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MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan atu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
        (Q.S Al-Insyiroh: 6-8) 

“Ilmu adalah cahaya hati, ia tidak akan jinak, kalau tidak diungkap oleh hati 
yang taqwa dan khusuk.” 

(Imam Malik Bin Anas) 

“Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terang pada singgasana 
Tuhan walaupun terhambat oleh nyanyian seribu jiwa.” 

(Khalil Gibran) 

“Kesuksesan dan keberhasilan tidak akan pernah datang sendiri tanpa kerja 
keras dan berdoa.” 

(Penulis) 

Sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan keiklasan pasti akan menuai 
hasil yang benar-benar memuaskan pula.” 

(Penulis)  
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 Allah SWT sebagai pelindung dan sandaran 
memohon dan Pemberi segalanya. 
Orang tua yang tercinta yang selalu menyinari 
dengan doa dan meyirami kasih sayang 
padaku,dan terutama papahku yang selalu 
mengerti dan menemeni aku  dalam merenda 
hidup ini dengan penuh kesabaran. 
Adik-adikku yang ada di taman bermain dan 
selalu menghiburku dalam sepiku, kelucuan 
kalian selalu buat aku tenang. 
Kakek dan nenekku “in the palace” ini adalah 
karya kecilku yang terutang dan kini tlah ku 
bayar.
Temen-temanku “kebersamaan kita akan selalu 
ku kenang dalam bingkai terindah hidupku”, 
serta “almamaterku” semoga dari sinilah 
keberhasilanku akan dimulai. 
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ABSTRAKSI 

Setiap perusahaan yang berorientasi laba mempunyai rencana untuk 

mengembangkan usahanya dan meraih keuntungan yang diinginkan. Salah satu cara 

untuk mengembangkan usaha yaitu pengambilalihan perusahaan atau akuisisi, di 

mana cara ini banyak ditempuh para manajer perusahaan untuk menyelamatkan 

perusahaannya dari keterpurukan atau kebangkrutan ketika Indonesia mengalami 

krisis ekonomi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

profitabilitas perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah melakukan akuisisi 

berdasarkan laporan keuangan SAK dan laporan keuangan reformulasi. 

Penelitian ini mengambil sampel 34 perusahaan manufaktur di Indonesia 

yang terdaftar di BEJ, yang melakukan akuisisi selama kurun waktu 1999 sampai 

2002. Sampel dipilih secara judgment sampling. Penghitungan dalam pengukuran 

variabel adalah dengan menghitung rasio profitabilitas berdasarkan laporan keuangan 

SAK dan laporan keuangan reformulasi. Teknik analisis data manggunakan Uji 

Peringkat Tanda Wilcoxon (Wilcoxon Paired Rank Test) untuk data dengan distribusi 

tidak normal,dan Uji Beda T (Paired Samples Test) untuk data dengan distribusi 

normal . 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan profitabilitas 

perusahaan manufaktur baik berdasarkan laporan keuangan SAK maupun 

berdasarkan laporan keuangan reformulasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

pengujian Peringkat Tanda Wilcoxon dan hasil dari Uji Beda T, di mana nilai asymp
sig keseluruhan lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Kemudian untuk pengujian 

yang berdasarkan laporan keuangan reformulasi juga menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil Uji Peringkat Tanda 

Wilcoxon maupun Uji Beda T, di mana nilai asymp sig lebih besar dari 5%. 

Kata Kunci: profitabilitas, akuisisi, laporan keuangan SAK, laporan keuangan  

reformulasi. 


