. Semen Indonesia, Tbk 

 

Sumber: Data Diolah 

 

 

 

Tahun Akuisisi 
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Levene's Test of Equality of Error Variances 

Earning Per Share 

F df1 df2 Sig. 

2.305 2 4 .216 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:EPS     

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 
102233,524a 2 51116,762 9,246 ,032 

Intercept 3171240,600 1 3171240,600 573,634 ,000 

X 102233,524 2 51116,762 9,246 ,032 

Error 22113,333 4 5528,333   

Total 4081371,000 7    

Corrected Total 124346,857 6    

a. R Squared = ,822 (Adjusted R Squared = ,733)   

 

 Hasil dari uji Levene's Test terhadap Earning Per Share 

menunjukkan bahwa nilai F test sebesar 2,305 dan nilai signifikasi lebih 

dari 0,05 (>0,05) yaitu 0,216 yang berarti hipotesis nol diterima, ini 

berarti varience sama. Jadi, asumsi ANOVA diterima dan analisis dapat 

dilanjutkan karena mempunyai varience yang sama pada perhitungan 

Earning Per Share. Hasil dari variabel x sebesar 0,032 (<0,05) sehingga 

dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara Earning 

Per Share sebelum, saat, dan sesudah transaksi akuisisi. Besarnya nilai 
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adjusted R 0,733 mempunyai variabilitas sebelumnya yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas x sebesar 73,3 %. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Transaksi Akuisisi dengan 

Menggunakan Rasio Keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk. Berdasarkan hasil 

perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan untuk 

mengetahui kinerja keuangan perusahaan dan untuk mengetahui adakah 

perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah transaksi 

akuisisi yang meliputi rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar menunjukkan perusahaan mengalami kenaikan 

berdasarkan rasio aktivitas (rasio perputaran persediaan), rasio solvabilitas 

(rasio hutang terhadap aktiva dan rasio hutang terhadap ekuitas), rasio nilai 

pasar (laba per lembar saham) namun perusahaan juga mengalami penurunan 

kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio likuiditas (rasio lancar dan 

rasio cepat), rasio aktivitas (rasio perputaran total aktiva), rasio profitabilitas 

(margin laba kotor dan margin laba bersih) dibandingkan sebelum perusahaan 

melakukan transaksi akuisisi. hal ini berarti terdapat perbedaan kinerja 

keuangan perusahaan yang dilihat dari analisis trend dalam penelitian 

sebelum dan sesudah terjadinya transaksi akuisisi. 

Nilai current ratio PT. Semen Indonesia, Tbk pasca perusahaan 

melakukan transaksi akuisisi mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai current ratio ditahun 2015 yang kembali mengalami penurunan 

cukup tinggi sebesar 0,6% setelah sebelumnya dua periode mengalami 

kenaikan pasca perusahaan melakukan transaksi akuisisi. Penurunan nilai 
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current ratio kemungkinanan diakibatkan karena tingginya biaya yang 

digunakan untuk melakukan transaksi akuisisi berdampak pada tingginya 

tingkat hutang lancar yang segera jatuh tempo, perusahaan membutuhkan 

tambahan dana yang didapatkan dari investor untuk membayar hutang jangka 

pendek yang segera jatuh tempo dan dapat dikatakan adanya perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan pasca perusahaan melakukan transaksi akuisisi. 

Nilai quick ratio PT. Semen Indonesia, Tbk pasca perusahaan 

melakukan transaksi akuisisi kembali mengalami penurunan, hal tersebut 

kemungkinan dikarenakan tingginya nilai hutang lancar yang digunakan 

untuk membiayai aktiva lancar perusahaan tanpa memperhitungkan adanya 

persediaan yang dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan tingginya tingkat 

hutang lancar yang segera jatuh tempo yang dimiliki oleh perusahaan. 

Nilai Inventory Turn-over PT. Semen Indonesia, Tbk pasca 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami kenaikan, hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai Inventory Turn-over ditahun perusahaan melakukan 

akuisisi hingga periode selanjutnya pasca melakukan akuisisi yang terus 

mengalami peningkatan setelah sebelumnya tiga periode mengalami 

penurunan sebelum perusahaan melakukan transaksi akuisisi. Dilihat dari sisi 

persediaan PT. Semen Indonesia, Tbk mampu mensuply semen di Indonesia 

bahkan mampu bersaing dan unggul dalam industri persemenan untuk 

memenuhi permintaan pasar terhadap kebutuhan masyarakat 

Indonesia.Permintaan semen di Indonesia yang dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan dalam pembangunan infrastruktur di 

Indonesia.Penurunan terhadap Total Asset Turn Over Ratio ini menunjukkan 
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terjadinya penurunan efisiensi kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan penjualan pasca 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi.  

Nilai Total Asset Turn Over Ratio PT. Semen Indonesia, Tbk pasca 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami penurunan, setelah 

sebelumnya di tahun 2013 mengalami kenaikan dan dua periode berikutnya 

kembali mengalami penurunan pasca perusahaan melakukan transaksi 

akuisisi, hal tersebut kemungkinan dikarenakan tingkat total aktiva yang 

tinggi membuat perusahaan diharapkan lebih meningkatkan penjualan yang 

dimilikinya atau perusahaan dapat mengurangi sebagian aktiva perusahaan 

yang tidak produktif sehingga perusahaan akan mampu secara efisien 

mengatur Total Asset Turn Over Ratio yang dimilikinya. 

Nilai Total Debt to Asset Ratio PT. Semen Indonesia, Tbk pasca 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami kenaikan, hal tersebut 

dapat membuat perusahaan semakin sulit untuk memperoleh tambahan 

pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan akan kesulitan dalam membayar 

hutangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Nilai Total Debt to Asset Ratio 

dapat dilihat ditahun sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang terus 

mengalami kenaikan setelah sebelumnya di tahun 2013-2014 mengalami 

penurunan dan periode berikutnya kembali mengalami kenaikan pasca 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi. 

Nilai Total Debt to Equity Ratio PT. Semen Indonesia, Tbk pasca 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi mengalami kenaikan, bagi kreditor 

atau investor semakin besar nilai Total Debt to Asset Ratio akan semakin 
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tidak menguntungkan karena akan semakin besar pula resiko yang akan 

ditanggung oleh kreditor. Namun, bagi perusahaan semakin besar nilai Total 

Debt to Asset Ratioakan semakin baik karena semakin besar pengamanan 

apabila perusahaan mengalami kerugian. Nilai Total Debt to Asset Ratio 

dapat dilihat dari nilai Total Debt to Asset Ratio ditahun sebelum dan sesudah 

melakukan akuisisi yang terus mengalami kenaikan pasca perusahaan 

melakukan transaksi akuisisi. 

Nilai PT. Semen Indonesia, Tbk pasca perusahaan melakukan 

transaksi akuisisi mengalami penurunan, dikarenakan kenaikan tingkat 

produksi serta penjualan Gross Profit Margin semen sehingga perusahaan 

mampu mengurangi biaya dalam proses produksi. Penurunan nilai Gross 

Profit Marginkemungkinan dikarenakan tingginya biaya yang dibebankan 

pada penjualan membuat nilai Gross Profit Margin terus mengalami 

penurunan pasca perusahaan melakukan transaksi akuisisi. 

Nilai Net Profit Margin PT. Semen Indonesia, Tbk pasca perusahaan 

melakukan transaksi akuisisi mengalami penurunan, hal tersebut 

kemungkinan dikarenakan tingginya beban bunga yang dibebankan akibat 

hutang yang meningkat membuat laba yang diperoleh perusahaan mengalami 

penurunan ditahun 2015 setelah sebelumnya di tahun 2009-2012 mengalami 

kenaikan sebelum perusahaan melakukan transaksi akuisisi. Pihak 

manajemen harus menyelidiki kesalahan yang terjadi sehingga 

mengakibatkan penurunan nilai Net Profit Margin dan lebih mampu untuk 

membuat perencanaan yang baru serta perencanaan lama digunakan sebagai 
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tolak ukur kegagalan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi dan 

digunakan untuk mensejahterakan para pemegang saham. 

Nilai Earning Per Share perusahaan ditahun 2012-2015 saat 

perusahaan melakukan transaksi akuisisi dan pasca terjadinya akuisisi terus 

mengalami kenaikan, kemungkinan dikarenakan jumlah penjualan yang 

meningkat sehingga didapatkan laba perusahaan meningkat dengan kata lain, 

terjadi peningkatan efisiensi kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola 

penjualan yang dimiliki oleh perusahaan setelah melakukan transaksi akuisisi 

sehingga akan memberikan keuntungan yang lebih kepada para pemegang 

saham.  

 

4.4 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menilai 

kinerja keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk periode 2009-2015, maka 

ditemukan beberapa implikasi terhadap penelitian. Penelitian mengenai 

kinerja keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk sebelum dan sesudah transaksi 

akuisisi yang diukur menggunakan rasio keuangan yaitu dengan rasio 

likuditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar 

menjadikan perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik 

dibandingkan tahun-tahun sebelum terjadinya transaksi akuisisi karena dapat 

melakukan efisiensi operasi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. 

Kinerja keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk apabila diukur 

menggunakan rasio aktivitas (rasio perputaran persediaan), rasio solvabilitas 
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(rasio hutang terhadap aktiva dan rasio hutang terhadap ekuitas), rasio nilai 

pasar (laba per lembar saham) mengalami kenaikan namun perusahaan juga 

mengalami penurunan kinerja keuangan yang diukur berdasarkan rasio 

likuiditas (rasio lancar dan rasio cepat), rasio aktivitas (rasio perputaran total 

aktiva), rasio profitabilitas (margin laba kotor dan margin laba bersih) 

dibandingkan sebelum perusahaan melakukan transaksi akuisisi. hal ini 

berarti terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari 

analisis trend dalam penelitian sebelum dan sesudah terjadinya transaksi 

akuisisi. 

Perhitungan menunjukkan nilai rasio likuiditas perusahaan yang 

mengalami kenaikan, mengindikasikan adanya over invesment dalam 

perusahaan terutama pada sisi kas, dimana rasio solvabilitas perusahaan yang 

menurun menunjukkan bahwa perusahaan harus berupaya mengurangi dana 

dari luar dalam pembiayaan operasionalnya, rasio aktivitas perusahaan yang 

meningkat namun rasio profitabilitas yang menurun tiap tahunnya 

dikarenakan penjualan serta biaya transaksi akuisisi yang tinggi, peneliti 

mengimplementasikan bahwa perusahaan hendaknya meninjau kembali 

kebijakan dalam aktivitas akuisisi yang berdampak pada penjualan, yang 

saling berhubungan dengan proses produksi, pembelian, pemasaran, sehingga 

akan mampu meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan.  

Penting bagi perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja 

keuangannya menggunakan rasio keuangan karena penilaian tersebut 

berfokus pada penciptaan nilai. Manajer yang berhasil menciptakan nilai 

dapat dikatakan telah beroperasi dengan cara-cara yang konsisten untuk 
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memakasimalkan kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Houston: 

2010). Sejatinya, pemilik perusahaan adalah pemegang saham sehingga 

menjamin dan memaksimalkan kemakmuran atau kekayaan pemegang saham 

perlu jadi perhatian utama manajer. Pemegang saham perlu mendapat 

pengembalian yang memuaskan dari modal yang diinvestasikan pada 

perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dari nilai rasio yang menunjukkan 

kenaikan dengan nilai rasio yang mengalami kenaikan akan memperlihatkan 

perusahaan telah berkinerja baik dengan memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham. 


