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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dalam dunia usaha yang berkembang dengan cepat, maka persaingan 

antar perusahaan adalah hal yang wajar, sehingga setiap perusahaan dari 

berbagai jenis, skala dan lokasi usaha akan menjadi bagian dari dinamika 

tersebut. Memasuki era pasar bebas, persaingan usaha diantara perusahaan-

perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk 

selalu mengembangkan strategi agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan 

menjadi lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu 

strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan 

memperbaiki kinerjanya. Salah satu usaha untuk menjadi perusahaan yang 

besar dan kuat adalah melalui ekspansi. Ekspansi perusahaan dapat dilakukan 

baik dalam bentuk ekspansi internal maupun ekspansi eksternal. Ekspansi 

internal dapat dilakukan melalui pengembangan unit usaha, perluasan area 

pemasaran, inovasi produk dan aspek lain yang dikembangkan dari dalam 

perusahaan sendiri. Sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam 

bentuk penggabungan usaha (Payamta dan Doddy Setiawan,2004:265) 

  Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 tentang 

penggabungan usaha (2007:paragraf 08) dijelaskan bahwa penggabungan 

usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu 
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entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau 

memperoleh kendali (kontrol) atas aktiva dan operasi perusahaan lain. 

  Alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah untuk 

memperoleh sinergi, strategic opportunities, meningkatkan efektifitas dan 

mengeksploitasi mispricing di pasar modal. Pada umumnya tujuan 

dilakukannya merger dan akuisisi adalah mendapatkan sinergi atau nilai 

tambah. Keputusan untuk merger dan akuisisi bukan sekedar menjadikan dua 

ditambah dua menjadi empat tatapi merger dan akuisisi harus menjadikan dua 

ditambah dua menjadi lima. Nilai tambah yang dimaksud tersebut lebih 

bersifat jangka panjang dibanding nilai tambah yang hanya bersifat sementara 

saja. Oleh karena itu, ada tidaknya sinergi suatu meger dan akuisisi tidak bisa 

dilihat beberapa saat setelah merger dan akuisisi terjadi, tetapi diperlukan 

waktu yang relatif panjang. Sinergi yang terjadi sebagai akibat penggabungan 

usaha bisa berupa turunnya biaya rata-rata per unit karena naiknya skala 

ekonomis, maupun sinergi keuangan yang berupa kenaikan modal (Payamta 

dan Doddy Setiawan,2004:266) 

  Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang 

didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan atau alasan lainnya. 

Penggabungan usaha dapat dilakukan melalui pembelian saham oleh suatu 

perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian aktiva netto suatu 

perusahaan. Penggabungan usaha dapat dilakukan melalui penerbitan saham 

atau dengan penyerahan kas, aktiva setara kas atau aktiva lainnya. Transaksi 

dapat terjadi antara pemegang saham perusahaan yang bergabung atau antara 
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suatu perusahaan dengan pemegang saham perusahaan lain. Penggabungan 

usaha dapat berupa pembentukan suatu badan usaha baru (new enterprise) 

untuk mengendalikan perusahaan yang bergabung, pengalihan aktiva netto 

satu atau lebih badan usaha yang bergabung kepada badan usaha lainnya atau 

pembubaran satu atau lebih badan usaha yang bergabung (PSAK No. 22, 

2007: paragraf 02) 

  Peneliti dalam melakukan penelitian ini berfokus pada strategi secara 

eksternal. Bentuk strategi ekonomi tesebut adalah merger dan akuisisi. 

Menurut Foster (1986) dalam Amien Wibowo (2001:372) merger adalah 

kombinasi dua atau lebih perusahaan, dengan salah satu nama perusahaan 

yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lain dihilangkan. Sementara 

itu akuisisi didefinisikan sebagai pembelian seluruh atau sebagian kepemilikan 

suatu perusahaan, yang dapat dilakukan melalui merger atau tender offer. 

Merger dilakukan untuk meningkatkan kekuatan di pasar, mengatasi hambatan 

untuk masuk dalam satu industri, menghemat biaya dan mengurangi risiko 

pengembangan produk baru, meningkatkan kecepatan dalam memasarkan 

produk, menambah diversifikasi dan menghindari kompetisi yang berlebihan 

(Amin Wibowo,2001:373) 

  Menurut Martin dan McCannel (1991) dalam Saiful (2003:77) 

menyatakan bahwa motif  merger dan akuisisi adalah (1) mendorong sinergi 

berupa efisiensi akibat adanya kombinasi operasi antara pengakuisisi dan 

terget, (2) dapat meningkatkan kinerja manajemen perusahaan target melalui 

pengawasan yang lebih ketat dan tuntutan terhadap kinerja manajemen yang 
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lebih tinggi. Disamping itu merger dan akuisisi dapat meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham dan meningkatkan net present value. Myer dan 

Majluf (1984) serta Ramsperger (1981) dalam Saiful (2003:77) melaporkan 

bahwa motivasi manajemen melakukan merger dan akuisisi adalah (1) 

mempengaruhi pertumbuhan yang lebih cepat, (2) keuntungan skala 

ekonomis, (3) meningkatkan market share, (4) perluasan secara geografis, (5) 

meningkatkan nilai pasar saham, (6) untuk memperluas bauran produk dan (7) 

meningkatkan kekuatan perusahaan. 

  Dalam Saiful (2003:77) juga disebutkan motivasi lainnya melakukan 

merger dan akuisisi adalah untuk membeli opsi atas prospek pertumbuhan 

yang akan datang, terutama bagi perusahaan yang akan memperluas 

perusahaannya dalam industri yang berbeda dengan industri yang 

dikembangkannya selama ini. Pada situasi tersebut perusahaan pengakuisisi 

memperoleh keuntungan waktu dengan melakukan pergerakan lebih awal 

dalam menghalangi pesaing dari memperoleh posisi yang sama dalam industri 

tersebut. Foster (1990) dalam Saiful (2003:77) mengatakan bahwa ketika 

melakukan akuisisi sinergi menjadi referensi yang penting, bahkan beberapa 

pihak antusias bahwa penggabungan dua entitas akan menghasilkan kekuatan 

lebih dari dua entitas tersebut secara matematis 2+2 = 5. 

  Dengan demikian, tujuan menggabungkan usaha malalui merger dan 

akuisisi diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja 

perusahaan mengintepretasikan prestasi yang dicapai perusahaan dalam 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Guna 
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menilai kinerja perusahaan digunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan 

yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan diantaranya: rasio 

likuiditas (untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya), rasio aktivitas (untuk mengukur efektivitas 

penggunaan asset), rasio solvabilitas (untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya), dan rasio 

profitabilitas (untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba). 

  Penelitian Payamta dan Doddy Setiawan (2004) tentang pengaruh 

merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia didapat 

kesimpulan bahwa kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan akuisisi tidak mengalami perbaikan. Berdasarkan 

analisis, kinerja perusahaan dari sisi rasio keuangan merger dan akuisisi tidak 

menimbulkan sinergi bagi perusahaan. Atau dengan kata lain, motif ekonomi 

bukanlah motif utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi. 

  Dengan memperhatikan penelitian Payamta dan Doddy Setiawan (2004), 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa, meskipun demikian 

terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Payamta. 

Perbedaan ini terletak pada periode penelitian dan alat analisis. Periode 

penelitian Payamta adalah tahun 1990-1996, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada periode tahun 2000-2005. Dilihat dari alat analisis yang 

digunakan, dalam penelitian Payamta digunakan uji statistik non parametrik 

yaitu uji peringkat tanda Wilcoxon dan manova untuk melakukan pengujian 
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hipotesis, sedangkan dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan uji t 

(t – test) untuk data yang terdistribusi secara normal dan uji peringkat tanda 

Wilcoxon untuk data yang terdistribusi tidak normal. 

  Berdasarkan latar belakang dan permasalah diatas, maka penulis 

mengambil judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN 

MERGER DAN AKUISISI DI BURSA EFEK INDONESIA“ 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasar uraian yang pernah penulis kemukakan sebelumnya bahwa 

perubahan-perubahan perusahaan melakukan aktifitas merger dan akuisisi 

antara lain dapat dilihat dari kinerja keuangan dan penampilan financial yang 

berubah. Penulis dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah 

aktifitas merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur akan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

 Oleh karena itu maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“apakah terjadi perbedaan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum 

dan sesudah melakuakan merger dan akuisisi dilihat dari rasio likuiditas, 

aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas”. 
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C. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih 

berfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan masalah sebagai beikut : 

1. Penilaian kinerja disini berdasar pada kinerja keuangan perusahaan dan 

diukur dengan indikator rasio-rasio keuangan diperoleh dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan. Indikator rasio-rasio keuangan meliputi : 

Rasio likuiditas (Current Ratio, Quick Ratio), aktivitas (Total Assets 

Turnover, Fixed Asset Turnover), solvabilitas (Total Debt to Total Asset, 

Debt to Equity) dan profitabilitas (Return on Investment, Return on Equity, 

Operting Profit Margin, Net Profit Margin). 

2. Penelitian ini tidak menggunakan rasio pasar yang diukur dengan 

abnormal return saham karena pengukuran rasio ini hanya menggunakan 

periode perbandingan beberapa hari sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi sehingga berbeda periode dengan keempat rasio diatas yang 

menggunakan peride 2 tahun sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

3. Perusahaan sampel yang akan diteliti adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas merger dan akuisisi 

dalam kurun waktu 2000-2005. 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dinyatakan bahwa 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris perbedaan 
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kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah melakukan 

merger dan akuisisi, dilihat dari rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan 

profitabilitas. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis, bagi perusahaan dan juga bagi wacana keilmuan yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini. Adapun manfaatnya : 

1. Bagi penulis 

a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang merger dan 

akuisisi serta permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. 

b. Mendukung penelitian-penelitian sebelumnya meskipun dalam skala 

yang lebih kecil. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagi sumber informasi dan bahan 

pertimbangan oleh perusahaan dalam mengambil keputusan merger atau 

akuisisi. 

3. Bagi keilmuan 

a. Menambah pembendaharaan keilmuan di bidang penggabungan usaha. 

b. Memberikan sumbangan yang kongkret bagi mahasiswa jurusan 

akuntansi sebagai bahan pijakan dalam melakukan penelitian lanjutan 

mengenai peristiwa merger dan akuisisi. 
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F. Sistematika Penulisan 

  Agar dalam penulisan penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis, 

maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sabagai berikut: 

  Bab I, PENDAHULUAN. Dalam bab ini diterangkan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

  Bab II, TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi pengertian tentang 

kinerja keuangan, pengertian penggabungan usaha, bentuk penggabungan 

usaha, penggolongan penggabungan usaha, tujuan merger dan akuisisi, metode 

akuntansi dalam penggabungan usaha, permasalahan dalam merger dan 

akuisisi, penerapan metode merger dan akuisisi di Indonesia, langkah-langkah 

dalam merger dan akuisisi, telaah pemikiran terdahulu, kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 

  Bab III, METODE PENELITIAN. Dalam bab ini disebutkan ruang 

lingkup penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, serta metode analisis data. 

  Bab IV, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi 

gambaran umum perusahaan, statistik deskriptif dan penelitian, pengujian 

normalitas data, dan hasil pengujian hipotesis. 

  Bab V, KESIMPULAN. Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya. 
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menyebabkan terjadinya legal merger atau suatu keadaan yang 

menyebabkan sebuah perusahaan memiliki mayoritas voting stock 

perusahaan lain sehingga perusahaan mempunyai kemampuan untuk 

mengendalikan proses pembuatan keputusan serta menguasai aktiva dan 

kewajiban perusahaan lain dalam rangka memperbaiki kinerja perusahaan. 

   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 (2007: paragraf 

05) menyatakan bahwa legal merger dua badan usaha melalui salah satu 

cara berikut ini: 

a. Aktiva dan kewajiban dari suatu perusahaan dialihkan ke perusahaan 

lain dan perusahaan melakukan pengalihan dibubarkan. 

b. Aktiva dan kewajiaban dari dua atau lebih perusahaan dialihkan ke 

perusahaan baru dan kedua perusahaan yang melakukan pengalihan 

dibubarkan. 

2. Bentuk-Bentuk Penggabungan Usaha 

   Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 (2007: paragraf 

08) menyatakan bahwa bentuk penggabungan usaha dibedakan menjadi 

dua sebagai berikut: 

a. Akuisisi adalah penggabungan usaha dengan salah satu nama 

perusahaan yaitu pengakuisisi (acquirer) mempunyai kendali atas 

aktiva netto dan operasi perusahaaan yang diakuisisi (acquiree), 

dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui kewajiban atau 

mengeluarkan saham. 
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b. Penyatuan Kepemilikan (pooling of interest) adalah penggabungan 

usaha yang mengharuskan para pemegang saham perusahaan yang 

bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas aktiva netto dan 

operasi perusahaan yang bergabung tersebut dan selanjutnya memikul 

bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas 

gabungan sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai 

perusahaan pengakuisisi (acquirer). 

3. Penggolongan Penggabungan Usaha 

   Brigham Et.al (2002) dalam Anton A. Setiawan (2004: 74) 

membagi merger menjadi beberapa jenis yaitu: 

a. Merger horizontal. Merger jenis ini adalah penggabungan dua 

perusahaan dengan bisnis yang sama. Misalnya merger antara 

perusahaan mobil Daimler Chtyster. 

b. Merger vertikal. Merger sebuah perusahaan terhadap salah satu 

supliernya adalah salah satu contoh merger jenis ini. 

c. Merger congeneric. Merger jenis ini bukan merupakan penggabungan 

dua perusahaan dengan usaha yang sama atau suatu merger verger 

vertikal, melainkan hanya beberapa perusahaan yang bergabung dan 

mempunyai kesamaan tindakan. 

d. Konglomerasi. Merger jenis ini merupakan penggabungan dari 

berbagai perusahaan dengan bisnis yang berbeda. 
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4. Tujuan Merger dan Akuisisi 

   Mortesen (1994) dalam Zulfikar (2000: 182) mengemukakan 

beberapa alasan perusahaan melakukakan penggabungan usaha: 

a. Manfaat biaya (cost advantage) 

Pada periode inflasi lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk 

memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan usaha 

dibandingkan melalui pengembangan dengan melakukan konstruksi 

fasilitas-fasilitas baru. 

b. Resiko lebih rendah (lower risk) 

Bagi perusahaan yang mengembangkan produk baru dan pasarnya 

akan memiliki resiko yang besar jika dibandingkan dengan membeli 

lini produk dan pasar yang telah berkembang. 

c. Penundaan operasi lebih sedikit (fewer operation delays) 

Fasilitas pabrik yang dimiliki melalui penggabungan usaha diharapkan 

dapat segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan 

dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya dibandingkan 

dengan membangun fasilitas perusahaan yang mungkin baru akan 

menimbulkan sejumlah penundaan dalam pembangunannya karena 

diperlukan persetujuan pemerintah untuk melalui operasi. 

d. Mencegah pengambilalihan (avoidance of take power) 

Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian 

diantara mereka karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil 

cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih maka diantara 
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mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan 

terbaik melawan pengambilalihan oleh perusahaan lain. Perusahaan-

perusahaan yang memiliki rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi 

biasanya bukan pengambilalih yang menarik. Dalam industri 

perbankan misalnya, bank-bank yang independent mengakuisisi bank-

bank tetangganya untuk memperkuat market share dan berkembang 

menjadi bank-bank regional. Bank menggunakan penggabungan usaha 

sebagai suatu cara untuk mencegah pengambilalihan oleh bank asing. 

e. Akuisisi aktiva tidak berwujud (acquisition of intangible assets) 

Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya yang 

berwujud dan tidak berwujud. Beberapa hal yang memotifasi 

penggabungan usaha misalnya, aktifasi atas hak paten, data base 

pelanggan, keahlian manajemen dan lain-lain. 

f. Alasan-alasan lain 

Selain untuk perluasan, perusahaan-perusahaan mungkin memilih 

penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak. Ego 

dari manajemen perusahaan dan ahli-ahli pengambilalihan juga 

memainkan peranan penting pada beberapa penggabungan usaha. 

   Pada umumnya tujuan dilakukannya merger dan akuisisi adalah 

mendapatkan sinergi atau nilai tambah. Keputusan untuk merger dan 

akuisisi bukan sekedar menjadikan dua ditambah dua menjadi empat tetapi 

merger dan akuisisi harus menjadikan dua ditambah dua menjadi lima. 

Nilai tambah yang dimaksud tersebut lebih bersifat jangka panjang 
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dibanding nilai tambah yang hanya bersifat sementara saja. Oleh karena 

itu, ada tidaknya sinergi suatu merger dan akuisisi tidak bisa dilihat 

beberapa saat setelah merger dan akuisisi terjadi, tetapi diperlukan waktu 

yang relatif panjang (Payamta dan Doddy Setiawan,2004:266) 

5. Metode Akuntansi Dalam Penggabungan Usaha 

   Terdapat dua metode akuntansi untuk penggabungan usaha yang 

diterima secara umum, yaitu; metode penyatuan kepemilikan (pooling of 

interest method) dan metode pembelian (purchase method). Tetapi dua 

metode tersebut bukan alternatif dalam akuntansi penggabungan usaha 

yang sama. Suatu penggabungan usaha yang memenuhi kriteria PSAK 

tahun 2007 No.22 untuk penyatuan kepemilikan harus 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode penyatuan. Semua 

penggabungan usaha yang lain harus dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan metode pembelian. 

   Kedua metode didasarkan pada asumsi yang beda tentang hakikat 

penggabungan usaha. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan 

bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu 

kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang 

baru. Karena tidak ada salah satupun dari perusahan-perusahaan yang 

bergabung telah dianggap memperoleh perusahaan-perusahaan yang 

bergabung lainnya, tidak ada pembelian, tidak ada harga pembelian, 

sehingga karenanya tidak ada dasar pertanggungjawaban yang baru. Pada 

metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang 
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bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. 

Oleh karena itu, setiap goodwill pada buku masing-masing perusahaan 

yang bergabung akan dimasukkan sebagai aktiva pada entitas yang masih 

beroperasi (disatukan). Laba ditahan dari perusahaan-perusahaan yang 

bergabung juga dimasukkan dalam entitas yang disatukan, dan pendapatan 

yang bergabung untuk seluruh tahun dengan mengabaikan tanggal 

penggabungan usaha dilakukan (Beams, 1996) dalam Zulfikar (2000: 185) 

   Perusahaan-perusahaan terpisah dalam suatu penggabungan usaha 

masing-masing dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk 

mencatat aktiva dan kewajibannya. Dalam penggabungan secara 

penyatuan kepemilikan, jumlah yang dicatat oleh masing-masing 

perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang berbeda dapat 

disesuaikan menjadi dasar akuntansi yang sama apabila perusahaan 

tersebut diperlukan oleh perusahaan lainnya. Perubahan metode akuntansi 

untuk menyesuaikan masing-masing harus berlaku surut, dan laporan-

laporan keuangan yang disajikan untuk periode-periode sebelumnya harus 

disajikan kembali (restated). 

   Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan 

usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh 

aktiva bersih dari perusahaan perusahaan lain yang bergabung. 

Berdasarkan metode ini perusahaan yang memperoleh/membeli mencatat 

aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai 

wajarnya. Biaya untuk memperoleh perusahaan (biaya perolehan) 
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ditetapkan dengan cara yang sama seperti pada transaksi lain. Biaya ini 

dialokasikan pada aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasikan 

sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan. Menurut PSAK 

tahun 2007 No. 19 setiap kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva 

bersih yang diperoleh dialokasikan ke goodwill dan diamortisasikan 

selama maksimum 20 tahun. 

6. Permasalahan Dalam Merger dan Akuisisi 

   Alasan utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah 

karena adanya manfaat lebih yang di peroleh darinya. Menurut Gie (1992) 

dalam Payamta dan Doddy Setiawan (2004:268) mencatat beberapa 

manfaat merger dan akuisisi antara lain: 

a. Komplementaris 

Penggabungan dua perusahaan sejenis atau lebih secara horisontal 

dapat menimbulkan sinergi dalam berbagai bentuk, misalnya : 

perluasan produk, transfer teknologi, sumber daya manusia yang 

tangguh. 

b. Pooling Kekuatan 

Perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai 

fungsi-fungsi penting untuk perusahaannya, misalnya fungsi research 

dan development, akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan 

lain yang telah memiliki fungsi tersebut. 

c. Mengurangi persaingan 
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Penggabungan usaha diantara perusahaan sejenis akan mengakibatkan 

adanya pemusatan pengendalian, sehingga dapat mengurangi pesaing. 

d. Menyelamatkan Perusahaan dari Kebangkrutan 

Bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas dan terdesak oleh kreditur, 

keputusan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan 

menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. 

   Keputusan merger dan akuisisi selain membawa manfaat tidak 

terlepas dari permasalahan, menurut Suta (1992) dalam Payamta dan 

Doddy Setiawan (2004:266) diantaranya adalah: 

a. Biaya untuk melaksanakan merger dan akuisisi sangat mahal dan 

hasilnya belum tentu sesuai dengan yang diharapkan.  

b. Pelaksanaan akuisisi juga memberikan pengaruh negatif terhadap 

posisi keuangan dari aquiring company apabila strukturisasi dari 

akuisisi melibatkan cara pembayaran dengan kas dan melalui 

pinjaman. 

c.  Permasalahan yang lain adalah kemungkinan adanya corporate 

culture, sehingga berpengaruh pada sumber daya manusia yang akan 

dipekerjakan. 

7. Penerapan Metode Merger dan Akuisisi di Indonesia 

   Di Indonesia, sejak tahun 1994, akuntansi untuk penggabungan 

usaha diatur dalam PSAK tahun 2007 No. 22. Sebelumnya tidak ada 

peraturan yang jelas mengenai penggabungan usaha, kecuali aturan 

penggabunagn menurut hukum yang berlaku. Dalam PSAK tahun 2007 
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No. 22, penggabungan usaha berbentuk akuisisi dan penyatuan 

kepemilikan. 

   Penggabungan usaha melalui akuisisi, pencatatan akuntansinya 

adalah dengan metode pembelian. Perlakuan akuntansi terhadap akuisisi 

menurut PSAK No. 22 (SAK 2004: paragraf 18-19) adalah sebagai 

berikut: 

a. Transaksi ini dibukukan seperti pembelian aktiva pada umumnya, 

karena dalam akuisisi terjadi transaksi pengalihan aktiva, timbulnya 

kewajiban atau penerbitan saham dalam rangka memperoleh kendali 

atas aktiva netto dan operasi perusahaan lain. 

b. Metode pembelian menggunakan harga perolehan (cost) sebagai dasar 

untuk mencatat akuntansi tersebut. 

c. Setelah tanggal akuisisi, hasil usaha perusahaan yang diakuisisi harus 

dilaporkan dalam laporan rugi laba perusahaan yang mengakuisisi. 

d. Aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi harus dilaporkan 

dalam neraca perusahaan yang mengakuisisi. 

e. Goodwill yang timbul akibat transaksi tersebut harus dilaporkan dalam 

neraca perusahaan yang mengakuisisi. 

   Penggabungan perusahaan yang merupakan penyatuan kepemilikan 

(uniting of interest) harus dibukukan dengan metode penyatuan 

kepemilikan (pooling of interest). Perlakuan akuntansi untuk 

penggabungan usaha melalui kepemilikan menurut PSAK No. 22 (SAK 

2007:paragraf 58-62) adalah: 
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a. Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang bergabung untuk 

periode terjadinya penggabungan tersebut dan untuk periode 

perbandingan yang diungkapkan, harus dimasukkan dalam laporan 

keuangan gabungan seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung 

sejak permulaan periode. Jika penggabungan terjadi setelah tanggal 

neraca, maka laporan keuangan masing-masing perusahaan tidak boleh 

memasukkan adanya penyatuan kepemilikan tersebut. 

b. Selisih antara jumlah jumlah yang dibubukan sebagai modal saham 

yang diterbitkan, ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam 

bentuk kas atau aktiva lainnya dengan jumlah modal saham yang 

diperoleh, harus disesuikan terhadap ekuitas atau modal sendiri. 

c. Kebijakan akuntansi yang seragam harus diterapkan dalam unit usaha 

gabungan. Unit usaha gabungan harus mengakui aktiva, kewajiban, 

modal masing-masing perusahaan yang bergabung tersebut 

berdasarkan nilai tercatatnya. 

d. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan penyatuan 

kepemilikan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. 

8. Langkah-langkah Dalam Merger dan Akuisisi  

   Dalam Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) disebutkan beberapa 

langkah atau tahapan yang harus dipersiapkan dalam melakukan merger 

dan akuisisi agar sesuai dengan rencana, meliputi: 

a. Mengatur Phase Premerger/akuisisi 
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 Langkah ini sebagai bukti adanya tindakan yang proaktif dari 

perusahaan. Termasuk dalam tahapan ini adalah penunjukan staff atau 

anggota tim dari perusahaan untuk menangani rencana merger dan 

akuisisi. Penunjukan staff ini lebih ditujukan kepada program 

pengamanan perusahaan untuk merger dan akuisisi (harus 

dirahasiakan). Pengamanan ini penting khususnya pada perusahaan 

publik agar jangan terjadi kepanikan gosip yang terjadi dipasar modal, 

karena jika terjadi dapat menyebabkan harga saham perusahaan target 

meningkat. Sehingga kesepakatan transaksi merger dan akuisisi 

mungkin tidak dapat terealisasi. Staff ini harus yang sudah terlatih 

dengan baik dalam hal menilai perusahaan target dengan menggunakan 

data-data dari luar perusahaan target. 

b. Identifikasi Perusahaan Target (Seleksi Perusahaan Target) 

 Langkah kedua adalah melakukan identifikasi terhadap 

perusahaan target. Salah satu syarat keberhasilan dalam merger dan 

akuisisi adalah perusahaan yang ingin melakukan merger dan akuisisi 

harus bertindak pro-aktif dalam penentuan perusahaan target. 

Perusahaan harus melakukan penelitian secara independen tanpa 

dipengaruhi oleh pihak lain. 

c. Penunjukan konsultan Penilai, Konsultan Keuangan dan Konsultan 

Hukum 

 Tahap ketiga adalah penunjukan konsultan penilai, konsultan 

keuangan dan konsultan hukum. Terkadang dalam perusahaan 
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konglomerat terdapat satu divisi atau bagian khusus yang menangani 

merger dan akuisisi. Jika di suatu perusahaan sudah terdapat divisi 

merger dan akuisisi maka konsultan penilai, konsultan keuangan dan 

konsultan hukum relatif tidak terlalu berperan. Pada umumnya yang 

paling berperan adalah konsultan hukum, kemudian setelah itu 

konsultan keuangan dan yang terakhir konsultan penilai. 

 Tugas konsultan penilai (appraisal consultant) memeriksa semua 

asset perusahaan baik moneter maupun non moneter. Konsultan ini 

akan memberikan masukan kepada perusahaan mengenai berbagai 

nilai dari asset perusahaan tersebut. Pada umumnya ada tiga  nilai yang 

dilaporkan yaitu nilai pengganti, nilai buku dan nilai wajar. Konsultan 

penilai ini biasanya konsultan yang telah mendapat ijin dari instansi 

terkait untuk melakukan penelitian. 

 Tugas konsultan keuangan (financial consultant) adalah menilai 

kewajaran laporan keuangan perusahaan, disamping memberi analis 

mengenai benefit dan cost yang akan terjadi jika perusahaan 

melakukan merger dan akuisisi. Konsultan keuangan juga membuat 

proyeksi laporan keuangan konsolidasi, dan alternatif pendanaan. 

Konsultan keuangan ini biasanya adalah kantor akuntan yang diakui 

dan terdaftar. 

 Tugas konsultan hukum (legal consultan) adalah memerikasa 

aspek hukum dan legalitas dari perusahaan target. Konsultan hukum 

juga dilibatkan pada tiap tahap merger atau akuisisi. Konsultan hukum 
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akan memeriksa semua dokumen mengenai kepemilikan semua aset 

perusahaan, susunan pemegang saham dan keputusan perusahaan yang 

telah diambil yang berhubungan dengan pihak luar. Konsultan hukum 

ini biasanya adalah kantor konsultan hukum ( law firm ) yang terdaftar. 

d. Penilai Target Merger / Akuisisi 

 Tahap keempat adalah melakukan penilaian terhadap perusahaan 

target. Proses ini lebih dikenal dengan proses pemerikasaan (due 

deligence process). Dalam proses ini pada umumnya terdapat dua 

daftar (chek list) yang berisi tentang hal–hal dan pernyataan-

pernyataan yang berhibungan dengan bisnis dan legal. 

 Setelah itu dilakukan penilaian perusahaan ataupun saham 

perusahaan target. Beberapa hal utama yang diteliti adalah latar 

belakang perusahaan, dasar–dasar proposal akuisisi, keuangan, produk, 

penjualan, manajemen dan hubungan industri, fasilitas, metode dan 

proses produksi, riset dan teknologi, pengawasan, dan prospek dari 

pembeli. Dari sapek hukum dipertanyakan kekuatan dan pengaruh 

perusahaan yang menjual, harta, kontrak, kewajiban, peraturan–

peraturan pajak, broker, sekuritas dan komisi, dan syarat–syarat 

pertukaran saham. 

e. Strukturisasi Transaksi 

 Tahap kelima yaitu harus dilakukan adalah melakukan analisis 

mengenai bagaimana kita akan menstrukturisasi transaksi merger dan 

akuisisi itu. Hasil dari strukturisasi transaksi merger dan akuisisi ini 
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diinformasikan dan ditawarkan kepada kreditur dan investor, ada 

beberapa bentuk strukturisasi transaksi merger dan akuisisi yaitu : 

1) Seluruh transaksi dilakukan secara tunai (All cash transaction) 

dengan sumber dana dari dalam perusahaan (laba yang ditahan). 

2) Seluruh transaksi dilakukan secarai tunai (All cash transaction) 

dengan mengeluarkan atau menjual saham baru (right issue). 

3) Seluruh transaksi dilakukan dengan tunai dan dibayar dengan utang 

(Leverage cosh transaction) dengan pengeluaran/menjual obligasi. 

4) Transaksi di danai hutang (Laverage buy out) dengan menukarkan 

obligasi dengan saham. 

5) Transaksi saham (Stock transaction) dengan melakukan pertukaran 

saham. 

6) Campuran antara saham dan kas/tunai (Mixed stock / cash). 

f. Negosiasi Transaksi 

Tahap selanjutnya adalah melakukan negosiasi transaksi dengan 

perusahaan target meliputi : 

1) Komunikasi antara kedua belah pihak secara terbuka, jujur dan 

saling mengendalikan diri. 

2) Menyajikan informasi yang kuat untuk mendukuing proposal nilai 

yang ditawarkan. 

3) Hindari pertentangan (kecuali tidak ada pihak lain). 

4) Komunikasi kemungkinan benefit kepada pihak lain. 
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Negosiasi merupakan suatu seni, perusahaan harus memilih secara 

seksama hati–hati tim yang akan dibentuk untuk melakukan negosiasi. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan apakah perusahaan harus 

memulai penawaran harga yang rendah atau langsung pada nilai yang 

dituju, apa latar belakang dari para direksi perusahaan, apakah 

penawaran yang paling afair bagi kedua belah pihak dan macam–

macam pertanyaan lainnya yang dapat menentukan sukses atau 

tidaknya suatu negosiasi. 

g. Pendanaan 

 Tahap ketujuh yang dilakukan adalah menentukan sumber dana 

untuk merger dan akuisisi. Sumber dana yang kemungkinan adalah 

perbankan, perusahaan multi finance, perusahaan modal ventura atau 

sindikat perbankan. 

h. Mengatur Phase Post Merger 

 Tahap kedelapan dan tahap terakhir yang tidak kalah pentingnya 

dengan tahap–tahap sebelumnya adalah mengatur rencana setelah 

merger atau akuisisi dilakukan. Pada umumnya perusahaan kurang 

memperhatikan masalah ini, karena tujuan utama perusahaan 

melakukan merger dan akuisisi telah berhasil. Namun jika tidak 

dimonitori dan direncanakan dengan baik maka perusahaan tidak akan 

mengikuti sukses atau gagalnya suatu merger atau akuisisi. 

Kerangka/rencana yang disusun untuk post merger dan akuisisi yaitu : 
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1) Menjelaskan/menegaskan kembali tujuan atau sekumpulan 

target/ekspektasi. 

2) Mengkomunikasikan, mengawasi dan merencanakan integrasi. 

3) Mengembangkan strategi struktur dasar. 

4) Memperbaiki organisasi atau strategi. 

 

C. Telaah Penelitian Terdahulu 

  Penelitian Payamta (2004) yang meneliti tentang analisis pengaruh 

keputusan merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan publik dengan 

menggunakan current ratio, quick ratio, total assets to debt, net worth to debt, 

total assets turnover, fixed asset turnover, ROI, ROE, NPM, dan OPM 

menunjukan hasil bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan kinerja 

yang signifikan untuk periode sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

Penelitian Payamta dan Doddy Setiawan (2004) menunjukkan bahwa 

pengujian serentak terhadap semua rasio keuangan untuk tahun sebelum 

dengan satu tahun setelah pengumuman merger dan akuisisi, dua tahun 

sebelum dengan satu tahun sesudah merger dan akuisisi, satu tahun sebelum 

dengan dua tahun sesudah pengumuman merger dan akuisisi, dan dua tahun 

sebelum dengan dua tahun sesudah tidak berbeda secara signifikan. Jadi, 

kinerja perusahaan manufaktur sesudah melakuan merger dan akuisisi ternyata 

tidak mengalami perbaikan dengan sebelum melaksanakan merger dan 

akuisisi. 
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Ada juga studi yang menemukan para pemegang saham perusahaan yang 

melakukan akuisisi memiliki pengembalian yang negatif, faktor–faktor lain 

tetap sama. Setahun setelah pengambilalihan pengembalian negatif menjadi 

semakin jelas. Penjelasan yang lain, tentu saja adalah perusahaan yang 

melakukan akuisisi membayar terlalu banyak. Penjelasan ini sesuai dengan 

hipotesis Hubris (Lucyana Setianingrum, 2005:31), yang meramalkan 

penurunan nilai perusahaan yang melakukan akuisisi. Dengan kata lain, 

sinergi dan perbaikan manajemen yang ditimbulkan tidak cukup besar untuk 

menutupi premi yang dibayarkan. Dalam persaingan penawaran 

pengambilalihan, perusahaan–perusahaan yang berpartisipasi dalam 

penawaran tersebut cenderung kehilangan akal sehat dalam mengambil 

keputusan. Perusahaan–perusahaan tersebut bersaing sedemikian rupa 

sehingga hanya memfokuskan usaha hanya untuk memenangkan penawaran, 

sehingga tanpa disadari premi yang ditawarkan terlalu tinggi untuk dapat 

ditutupi oleh sinergi maupun perbaikan manajemen yang dihasilkan 

kemudian. Kondisi ini juga dipicu oleh banker investasi yang akan 

memperoleh bayaran yang tinggi seiring dengan meningkatnya harga yang 

dibayarkan. 

Selain penelitian diatas, banyak sekali penelitian-penelitian yang 

meneliti sejauh mana pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

perusahaan. Salah satunya adalah penelitian Narti Kristiyani (1999) yang 

meneliti tentang bagaimana pengaruh akuisisi terhadap kinerja perusahaan 

pengakuisitor. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kinerja perusahaan 
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yang melakukan akuisisi (akuisitor), membandingkan kinerja perusahaan 

akuisitor pada tahun sebelum terjadinya akuisisi dengan periode sesudahnya. 

Kinerja perusahaan akuisitor diukur dengan rasio keuangan yang meliputi: 

rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio laverage, rasio profitabilitas dan 

pergerakan harga saham setelah akuisisi. Ditemukan bahwa perusahaan 

akuisitor mengalami penurunan rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan 

indeks harga saham gabungan dan mengalami kenaikan rasio laverage. 

Penelitian tentang merger dan akuisisi juga dilakukan oleh Suroto Hari 

Susanto (2007) yang meneliti tentang analisis kinerja perusahaan manufaktur 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan rasio keuangan yang meliputi: rasio likuiditas (Current 

Ratio, Quick Ratio) , rasio aktivitas (Total Assets Turnover, Fixed Asset 

Turnover dan Inventory turn Over), rasio solvabilitas (Total Debt to Total 

Asset, Debt to Equity) , dan rasio profitabilitas  (Return on Investment, Return 

on Equity, Gross Profit Margin, Operting Profit Margin, dan Net Profit 

Margin). Dari penelitian ini ditemukan bahwa hasil dari melakukan merger 

dan akuisisi banyak mengalami penurunan di antara rasio-rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Sebagai kesimpulan, bukti yang dihasilkan mengenai pengembalian 

yang diterima perusahaan yang melakukan akuisisi berbeda–beda. Sulit 

dilakukan generalisasi sehubungan dengan nilai yang diciptakan bagi 

pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi. Kesuksesan akuisisi 

bagi perusahaan yang melakuan akuisisi tergantung dari manfaat yang 
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dihasilkan oleh sinergi dan perbaikan manajemen relatif terhadap premi yang 

dibayarkan. Untuk itu manajer keuangan harus berhati–hati terhadap 

keputusan pengambilalihan kesuksesan akuisisi pada satu perusahaan, tidak 

menjamin kesuksesan akuisisi perusahaan yang lain. Secara bersama–sama 

terdapat peningkatan kekayaan bagi perusahaan yang diakuisisi maupun yang 

akuisisi. Hal ini terutama disebabkan oleh premi yang diterima. 

Semakin maraknya praktek merger dan akuisisi dan berbagai masalah 

yang timbul berkaitan dengan praktek tersebut, maka dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan keputusan bagi 

perusahaan yang akan melakukan restrukturisasi melalui penggabungan usaha. 

 

D. Kerangka Teoritis 

  Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan sebelumnya, maka dalam baguan ini akan disusun suatu kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

Kinerja Keuangan 

 
 
 Sebelum Sesudah  

   merger dan akuisisi                     merger dan akuisisi 

         

              Ada/tidak ada perbedaan 

                     kinerja keuangan 

Rasio Keuangan 

1. Rasio likuiditas 

2. Rasio aktivitas 

3. Rasio solvabilitas 

4. Rasio profitabilitas 
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Dengan membandingkan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam pembuatan keputusan bagi perusahaan yang 

akan melakukan penggabungan usaha. 

Rasio likuiditas bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangan perusahaan yang harus segera dipenuhi. 

Rasio likuiditas juga digunakan untuk menganalisis posisi keuangan jangka 

pendek. Semakin besar rasio likuiditas maka kinerja perusahaan semakin baik. 

Rasio aktivitas menunjukkan pemanfaatan sumber daya secara optimal. 

Dengan kata lain, rasio aktivitas menunjukkan keefektifan perusahaan 

mengelola asset-assetnya. Semakin besar tingkat rasio aktivitas maka semakin 

baik kinerja perusahaan dalam mendayagunakan asset-assetnya. 

Rasio solvabilitas menunjukkan proporsi penggunaan hutang untuk 

membiayai investasi perusahaan. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas berarti 

kinerja perusahaan semakin bagus. 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba apabila dihubungkan dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri. Semakin besar nilai rasio profitabilitas berarti kinerja 

perusahaan semakin bagus. 

 

E. Hipotesis 

Dengan melakukan penggabungan usaha melalui merger dan akuisisi, 

diharapkan dapat menambah modal kerja perusahaan sehingga dapat 
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dilakukan proses peluasan dan pengembangan usaha. Secara tidak langsung 

dengan dilakukannya proses penggabungan usaha ini maka diharapkan kinerja 

perusahaan akan membaik. Kinerja ini dapat dilihat pada rasio-rasio dalam 

laporan keuangan baik sebelum melakukan merger dan akuisisi maupun 

setelah melakukan proses merger dan akuisisi. 

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

Ha1: Ada perbedaan current ratio sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi. 

Ha2: Ada perbedaan quick ratio sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi. 

Ha3: Ada perbedaan total assets turn over sebelum dan sesudah merger 

dan akuisisi. 

Ha4: Ada perbedaan fixed assets turn over sebelum dan sesudah merger 

dan akuisisi. 

Ha5: Ada perbedaan total debt to total assets ratio sebelum dan sesudah 

merger dan akuisisi. 

Ha6: Ada perbedaan debt to equity ratio sebelum dan sesudah merger 

dan akuisisi. 

Ha7: Ada perbedaan return on investment sebelum dan sesudah merger 

dan akuisisi. 

Ha8: Ada perbedaan return on equity sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi. 
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Ha9: Ada perbedaan operating profit margin sebelum dan sesudah 

merger dan akuisisi. 

Ha10: Ada perbedaan net profit margin sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian studi empiris yang 

bertujuan untuk mengetahui perubahan kinerja perusahaan sebelum dan 

sesudah melakukan proses merger dan akuisisi. Penelitian ini menggunakan 

desain survey, penelitian ini dilakukan untuk mengambil generalisasi dari 

pengamatan yang tidak mendalam, dimana data yang diambil berasal dari data 

sekunder yang diperoleh di Bursa Efek Indonesia (BEI), Penelitian ini 

memberikan gambaran mengenai apakah proses merger dan akuisisi 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,200:72). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar. di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai tahun 2005. 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

dijadikan sebagai obyek dalam penelitian (Kusdiyanto,1997:25). Sampel 

dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dan melakukan merger dan akuisisi pada periode penelitian. 
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Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu 

tehnik pengambilan sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang sampel 

tersebut representatif atau mewakili populasi (Kusdiyanto, 1997:70). 

Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2000-2005. 

2. Waktu dilakukannya merger dan akuisisi dapat diketahui dengan jelas. 

3. Tersedia laporan keuangan tahunan auditan untuk masa 2 tahun sebelum 

dan 2 tahun sesudah merger dan akuisisi. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data eksternal (dari luar perusahaan) dapat dibagi menjadi 2, yaitu data 

primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder adalah data yang diterbitkan 

oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Anto Dajan,1972:57). Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan berupa 

ringkasan laporan neraca, dan laporan laba rugi yang nantinya akan digunakan 

untuk menghitung rasio keuangan perusahaan. Data pada penelitian ini berasal 

dari sumber data eksternal yang diperoleh di BEI serta didukung dengan 

catatan dan buku lain sebagai landasan teori. Rincian sumber data penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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1. Daftar perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dalam kurun 

waktu penelitian diperoleh dari Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) pada 

Pojok BEI UNS. 

2. Data  rasio-rasio keuangan diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) tahun 2003 dan 2006. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara 

“dokumentasi”, yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penyelidikan (Kusdiyanto,1997:89). Pengumpulan data pada penelitian ini 

didasarkan. pada catatan yang telah tersedia di BEI dengan 

mengklasifikasikan data-data laporan keuangan berdasarkan kriteria yang 

ditentukan. 

 

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Pada dasarnya variabel dalam penelitian Secara spesifik, kinerja 

keuangan disini difokuskan terhadap kinerja keuangan ini adalah kinerja 

keuangan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Kinerja keuangan 

perusahaan diukur dengan indikator rasio keuangan, yaitu : rasio likuiditas, 

rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. 
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1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban keuangan perusahaan yang harus segera 

dipenuhi. Rasio likuiditas juga digunakan untuk menganalisis posisi 

keuangan jangka pendek. Semakin besar rasio likuiditas maka kinerja 

perusahaan semakin baik. 

a. Current Ratio 

Current ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar, dengan 

hutang lancar. Current ratio menunjukkan tingkat keamanan jangka 

pendek atau kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya 

dengan menggunakan aktiva lancar. Current Ratio dihitung dengan 

rumus (Bambang Riyanto,1995:332) : 

Lancar Hutang
Lancar AktivaRatioCurrent =  

b. Quick Ratio 

Quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar yang 

lebih likuid. Quick Ratio dihitung dengan rumus (Bambang 

Riyanto,1995:333) : 

Lancar Hutang
persediaanLancar Aktiva

RatioQuick =  

2. Rasio aktivitas  

Rasio aktivitas menunjukkan pemanfaatan sumber daya secara 

optimal. Dengan kata lain, rasio aktivitas menunjukkan keefektifan 
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perusahaan mengelola asset-asetnya. Semakin besar tingkat rasio aktivitas 

maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mendayagunakan aset-

asetnya. 

a. Total Assets Turn Over 

Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh 

aktiva di dalam perusahaan untuk menghasilkan penjualan tertentu 

dalam periode tertentu (1 tahun). Total Assets Turn Over dihitung 

dengan rumus (Bambang Riyanto,1995:334) : 

AktivaTotal
bersih Penjualan Over Turn  Assets Total =  

b. Fixed Assets Turn Over 

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan 

aktiva tetapnya (pabrik dan peralatan) dalam menghasilkan penjualan 

pada periode tertentu (t tahun). Fixed Assets Turn Over dihitung 

dengan rumus (Bambang Riyanto,1995:334) : 

bersih  tetapAktiva
bersih Penjualan Over Turn  Assets Fixed =  

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menunjukkan proporsi penggunaan hutang untuk 

membiayai investasi perusahaan. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas 

berarti kinerja perusahaan semakin bagus. 

a. Total Debt to Total Assets Ratio 
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Rasio ini mengukur presentase dana yang disediakan oleh 

kreditor terhadap jumlah aktiva. Total Debt to Total Assets Ratio 

dihitung dengan rumus (Bambang Riyanto,1995:335) : 

aktivaTotal
hutang TotalRatio Assets Total Debt to Total =  

b. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini mengukur presentase dana terhadap jumlah modal. 

Debt to Equity Ratio dihitung dengan rumus (Bambang 

Riyanto,1995:333) : 

SendirmodalTotal
Lancar Utangpanjang Jangka HutangRatioEquity  Debt to +

=  

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba apabila dihubungkan dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri. Semakin besar nilai rasio profitabilitas berarti 

kinerja perusahaan semakin bagus. 

 

a. Return on Investment 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan bersih atas pemakaian seluruh aset perusahaan. Return on 

Investment dihitung dengan rumus (Bambang Riyanto,1995:336) : 

assetsTotal
bersih LabaInvestmenton Return =
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b. Return on Equity 

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham. Return of Equity dihitung dengan rumus (Bambang 

Riyanto,1995:336) : 

sendiriModal
bersih LabaEquityon Return =  

c. Operating Profit Margin 

Operating profit margin adalah laba operasi sebelum bunga dan 

pajak (netto operating income) yang dihasilkan oleh setiap rupiah 

penjualan. Operating Profit Margin dihitung dengan rumus (Bambang 

Riyanto,1995:335) : 

bersihPenjualan 
Operasi LabaMarginProfit  Operating =  

d. Net Profit Margin 

Net profit margin adalah keuntungan neto per rupiah penjualan. 

Net Profit Margin dihitung dengan rumus (Bambang Riyanto, 

1995:336)  

bersihPenjualan 
pajaksetelah  LabaMarginProfit Net =  

Dalam penelitian ini akan dibandingkan rasio keuangan perusahaan 2 

tahun sebelum dan 2 tahun sesudah melakukan merger dan akuisisi. Dengan 

melihat hasil perbandingan tersebut, maka dapat diketahui apakah proses 

merger dan akuisisi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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F. Metode Analisis Data  

1. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

memiliki distribusi data yang normal (lmam Ghozali, 2001:110). 

Pengujian yang digunakan adalah Kolmograf Smirnov, yaitu pengujian dua 

arah dengan membandingkan probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf 

signifikan (α) 0,05. Apabila nilai p > α, maka data berdistribusi normal 

dan sebaliknya apabila p < α, maka data tidak berdistribusi dengan 

normal. 

2. Pengujian Hipotesis 

Rancangan metode uji statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametris dan 

statistik non parametris. Apabila data terdistribusi secara normal, maka 

digunakan statistik parametris dengan menggunakan uji t, sedangkan 

apabila terdapat data yang tidak normal, maka digunakan statistik non 

parametris dengan menggunakan uji Wilcoxon. 

a. Statistik parametris 

Uji t dapat dilakukan dengan syarat distribusi dari variabel 

adalah normal dan kedap populasi dimana sampel tersebut ditarik 

mempunyai variance yang sama. (Nazir, 2003:397) 

Dengan prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut (Nazir, 

2003:398). 

1) Perumusan hipotesa 
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Ho : tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

Ha : terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi 

2) Menentukan degree of freedom (df) yaitu n-1 dan level of 

significance (α) = 5% (0,05). 

3) Mencari nilai thitung (thit) yang akan digunakan yaitu: 

21 xx

21
hit s

XXt
−

−
=  

Keterangan : 

21 XX −  : Mean nilai masing-masing kelompok 

21 xxs −   : Standar error dari beda 

Dimana rumus standar error dari beda adalah ; 

2121

21
xx n

1
n
1

2nn
SSSS

s
21

+
−+

+
=−  

4) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan 

Ho diterima jika –t(α/2;n-1) ≤ thitung ≤ t(α/2;n-1) 

Ho ditolak jika thitung < t(α/2;n-1) atau thitung > t(α/2;n-1) 

5) Menarik kesimpulan 

b. Statistik non parametris 

Uji Wilcoxon merupakan uji yang digunakan apabila asumsi t-test 

tidak terpenuhi. Uji ini tidak memerlukan asumsi data terdistribusi 

secara normal. 
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1) Hipotesis 

Ho : p1 = 0 artinya, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan 

antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

Ho : p1 ≠ 0 artinya terdapat perbedaan kinerja keuangan antara 

sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

2) Menentukan level of significant (α) = 5 % 

3) Kriteria pengambilan keputusan 

Ho diterima jika p > 0,05 

Ho ditolak jika p < 0,05 

4) Nilai Zhitung 

2

2
2

1

2
1

21
hitung

n
S

n
S

XXZ

+

−
=  

Dengan: 

2nn
S)1n(S)1n(

S
21

2
22

2
112

−+
−+−

=  

Keterangan: 

21 XdanX  : Mean nilai masing-masing 

21 ndann  : Jumlah sampel masing-masing kelompok  

2
2

2
1 SdanS  : Simpangan baku kuadrat masing-masing kelompok 

2
2S  : Simpangan baku kuadrat gabungan 

hitungZ  : Harga distribusi Z  

5) Kesimpulan  



 48

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASANNYA 

 

A. Statistik Deskriptif 

Merger dan akuisisi merupakan penggabungan dua perusahaan 

menjadi satu perusahaan yang tentunya memiliki kekuatan finansial yang lebih 

besar, sehingga diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik. Merger dan 

akuisisi biasanya dilakukan oleh perusahaan publik di BEI yang berada di 

sektor bisnis yang sama. Penelitian ini bermaksud menguji perbedaan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Adapun perusahaan yang 

dijadikan sampel diambil dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel IV.1 
Kriteria Pengambilan Sampel 

 

Keterangan 
 

Jumlah 
Jumlah perusahaan publik yang terdaftar sampai dengan 2005 
Jumlah perusahaan non manufaktur  
          Jumlah perusahaan manufaktur  
Jumlah perusahaan yang tidak aktif dalam perdagangan 
          Jumlah perusahaan yang aktif dalam perdagangan 
Jumlah perusahaan yang tidak melakukan merger dan akuisisi 
pada tahun 2000-2005 

Jumlah perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi 
tahun 2000-2005 

Perusahaan yang melakukan pengumuman lain (right issue,  
stock split,dan lainnya) 

Perusahaan yang tidak melakukan pengumuman lain 
(right issue, stock split,dan lainnya) 

      339 
     (193) 
      146 
     (22) 

124 
      (89) 

 
35 

 
      (11) 

 
     24 

Jumlah perusahaan sampel 24 
Sumber: Indonesian Capital Market Directory tahun 2006 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada periode tahun 2000 hingga tahun 

2005 diperoleh 24 perusahaan yang mengumumkan merger dan akuisisi 

(daftar perusahaan yang menjadi sampel dapat dilihat pada Lampiran 1). 

Dalam usaha menganalisis ada perbedaan kinerja keuangan dan return pada 

perusahaan di BEI sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi, 

Pengumpulan data dilakukan terhadap data kinerja likuiditas (CR dan QR), 

kinerja aktivitas (TAT dan FATO), kinerja solvabilitas (TDTA dan DER), dan 

kinerja profitabilitas (ROI, ROE, OPM, dan NPM).   

Data kinerja keuangan yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2003 – 

2006. Selanjutnya berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh sampel 

penelitian yang terdiri dari 24 perusahaan. Kemudian dari perhitungan awal 

dengan statistik deskriptif diperoleh gambaran rata-rata kinerja keuangan 

sebagai berikut:  

Tabel IV.2 
Rata-rata Kinerja Keuangan Perusahaan yang Melakukan  

Merger dan Akuisisi Tahun 2000-2005 

Kinerja Keuangan Sebelum Sesudah 
Current Ratio (CR) 1,8983 1,1521 
Quick Ratio (QR) 1,1658 0,6104 
Total Asset Turnover (TAT) 0,8575 0,8612 
Fized Asset Turnover (FATO) 3,7308 2,9887 
Total Debt to Total Asset (TDTA) 2,2596 1,7763 
Debt Equity Ratio (DER) 1,0775 0,6521 
Return On Invesment (ROI) 6,9383 -0,8783 
Return On Equity (ROE) 5,5421 -16,2296 
Operating Profit Margin (OPM) 0,1487 0,1254 
Net Profit Margin (NPM) 0,0329 -0,0329 

   Sumber: Data diolah 
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Hasil deskripsi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi tahun 2000-2005 menunjukkan kecenderungan 

menurun. Kinerja yang meningkat hanya TAT, sedangkan kinerja keuangan 

lainnya semakin menurun setelah merger dan akuisisi.  

  

B. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah data dari 

masing-masing variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara 

membandingkan p-value dengan taraf signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika p-

value > 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat 

dirangkum sebagai berikut: 

Tabel IV.3 
Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data  

    Variabel  Kolmogorov-
Smirnov p-Value Sig Keterangan

CR Sebelum 0,847 0,470 p>0,05 Normal 
CR Sesudah 0,724 0,672 p>0,05 Normal 
QR Sebelum 0,946 0,332 p>0,05 Normal 
QR Sesudah 0,992 0,278 p>0,05 Normal 
TAT Sebelum 0,659 0,779 p>0,05 Normal 
TAT Sesudah 0,701 0,709 p>0,05 Normal 
FATO Sebelum 0,956 0,320 p>0,05 Normal 
FATO Sesudah 0,791 0,559 p>0,05 Normal 
TDTA Sebelum 1,059 0,212 p>0,05 Normal 
TDTA Sesudah 0,923 0,362 p>0,05 Normal 
DER Sebelum 1,227 0,098 p>0,05 Normal 
DER Sesudah 0,827 0,502 p>0,05 Normal 
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ROI Sebelum 0,887 0,411 p>0,05 Normal 
ROI Sesudah 0,487 0,972 p>0,05 Normal 
ROE Sebelum 1,239 0,093 p>0,05 Normal 
ROE Sesudah 1,019 0,250 p>0,05 Normal 
OPM Sebelum 0,421 0,994 p>0,05 Normal 
OPM Sesudah 0,963 0,312 p>0,05 Normal 
NPM Sebelum 1,338 0,056 p>0,05 Normal 
NPM Sesudah 0,703 0,706 p>0,05 Normal 

Sumber: Data diolah  
 
Hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa 

harga p-value untuk semua variabel ternyata lebih besar dari α (p>0,05), 

maka dapat dinyatakan bahwa data kinerja keuangan pada keseluruhan 

periode pengamatan memiliki sebaran data yang normal. Oleh karena itu 

pengujian hipotesis dilaksanakan dengan analisis statistik parametrik, 

dalam hal ini uji Paired Sample t test. 

 

2. Pengujian Hipotesis Perbedaan Kinerja Keuangan 

a. Kinerja Likuiditas  

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan pada periode sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. Uji beda mean dalam pengujian kali 

ini menggunakan Paired Sampel t-test (uji beda mean dua sampel yang 

berhubungan). Dari hasil perhitungan dengan bantuan komputer 

program SPSS for Windows release 11.0, diperoleh hasil sebagai 

berikut (Lampiran 8):  
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Tabel IV.4 
Hasil Uji Paired Sample t test Perbedaan Kinerja Likuiditas 

Likuiditas thitung ttabel* p-value Keterangan 

Current Ratio (CR) 3,601 2,069 0,002 Berbeda 
Quick Ratio (QR) 2,509 2,069 0,020 Berbeda  
Sumber: data diolah 
Keterangan: * = ttabel pada taraf signifikansi 5% dengan df=23 

 
Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja CR sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar 

3,601 dengan nilai p-value sebesar 0,002, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung > ttabel  (3,601 > 

2,069) dengan p<0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata kinerja CR 

yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi. Rata-rata CR sesudah pengumuman (1,1521) 

lebih rendah daripada rata-rata CR sebelum pengumuman (1,8983). 

Artinya kinerja CR mengalami penurunan pada periode dua tahun 

setelah merger dan akuisisi. 

Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja QR sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar 

2,509 dengan nilai p-value sebesar 0,020, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung > ttabel  (2,509 > 

2,069) dengan p<0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata kinerja QR 

yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi. Rata-rata QR sesudah pengumuman (0,6104) 

lebih rendah daripada rata-rata QR sebelum pengumuman (1,1658). 
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Artinya kinerja QR mengalami penurunan pada periode dua tahun 

setelah merger dan akuisisi. 

 
b. Kinerja Aktivitas  

Uji beda rata-rata menggunakan Paired Sampel t-test (uji beda 

mean dua sampel yang berhubungan). Dari hasil perhitungan dengan 

bantuan komputer program SPSS for Windows release 11.0, diperoleh 

hasil sebagai berikut (Lampiran 8):  

Tabel IV.5 
Hasil Uji Paired Sample t test Perbedaan Kinerja Aktivitas  

Aktivitas  thitung ttabel* p-value  Keterangan 

Tatal Asset Turnover (TAT) -0,051 2,069 0,960 Tidak berbeda
Fixed Asset Turnover (FAT) 1,427 2,069 0,167 Tidak berbeda

Sumber: data diolah 
Keterangan: * = ttabel pada taraf signifikansi 5% dengan df=23 

 
Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja TAT sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar -

0,051 dengan nilai p-value sebesar 0,960, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung < ttabel  (-0,051 < 

2,069) dengan p>0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja 

TAT antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Rata-rata TAT sesudah pengumuman (0,8613) hanya sedikit 

lebih tinggi daripada rata-rata TAT sebelum pengumuman (0,8575). 

Artinya kinerja TAT hanya mengalami sedikit peningkatan pada 

periode dua tahun setelah merger dan akuisisi. 
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Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja FATO sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar 

1,427 dengan nilai p-value sebesar 0,167, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung < ttabel  (1,427 < 

2,069) dengan p>0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja 

FATO antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Rata-rata FATO sesudah pengumuman (2,9887) hanya sedikit 

lebih rendah daripada rata-rata FATO sebelum pengumuman (3,7308). 

Artinya kinerja FATO hanya mengalami sedikit penurunan pada 

periode dua tahun setelah merger dan akuisisi. 

 
c. Kinerja Solvabilitas 

Uji beda rata-rata menggunakan Paired Sampel t-test (uji beda 

mean dua sampel yang berhubungan). Dari hasil perhitungan dengan 

bantuan komputer program SPSS for Windows release 11.0, diperoleh 

hasil sebagai berikut (Lampiran 10):  

Tabel IV.6 
Hasil Uji Paired Sample t test Perbedaan Kinerja Solvabilitas 

Solvabilitas thitung ttabel* p-value  Keterangan 

Total Debt to Tatal Asset 1,737 2,069 0,096 Tidak berbeda
Debt Equity Ratio 1,823 2,069 0,081 Tidak berbeda
Sumber: data diolah 
Keterangan: * = ttabel pada taraf signifikansi 5% dengan df=23 

 
Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja TDTA sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar 

1,737 dengan nilai p-value sebesar 0,096, sedangkan ttabel pada taraf 
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signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung < ttabel  (1,737 < 

2,069) dengan p>0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja 

TDTA antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Rata-rata TDTA sesudah pengumuman (1,7763) hanya sedikit 

lebih rendah daripada rata-rata TDTA sebelum pengumuman (2,2596). 

Artinya kinerja TDTA hanya mengalami sedikit kenaikan pada periode 

dua tahun setelah merger dan akuisisi. 

Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja DER sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar 

1,827 dengan nilai p-value sebesar 0,081, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung < ttabel  (1,827 < 

2,069) dengan p>0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja 

DER antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Rata-rata DER sesudah pengumuman (0,6521) hanya sedikit 

lebih rendah daripada rata-rata DER sebelum pengumuman (1,0775). 

Artinya kinerja DER hanya mengalami sedikit kenaikan pada periode 

dua tahun setelah merger dan akuisisi. 

 

d. Kinerja Profitabilitas  

Uji beda rata-rata menggunakan Paired Sampel t-test (uji beda 

mean dua sampel yang berhubungan). Dari hasil perhitungan dengan 

bantuan komputer program SPSS for Windows release 11.0, diperoleh 

hasil sebagai berikut (Lampiran 11):  
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Tabel IV.7 
Hasil Uji Paired Sample t test Perbedaan Kinerja Profitabilitas 

Profitabilitas thitung ttabel* p-value  Keterangan 
Return On Invesment (ROI) 3,616 2,069 0,001 Berbeda Signifikan 
Return On Equity (ROE) 1,780 2,069 0,087 Tidak berbeda 
Operating Profit Margin  1,757 2,069 0,092 Tidak berbeda  
Net Profit Margin  0,951 2,069 0,351 Tidak berbeda 

Sumber: data diolah 
Keterangan: * = ttabel pada taraf signifikansi 5% dengan df=23 

 
Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja ROI sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar 

3,616 dengan nilai p-value sebesar 0,001, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung > ttabel  (3,616 > 

2,069) dengan p<0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata kinerja ROI 

antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. 

Rata-rata ROI sesudah pengumuman (-0,8783) lebih rendah daripada 

rata-rata ROI sebelum pengumuman (6,9383). Artinya kinerja ROI 

mengalami penurunan pada periode dua tahun setelah merger dan 

akuisisi. 

Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja ROE sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar 

1,789 dengan nilai p-value sebesar 0,087, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung < ttabel  (1,789 < 

2,069) dengan p>0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja 

ROE antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Rata-rata ROE sesudah pengumuman (-16,2296) lebih rendah 

daripada rata-rata ROE sebelum pengumuman (5,5421). Artinya 
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kinerja ROE mengalami penurunan pada periode dua tahun setelah 

merger dan akuisisi. 

Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja OPM sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung = 1,757 

dengan nilai p-value sebesar 0,0920, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% = 2,069. Dikarenakan thitung < ttabel  (1,757 < 2,069) 

dengan p>0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja OPM 

antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. 

Rata-rata OPM sesudah pengumuman (0,1254) hanya sedikit lebih 

tinggi daripada rata-rata OPM sebelum pengumuman (0,1488). Artinya 

kinerja OPM hanya sedikit mengalami penurunan pada periode dua 

tahun setelah merger dan akuisisi. 

Hasil uji beda rata-rata terhadap kinerja NPM sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi memperoleh thitung sebesar 

0,951 dengan nilai p-value sebesar 0,351, sedangkan ttabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah 2,069. Dikarenakan thitung < ttabel  (0,951 < 

2,069) dengan p>0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja 

NPM antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Rata-rata NPM sesudah pengumuman (-0,0329) hanya sedikit 

lebih rendah daripada rata-rata NPM sebelum pengumuman (0,0179). 

Artinya kinerja NPM hanya mengalami sedikit penurunan pada 

periode dua tahun setelah merger dan akuisisi. 
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C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji beda kinerja keuangan antara periode sebelum 

dan sesudah merger dan akuisisi dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

kinerja pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, 

khususnya pada kinerja likuiditas (CR dan QR), serta kinerja profitabilitas 

(ROI). Hal ini berarti merger dan akuisisi akan berdampak pada penurunan 

likuiditas perusahaan. Biasanya perusahaan pengakuisisi memiliki kinerja 

baik, sedangkan perusahaan yang diakuisisi memiliki kinerja yang kurang 

baik. Kinerja yang kurang baik pada perusahan target ini akan berdampak 

pada perusahaan pengakuisisi. Penelitian ini berhasil mendukung hipotesis 

dan Ha1, Ha2, dan Ha7 bahwa terdapat perbedaan kinerja pada periode sebelum 

dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi khususnya ada kinerja 

likuiditas dan profitabilitas, dimana kinerjanya menunjukkan kecenderungan 

menurun. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Narti Kristiani 

(1999) dan Suroto Hari Suranto (2007) yang membuktikan adanya perbedaan 

kinerja antara periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, 

dimana perusahaan akuisitor mengalami penurunan kinerja. 

Berdasarkan hasil uji beda kinerja keuangan antara periode sebelum 

dan sesudah merger dan akuisisi dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan khususnya pada kinerja aktivitas (TAT dan FATO) dan kinerja 

solvabilitas (TDTA dan DER) serta kinerja profitabilitas (ROE, OPM, dan 

NPM). Penelitian ini tidak berhasil mendukung hipotesis dan Ha3, Ha4, Ha5, 

Ha6, Ha8, Ha9, dan Ha10 bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja pada periode 
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sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi khususnya pada 

kinerja aktivitas (TAT dan FATO) dan kinerja solvabilitas (TDTA dan DER) 

serta kinerja profitabilitas (ROE, OPM, dan NPM), dimana kinerjanya 

menunjukkan kecenderungan yang sedikit menurun namun tidak signifikan. 

Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya Payamta dan Setiawan (2004)  

yang membuktikan tidak adanya perbedaan kinerja antara periode sebelum 

dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, sehingga tujuan ekonomis dari 

merger dan akuisisi tidak tercapai. 
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan kinerja likuiditas Current Ratio (CR) pada periode 

sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi dan Ha1 diterima, 

dimana kinerja CR menunjukkan kecenderungan menurun pada periode 

sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda mean yang 

memperoleh thitung sebesar 3,601 diterima pada taraf signifikansi 5%.  

2. Terdapat perbedaan kinerja likuiditas Quick Ratio (QR) pada periode 

sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi dan Ha2 diterima, 

dimana kinerja CR menunjukkan kecenderungan menurun pada periode 

sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda mean yang 

memperoleh thitung sebesar 2,509 diterima pada taraf signifikansi 5%.  

3. Tidak terdapat perbedaan kinerja aktivitas Total Asset Turnover (TAT) 

pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi dan 

Ha3 ditolak, dimana kinerja TAT hanya sedikit meningkat pada periode 

sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda mean yang 

memperoleh thitung sebesar -0,051 ditolak pada taraf signifikansi 5%. 

4. Tidak terdapat perbedaan kinerja aktivitas Fixed Asset Turnover (FATO) 

pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi dan 

Ha4 ditolak, dimana kinerja FATO hanya sedikit menurun pada periode 
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sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda mean yang 

memperoleh thitung sebesar 1,427 ditolak pada taraf signifikansi 5%. 

5. Tidak terdapat perbedaan kinerja solvabilitas Total Debt to Total Asset 

(TDTA) pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi dan Ha5 ditolak, dimana kinerja TDTA hanya sedikit naik pada 

periode sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda 

mean yang memperoleh thitung sebesar 1,737 ditolak pada taraf signifikansi 

5%. 

6. Tidak terdapat perbedaan kinerja solvabilitas Debt Equity Ratio (DER) 

pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi dan 

Ha6 ditolak, dimana kinerja DER hanya sedikit naik pada periode sesudah 

merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda mean yang 

memperoleh thitung sebesar 1,827 ditolak pada taraf signifikansi 5%. 

7. Terdapat perbedaan kinerja profitabilitas Return On Investment (ROI) 

pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi dan 

Ha7 diterima, dimana kinerja ROI hanya sedikit menurun pada periode 

sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda mean yang 

memperoleh thitung sebesar 3,616 diterima pada taraf signifikansi 5%. 

8. Tidak terdapat perbedaan kinerja profitabilitas Return On Equity (ROE) 

pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi dan 

Ha8 ditolak, dimana kinerja ROE hanya sedikit menurun pada periode 

sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda mean yang 

memperoleh thitung sebesar 1,780 ditolak pada taraf signifikansi 5%. 
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9. Tidak terdapat perbedaan kinerja profitabilitas Operating Profit Margin 

(OPM) pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi dan Ha9 ditolak, dimana kinerja OPM hanya sedikit menurun pada 

periode sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda 

mean yang memperoleh thitung sebesar 1,757 ditolak pada taraf signifikansi 

5%. 

10. Tidak terdapat perbedaan kinerja profitabilitas Net Profit Margin (NPM) 

pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi dan 

Ha10 ditolak, dimana kinerja NPM hanya sedikit menurun pada periode 

sesudah merger dan akuisisi. Dibuktikan dengan hasil uji beda mean yang 

memperoleh thitung sebesar 0,951 ditolak pada taraf signifikansi 5%. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini dirancang dengan sebaik-baiknya, namun 

masih terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Keterbatasan dalam mengambil periode pengamatan cukup pendek (yaitu 

selama 6 tahun), sehingga ada kemungkinan hasil penelitian berbeda 

dengan hasil penelitian sebelumnya. 

2. Keterbatasan dalam mengambil metode pengambilan sampel, sehingga ada 

kemungkinan hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. 

3. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kinerja perusahaan 

pengakuisisi, sedangkan perusahaan target tidak diteliti. 
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C. Saran 

Saran yang diberikan adalah: 

1. Penelitian di masa mendatang hendaknya melakukan pengamatan pada 

periode yang lebih diperpanjang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

generalisasi atas pengaruh pengumuman merger dan akuisisi terhadap 

perubahan kinerja keuangan.  

2. Penelitian di masa mendatang hendaknya menambah jumlah rasio-rasio 

keuangan perusahaan yang di gunakan dalam menghitung kinerja 

keuangan sebelum dam sesudah merger dan akuisisi termasuk 

menggunakan rasio pasar. 
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Lampiran 1    

Daftar Perusahaan yang Melakukan Pengumuman Merger dan Akusisi 
     

No Perusahaan Pengakuisisi Kode Perusahaan Target Tanggal 
1 PT. Dynaplast DYNA PT. Sampak Unggul 05 Januari 2000
2 PT. Gudang Garam GGRM PT. Industri Soda 28 Januari 2000
3 PT. Eterindo Wahanatama ETWA PT. Surya Malindo Magetama 27 Maret 2000
4 PT. Astra International ASII (konsorsium) Cycle & Carriage 

Limited 
07 April 2000

5 PT. Smart SMAR PT. Inti Geral Maju 29 November 2000
6 PT. Indocement Tunggal 

Perkasa 
INTP PT. Dian Abadi Perkasa. PT. 

Roda Maju Perkasa 
16 Februari 2001

7 PT. Indofood Sukses Makmur INDF PT. Asia Food Property 01 Mei 2001
8 PT. Surya Intrindo Makmur SIMM PT. Anglo Sama Permata Motor 31 Mei 2001
9 PT. Siantar Top STTP PT. Saritama Tunggal 22 Agustus 2001
10 PT. Gudang Garam GGRM PT. Karyadibya Mahardika 07 Maret 2002
11 PT. Sarasa Nugraha SRSN PT. Sarasa Mitratama 02 Mei 2002
12 PT. Unilever Indonesia UNVR PT. Knoor Indonesia 31 Juli 2002
13 PT. Cahaya Kalbar CEKA PT. Mintawai 15 Mei 2003
14 PT. Aneka Kimia Raya AKRA PT. Aneka Terminal C 04 September 

2003
15 PT. Indomulti Inti Industri IMAS PT. Indomobil Investment corp. 09 Oktober 2003
16 PT. Surya Dumai Indonesia SUDI PT. Wiras PerdanaLines 17 Oktober 2004
17 PT. Texmaco Perkasa 

Engineering 
TPEN PT. Perkasa Heavyndo 

Engneering 
7 November 2004

18 PT. Inti Indorayon Utama INRU PT. Pabrik Kimia Kerinci 29 November 2004
19 PT. Sumalindo Lestari Jaya SULI PT. Suryaraya Wahana 01 Desember 2004
20 PT. Hanson Industri Utama MYRX PT. Kridajaya Upaya Perdana, 

PT. Primayudha Mandirijaya 
12 Desember 2004

21 PT. Wahana Jaya Perkasa UGAR PT. Prsetya Wisma Karya 20 April 2005
22 PT. GT Kabel Indonesia KBLI PT. Pinelli Cable Indonesia 31 Maret 2005
23 PT. Tunas Ridean TURI PT. Eternal Petrochemical 15 Desember 2005
24 PT. BAT Indonesia BATI PT. Rothmas Pallmall Indonesia 16 Desember 2005
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Lampiran 2                              
Data  Ratio Keuangan Perusahaan Yang Melakukan Merger & Akuisisi Tahun 2000 - 2005          
                                 

  Current Ratio Quick Ratio Total Asset Turnover Fixed Asset Turnover Total Debt to Total Asset  Debt Equity Ratio 
No 

Thn 
Kode 

-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 

1 DYNA 1.67 1.94 1.24 0.81 1.20 1.37 2.73 1.06 0.60 0.91 0.51 0.65 0.76 0.80 0.85 0.95 1.33 1.65 1.44 1.53 2.92 2.95 2.18 2.10 2.58 1.95 1.18 1.30 1.19 1.74 

2 GGRM 2.12 3.11 2.00 2.20 2.08 0.68 1.13 0.41 0.40 0.38 1.53 1.57 1.38 1.34 1.36 7.14 9.20 9.20 8.20 5.51 2.59 3.54 3.97 2.56 2.69 2.54 1.29 1.29 1.56 1.69 

3 ETWA 0.50 0.52 0.22 0.20 1.06 0.40 0.39 0.15 0.70 6.11 0.39 0.45 0.43 0.37 0.45 0.57 0.66 0.60 0.63 1.58 1.13 1.18 0.99 0.90 9.17 0.18 -0.01 0.01 
-

0.09 
-

0.10 

4 ASII 1.63 1.73 0.88 0.98 1.31 1.36 0.84 0.68 0.69 0.99 0.42 0.64 1.06 1.13 1.17 1.39 2.15 4.15 4.27 4.78 1.00 1.10 1.11 1.11 1.52 0.10 0.07 0.11 0.11 0.38 

5 

2000 

SMAR 1.21 1.00 0.38 0.31 0.61 0.93 0.67 0.20 0.19 0.38 0.96 1.07 0.59 0.86 0.92 3.80 2.82 1.67 3.38 3.39 1.18 1.21 1.00 0.87 0.91 0.21 0.00 0.00 
-

0.13 
-

0.09 

6 INTP 0.23 3.43 2.10 2.90 1.67 0.17 1.94 0.96 1.47 0.97 0.18 0.21 0.29 0.35 0.41 0.25 0.28 0.40 0.46 0.51 1.17 1.11 1.30 1.50 1.81 0.17 0.11 0.30 0.50 0.81 

7 INDF 0.89 1.33 0.87 1.65 1.94 0.62 0.82 0.51 1.01 1.33 1.09 1.01 1.13 1.08 1.17 2.32 2.44 2.70 2.91 3.07 1.29 1.32 1.38 1.32 1.37 0.29 0.32 0.38 0.34 0.39 

8 SIMM 2.87 1.93 1.88 1.25 1.12 1.31 0.82 0.91 0.53 0.61 1.15 0.74 0.83 0.59 0.62 3.40 2.07 2.44 2.14 1.52 3.69 2.67 1.90 1.99 1.84 2.69 1.83 1.16 1.05 0.88 

9 

2001 

STTP 3.30 1.42 1.16 1.28 1.41 2.44 0.95 0.75 0.52 0.60 1.02 1.28 1.28 1.33 1.39 2.02 2.34 2.19 2.57 2.61 4.81 3.11 2.46 2.34 2.47 3.81 1.76 1.45 1.34 1.46 

10 GGRM 2.00 2.20 2.08 1.97 1.68 0.41 0.40 0.38 0.40 0.33 1.36 1.34 1.36 1.33 1.18 9.20 8.20 5.51 4.69 3.51 3.97 2.56 2.69 2.72 2.45 1.29 1.56 1.69 3.05 2.27 

11 SRSN 3.74 4.56 2.77 2.14 0.43 2.03 2.25 1.10 0.90 0.34 1.93 1.76 1.62 1.59 2.01 11.69 10.32 8.68 4.51 3.93 1.83 2.08 1.91 1.74 1.00 0.83 1.09 0.90 0.73 0.00 

12 

2002 

UNVR 2.27 1.76 1.61 1.35 0.78 1.81 1.86 1.77 1.61 0.58 2.27 2.38 2.46 2.60 0.96 9.42 9.27 6.67 6.68 4.26 2.88 2.59 2.66 2.32 1.84 0.11 0.60 1.65 1.31 0.71 

13 CEKA 1.10 7.76 5.41 3.49 4.83 0.43 2.06 5.99 
-

2.52 0.63 0.33 0.87 0.61 0.76 0.78 0.44 1.23 1.51 0.79 0.71 3.38 13.33 2.68 3.70 3.75 2.36 11.78 1.02 1.68 2.71 

14 AKRA 3.04 4.95 0.66 0.39 0.42 2.42 4.31 0.51 0.34 0.40 1.36 0.99 0.99 1.11 1.13 10.35 7.74 6.06 8.60 9.15 1.69 1.42 0.84 0.70 0.75 0.69 0.42 
-

0.16 
-

0.30 
-

0.25 

15 

2003 

IMAS 1.01 1.01 1.16 0.76 0.95 0.51 1.15 0.85 0.58 0.64 1.06 0.38 0.69 0.38 0.69 3.11 5.58 6.69 1.90 2.79 1.80 1.31 1.04 0.91 0.94 0.80 0.26 0.04 
-

0.09 
-

0.06 

16 SUDI 0.80 2.13 1.01 0.35 0.46 0.51 1.73 0.72 0.21 0.26 0.51 0.40 0.36 0.38 0.33 1.04 1.09 0.84 0.82 0.67 1.53 1.72 1.48 1.22 1.17 0.53 0.73 0.48 0.22 0.17 

17 TPEN 1.11 1.01 1.58 0.28 0.16 0.88 0.98 1.49 0.18 0.04 0.55 0.67 0.25 0.17 0.04 1.46 2.06 0.54 -0.03 -0.18 2.10 1.59 1.60 1.29 1.07 1.10 0.46 0.60 0.29 0.07 

18 INRU 2.54 1.55 0.79 0.20 0.15 1.79 1.23 0.62 0.10 0.09 0.38 0.17 0.29 0.26 0.16 0.53 0.29 0.43 0.33 0.20 2.36 1.80 1.19 1.33 1.11 1.36 0.80 0.60 0.96 0.85 

19 SULI 1.59 1.71 0.88 0.65 0.49 1.02 1.05 0.59 0.36 0.22 0.34 0.38 0.23 0.40 0.43 0.56 0.59 0.44 0.72 0.78 2.85 2.58 1.90 1.39 1.41 1.85 1.58 0.56 0.39 0.41 

20 

2004 

MYRX 1.23 1.15 1.00 0.22 0.21 0.68 0.89 0.76 0.12 0.11 1.11 0.62 0.08 0.39 0.47 8.03 5.41 6.03 0.47 0.62 1.40 1.35 4.49 1.28 1.16 0.40 0.34 1.18 0.28 0.16 

21 UGAR 1.02 0.32 0.17 0.18 0.50 0.32 0.30 0.17 0.15 0.48 0.35 0.17 0.15 0.11 0.10 0.47 0.30 0.28 0.19 0.15 2.10 2.28 1.46 1.30 1.21 0.41 0.05 0.27 0.30 0.07 

22 KBLI 1.44 1.97 3.64 0.36 0.27 0.90 1.72 3.17 1.52 0.21 0.15 0.18 0.23 0.21 0.35 0.51 0.67 0.62 0.83 1.40 1.19 1.13 1.04 0.76 0.55 0.20 0.03 0.04 
-

0.33 
-

0.45 

23 TURI 1.12 1.18 1.63 1.41 1.68 1.04 1.12 1.42 1.10 0.98 1.55 0.72 1.91 2.58 2.11 11.90 4.50 6.19 13.48 12.51 1.33 1.42 2.37 1.55 1.48 0.33 0.42 1.37 0.55 0.48 

24 

2005 

BATI 1.31 1.63 1.18 1.97 2.42 0.27 0.31 0.18 0.19 0.37 0.86 1.06 1.16 1.08 0.98 2.57 5.43 5.37 4.53 3.99 1.26 1.57 1.14 1.88 2.23 0.26 0.57 0.14 0.89 1.24 
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  ROI ROE OPM NPM 
No Tahun Kode -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 
1 DYNA 3.92 9.63 7.31 6.90 8.90 5.95 14.45 13.50 13.20 14.71 0.18 0.18 0.19 0.18 0.20 0.08 0.15 0.10 0.09 0.11
2 GGRM 16.60 28.19 20.69 15.52 13.51 27.01 39.30 36.71 25.46 21.49 0.20 0.24 0.22 0.19 0.17 0.11 0.18 0.15 0.19 0.10
3 ETWA 16.30 0.06 -14.35 -9.01 -0.90 -1.39 0.38 -1687.96 -92.37 -7.80 0.18 0.09 0.08 0.11 0.02 -0.42 0.00 -0.33 -0.02 -0.06
4 ASII 15.35 6.70 -0.89 3.18 13.89 -215.00 73.94 -14.00 32.90 55.96 0.13 0.17 0.09 0.09 0.09 -0.36 0.10 -0.01 0.03 0.12
5 

2000 

SMAR 1.57 6.04 -14.05 -15.41 7.88 10.16 29.56 -4441.52 -100.15 84.10 0.22 0.11 0.09 0.08 0.04 0.02 0.05 -0.23 -0.26 0.09
6 INTP 5.29 -7.54 -0.53 9.10 6.61 35.50 -78.21 -2.28 27.34 14.79 0.21 0.29 0.19 0.24 0.20 0.30 -0.36 -0.02 0.26 0.16
7 INDF 13.12 5.15 5.75 5.26 3.94 57.98 21.13 20.96 21.91 14.74 0.20 0.19 0.14 0.11 0.11 0.12 0.05 0.05 0.05 0.03
8 SIMM 8.77 7.56 1.82 -3.14 -20.53 12.04 12.14 3.84 -6.31 -45.11 0.13 0.12 0.02 0.06 0.07 0.08 0.10 0.02 -0.05 -0.33
9 

2001 

STTP 12.68 10.39 5.51 6.43 6.17 16.02 16.31 9.32 11.24 10.38 0.13 0.11 0.08 0.05 0.04 0.12 0.08 0.04 0.05 0.04
10 GGRM 20.69 15.52 13.51 10.60 0.09 36.71 25.46 21.49 16.76 0.15 0.22 0.19 0.17 0.13 0.12 0.15 0.19 0.10 0.08 0.07
11 SRSN 9.75 8.12 -9.95 -29.42 -0.64 21.38 15.55 -21.08 -0.69 -289.81 0.10 0.07 0.01 0.01 0.04 0.05 0.05 -0.06 -0.19 -0.32
12 

2002 
UNVR 31.64 37.96 40.15 37.49 37.22 48.43 61.88 0.65 0.66 0.17 0.19 0.22 0.22 0.29 0.09 0.14 0.16 0.16 0.14 0.07

13 CEKA 4.79 15.04 3.71 -26.06 6.72 6.80 16.26 7.36 -41.61 9.20 0.16 0.19 0.15 0.17 0.03 0.14 0.17 0.06 0.09 0.09
14 AKRA 7.97 3.44 -40.79 -36.72 7.83 3.44 11.69 -2.19 -3.16 -24.07 0.08 0.05 0.06 0.12 0.04 0.06 0.03 -0.41 -0.33 0.07
15 

2003 
IMAS 0.04 0.74 -9.43 -13.31 3.40 0.09 1.63 -242.83 135.82 -51.23 0.05 0.08 0.10 0.00 0.11 0.03 0.01 -0.42 -0.35 0.05

16 SUDI 4.98 5.29 3.78 1.56 -2.80 14.42 12.56 11.67 8.54 -19.60 0.18 0.20 0.15 0.35 0.24 0.10 0.13 0.11 0.04 -0.08
17 TPEN 8.81 10.87 0.85 -2.73 -14.77 16.82 34.28 2.26 -12.01 -228.22 0.24 0.31 0.43 0.44 0.30 0.16 0.16 0.03 -0.26 -0.95
18 INRU 8.19 -2.38 -16.45 -6.78 -15.17 14.21 -5.37 -101.36 -27.29 -135.17 0.34 0.19 0.16 0.08 0.19 0.34 -0.14 -0.58 0.26 0.95
19 SULI 1.62 0.68 -1.33 0.53 -0.08 2.50 1.12 -3.71 1.87 -0.29 0.05 0.04 0.06 0.19 0.00 0.05 0.02 0.04 0.01 0.00
20 

2004 

MYRX 0.81 0.80 -11.32 -20.48 -12.35 2.84 3.09 -14.57 -93.73 -90.48 0.08 0.08 0.12 0.04 0.07 0.01 0.01 -0.93 -0.52 -0.26
21 UGAR 19.85 0.20 0.05 -7.45 -0.03 -38.25 9.66 0.16 -30.72 -1.81 0.04 0.04 0.03 0.06 0.12 -0.60 0.01 0.00 -0.65 -0.24
22 KBLI 5.17 4.90 -13.15 -31.50 -27.18 -31.62 28.49 -315.46 -64.37 -32.98 0.15 0.12 0.14 0.12 0.10 -0.34 -0.81 -0.57 -1.51 1.21
23 TURI 1.24 0.39 7.02 11.86 7.13 4.97 1.34 12.12 33.51 21.89 0.03 0.05 0.03 0.05 0.04 0.01 0.01 0.04 0.05 0.03
24 

2005 

BATI 4.83 0.68 3.44 7.07 15.52 23.41 1.88 28.07 15.06 28.13 0.16 0.05 0.13 0.14 0.25 0.06 0.01 0.03 0.07 0.16
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Lampiran 3       

Rata-rata Kinerja Keuangan 
Perusahaan di BEI 

      

pada Periode Dua Tahun Sebelum 
dan Dua Tahun  

      

Sesudah Mengumumkan 
Merger dan Akusisi 

      

  CR  QR  TAT  FAT  TDTA  DER  ROI  ROE  OPM  NPM  

No Kode Sebelu
m 

Sesuda
h 

Sebelu
m 

Sesudah Sebelu
m 

Sesud
ah 

Sebelu
m 

Sesud
ah 

Sebelu
m 

Sesuda
h 

Sebelu
m 

Sesud
ah 

Sebelu
m 

Sesuda
h 

Sebelu
m 

Sesudah Sebelu
m 

Sesud
ah 

Sebelu
m 

Sesudah 

1 DYNA 1.81 1.01 2.05 0.76 0.58 0.83 1.14 1.48 2.94 2.34 1.56 1.47 6.78 7.90 10.20 13.96 0.18 0.19 0.12 0.10 

2 GGRM 2.62 2.14 0.90 0.39 1.55 1.35 8.17 6.85 3.07 2.63 1.91 1.63 22.40 14.52 33.16 23.48 0.22 0.18 0.15 0.15 

3 ETWA 0.51 0.63 0.40 3.41 0.42 0.41 0.61 1.10 1.16 5.03 0.09 -0.10 8.18 -4.96 -0.51 -50.09 0.14 0.06 -0.21 -0.04 

4 ASII 1.68 1.15 1.10 0.84 0.53 1.15 1.77 4.52 1.05 1.31 0.08 0.24 11.03 8.54 -70.53 44.43 0.15 0.09 -0.13 0.08 

5 SMAR 1.11 0.46 0.80 0.28 1.02 0.89 3.31 3.38 1.19 0.89 0.10 -0.11 3.81 -3.77 19.86 -8.03 0.17 0.06 0.04 -0.09 

6 INTP 1.83 2.29 1.06 1.22 0.20 0.38 0.27 0.49 1.14 1.65 0.14 0.65 -1.13 7.86 -21.36 21.07 0.25 0.22 -0.03 0.21 

7 INDF 1.11 1.80 0.72 1.17 1.05 1.13 2.38 2.99 1.31 1.34 0.31 0.36 9.14 4.60 39.56 18.33 0.20 0.11 0.09 0.04 

8 SIMM 2.40 1.19 1.06 0.57 0.95 0.61 2.73 1.83 3.18 1.92 2.26 0.96 8.17 -11.84 12.09 -25.71 0.13 0.06 0.09 -0.19 

9 STTP 2.36 1.35 1.69 0.56 1.15 1.36 2.18 2.59 3.96 2.40 2.79 1.40 11.54 6.30 16.17 10.81 0.12 0.05 0.10 0.05 

10 GGRM 2.10 1.83 0.40 0.36 1.35 1.25 8.70 4.10 3.27 2.59 1.43 2.66 18.11 5.34 31.09 8.45 0.21 0.13 0.17 0.08 

11 SRSN 4.15 1.29 2.14 0.62 1.85 1.80 11.01 4.22 1.96 1.37 0.96 0.36 8.94 -15.03 18.47 -145.25 0.09 0.02 0.05 -0.25 

12 UNVR 2.02 1.07 1.84 1.10 2.33 1.78 9.35 5.47 2.74 2.08 0.36 1.01 34.80 37.36 55.16 0.41 0.21 0.19 0.15 0.10 

13 CEKA 4.43 4.16 1.25 -0.94 0.60 0.77 0.83 0.75 8.35 3.73 7.07 2.19 9.92 -9.67 11.53 -16.21 0.18 0.10 0.16 0.09 

14 AKRA 4.00 0.41 3.37 0.37 1.18 1.12 9.05 8.87 1.55 0.73 0.55 -0.27 5.71 -14.45 7.57 -13.62 0.07 0.08 0.05 -0.13 

15 IMAS 1.01 0.86 0.83 0.61 0.72 0.54 4.35 2.34 1.56 0.92 0.53 -0.08 0.39 -4.96 0.86 42.30 0.06 0.06 0.02 -0.15 

16 SUDI 1.47 0.41 1.12 0.24 0.46 0.36 1.06 0.75 1.62 1.20 0.63 0.20 5.14 -0.62 13.49 -5.53 0.19 0.30 0.12 -0.02 

17 TPEN 1.06 0.22 0.93 0.11 0.61 0.11 1.76 -0.11 1.85 1.18 0.78 0.18 9.84 -8.75 25.55 -120.12 0.28 0.37 0.16 -0.61 

18 INRU 2.05 0.18 1.51 0.09 0.28 0.21 0.41 0.27 2.08 1.22 1.08 0.90 2.91 -10.98 4.42 -81.23 0.26 0.14 0.10 0.61 

19 SULI 1.65 0.57 1.04 0.29 0.36 0.42 0.57 0.75 2.72 1.40 1.72 0.40 1.15 0.23 1.81 0.79 0.05 0.10 0.04 0.01 

20 MYRX 1.19 0.22 0.78 0.11 0.86 0.43 6.72 0.55 1.38 1.22 0.37 0.22 0.81 -16.42 2.97 -92.11 0.08 0.05 0.01 -0.39 

21 UGAR 0.67 0.34 0.31 0.31 0.26 0.11 0.38 0.17 2.19 1.25 0.23 0.18 -9.83 -3.74 -14.30 -16.26 0.04 0.09 -0.30 -0.45 

22 KBLI 1.71 0.32 1.31 0.86 0.17 0.28 0.59 1.12 1.16 0.65 0.11 -0.39 -4.87 -29.34 -80.06 -48.68 0.14 0.11 -0.57 -0.15 

23 TURI 1.15 1.55 1.08 1.04 1.14 2.35 8.20 12.99 1.38 1.52 0.38 0.52 0.82 9.50 3.16 27.70 0.04 0.05 0.01 0.04 
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24 BATI 1.47 2.20 0.29 0.28 0.96 1.03 4.00 4.26 1.42 2.06 0.42 1.07 2.76 11.30 12.65 21.60 0.11 0.20 0.04 0.12 

  1.8207 1.1027 1.1190 #### 0.8213 0.8252 3.5813 2.8697 2.1674 1.7053 1.0342 0.6267 6.6582 -0.8431 5.3191 -15.5800 0.1408 0.119
3 

0.0154 #### 

  CR  QR  TAT  FAT  TAD  NWD  ROI  ROE  OPM  NPM  
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Lampiran 4 
Uji Normalitas Kinerja Likuiditas 
 
NPar Tests 

Descriptive Statistics

24 1,8983 1,0367 ,51 4,43
24 1,1521 ,9291 ,18 4,16
24 1,1658 ,6887 ,29 3,37
24 ,6104 ,7513 -,94 3,41

CR Sebelum
CR Sesudah
QR Sebelum
QR Sesudah

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

24 24 24 24
1,8983 1,1521 1,1658 ,6104
1,0367 ,9291 ,6887 ,7513

,173 ,148 ,193 ,203
,173 ,130 ,193 ,167

-,112 -,148 -,102 -,203
,847 ,724 ,946 ,992
,470 ,672 ,332 ,278

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

CR Sebelum CR Sesudah QR Sebelum QR Sesudah

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 5 
Uji Normalitas Kinerja Aktivitas 
 
NPar Tests 
 

Descriptive Statistics

24 ,8575 ,5418 ,17 2,33
24 ,8612 ,5885 ,11 2,35
24 3,7308 3,5253 ,27 11,01
24 2,9887 3,1344 -,11 12,99

TAT Sebelum
TAT Sesudah
FATO Sebelum
FATO Sesudah

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

24 24 24 24
,8575 ,8612 3,7308 2,9887
,5418 ,5885 3,5253 3,1344

,134 ,143 ,195 ,161
,134 ,143 ,195 ,146

-,102 -,101 -,163 -,161
,659 ,701 ,956 ,791
,779 ,709 ,320 ,559

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

TAT Sebelum TAT Sesudah
FATO

Sebelum
FATO

Sesudah

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 6 
Uji Normalitas Kinerja Solvabilitas  
 
NPar Tests 
 

Descriptive Statistics

24 2,2596 1,5400 1,05 8,35
24 1,7763 ,9991 ,65 5,03
24 1,0775 1,4828 ,08 7,07
24 ,6521 ,7779 -,39 2,66

TDTA Sebelum
TDTA Sesudah
DER Sebelum
DER Sesudah

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

24 24 24 24
2,2596 1,7763 1,0775 ,6521
1,5400 ,9991 1,4828 ,7779

,216 ,188 ,251 ,169
,185 ,188 ,208 ,169

-,216 -,130 -,251 -,090
1,059 ,923 1,227 ,827

,212 ,362 ,098 ,502

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

TDTA
Sebelum

TDTA
Sesudah

DER
Sebelum

DER
Sesudah

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 7 
Uji Normalitas Kinerja Profitabilitas  
 
NPar Tests 
 

Descriptive Statistics

24 6,9383 9,0712 -9,83 34,80
24 -,8783 13,4590 -29,34 37,36
24 5,5421 29,8229 -80,06 55,16
24 -16,2296 49,9335 -145,25 44,43
24 ,1487 7,152E-02 ,04 ,28
24 ,1254 8,546E-02 ,02 ,37
24 ,0179 ,1706 -,57 ,17
24 -,0329 ,2442 -,61 ,61

ROI Sebelum
ROI Sesudah
ROE Sebelum
ROE Sesudah
OPM Sebelum
OPM Sesudah
NPM Sebelum
NPM Sesudah

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

24 24 24 24 24 24 24 24
6,9383 -,8783 5,5421 -16,2296 ,1488 ,1254 792E-023,29E-02
9,0712 13,4590 29,8229 49,9335 152E-02 546E-02 ,1706 ,2442

,181 ,099 ,253 ,208 ,086 ,197 ,273 ,144
,181 ,099 ,107 ,112 ,086 ,197 ,186 ,144

-,110 -,082 -,253 -,208 -,086 -,147 -,273 -,117
,887 ,487 1,239 1,019 ,421 ,963 1,338 ,703
,411 ,972 ,093 ,250 ,994 ,312 ,056 ,706

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametea,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

ROI SebelumROI Sesudah
ROE

Sebelum
ROE

Sesudah
OPM

Sebelum
OPM

Sesudah
NPM

Sebelum
NPM

Sesudah

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Lampiran 8 
Paired Sample t test Perbedaan Kinerja Likuiditas  
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

1,8983 24 1,0367 ,2116
1,1521 24 ,9291 ,1896

CR Sebelum
CR Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,471 ,020
CR Sebelum &
CR Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

,7462 1,0151 ,2072 3,601 23 ,002
CR Sebelum -
CR Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
T-Test 

Paired Samples Statistics

1,1658 24 ,6887 ,1406
,6104 24 ,7513 ,1534

QR Sebelum
QR Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 -,133 ,537
QR Sebelum &
QR Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

,5554 1,0844 ,2214 2,509 23 ,020
QR Sebelum -
QR Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Lampiran 9 
Paired Sample t test Perbedaan Kinerja Aktivitas  
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

,8575 24 ,5418 ,1106
,8613 24 ,5885 ,1201

TAT Sebelum
TAT Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,796 ,000
TAT Sebelum &
TAT Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

-3,75E-03 ,3635 7,420E-02 -,051 23 ,960
TAT Sebelum -
TAT Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
T-Test 

Paired Samples Statistics

3,7308 24 3,5253 ,7196
2,9887 24 3,1344 ,6398

FATO Sebelum
FATO Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,713 ,000
FATO Sebelum &
FATO Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

,7421 2,5478 ,5201 1,427 23 ,167
FATO Sebelum -
FATO Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Lampiran 10 
Paired Sample t test Perbedaan Kinerja Solvabilitas  
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

2,2596 24 1,5400 ,3143
1,7763 24 ,9991 ,2039

TDTA Sebelum
TDTA Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,491 ,015
TDTA Sebelum &
TDTA Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

,4833 1,3632 ,2783 1,737 23 ,096
TDTA Sebelum -
TDTA Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
T-Test 

Paired Samples Statistics

1,0775 24 1,4828 ,3027
,6521 24 ,7779 ,1588

DER Sebelum
DER Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,651 ,001
DER Sebelum &
DER Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

,4254 1,1406 ,2328 1,827 23 ,081
DER Sebelum -
DER Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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Lampiran 11 
Paired Sample t test Perbedaan Kinerja Profitabilitas  
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

6,9383 24 9,0712 1,8517
-,8783 24 13,4590 2,7473

ROI Sebelum
ROI Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,620 ,001
ROI Sebelum &
ROI Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

7,8167 10,5894 2,1616 3,616 23 ,001
ROI Sebelum -
ROI Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
T-Test 

Paired Samples Statistics

5,5421 24 29,8229 6,0876
-16,2296 24 49,9335 10,1926

ROE Sebelum
ROE Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 -,058 ,788
ROE Sebelum &
ROE Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

21,7717 59,6263 12,1712 1,789 23 ,087
ROE Sebelum -
ROE Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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T-Test 
Paired Samples Statistics

,1488 24 7,152E-02 1,460E-02
,1254 24 8,546E-02 1,745E-02

OPM Sebelum
OPM Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,670 ,000
OPM Sebelum &
OPM Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

2,333E-02 6,505E-02 1,328E-02 1,757 23 ,092
OPM Sebelum -
OPM Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

1,792E-02 24 ,1706 3,483E-02
-3,29E-02 24 ,2442 4,984E-02

NPM Sebelum
NPM Sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,243 ,253
NPM Sebelum &
NPM Sesudah

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

5,083E-02 ,2617 5,343E-02 ,951 23 ,351
NPM Sebelum -
NPM Sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 




