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ABSTRAKSI 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah terjadi tindakan 
manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi sebelum merger dan akuisisi. Selain 
itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 
kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sesudah merger dan akuisisi. 
 Penelitian ini menggunakan discretionaty accrual untuk mendeteksi 
manajemen laba. Untuk kinerja keuangan perusahaan diukur menggunakan rasio-
rasio keuangan yang meliputi current ratio, return on investement, debt to equity, 
dan price earning ratio. Selanjutnya pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan independent sample t-test dan paired sample t-test. 
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan pengakuisisi 
terdeteksi melakukan tindakan manajemen laba dengan metode income increasing 
accrual sebelum melakukan merger dan akuisisi. Nilai rata-rata CR mengalami 
peningkatan sebesar 0,3164 setelah merger dan akuisisi. Nilai rata-rata ROI 
mengalami penurunan sebesar 0,0070 setelah merger dan akuisisi. Nilai rata-rata 
DER mengalami penurunan sebesar 0,2974 setelah merger dan akuisisi. Nilai rata-
rata PER mengalami peningkatan sebesar 27,5562 setelah merger dan akuisisi. 
Keempat rasio memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,005, hasil ini 
membuktikan tidak terdapat perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan 
pengakuisisi antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 
  
Kata kunci: manajemen laba, merger, akuisisi dan kinerja. 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Tingkat persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang semakin ketat 

mengakibatkan perusahaan dituntut untuk meningkatkatkan strategi keunggulan 

usahanya. Strategi ini dapat dicapai baik dengan memperbaiki kondisi internal 

perusahaan, yaitu dengan memperbaiki strategi pengelolaan, dengan penekanan pada 

market for product, focus, pangsa pasar dan laba, maupun dengan melakukan 



 

ekspansi eksternal. Ekspansi eksternal dapat dilakukan dengan penggabungan usaha. 

Bentuk penggabungan usaha yang sering dilakukan dalam dua dekade terakhir ini 

adalah merger dan akuisisi (Dharmasetya dan Sulaimin, 2009). 

Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dimana satu 

perusahaan tetap hidup sedang perusahaan lainnya dilikuidasi. Harta dan kewajiban 

perusahaan yang dilikuidasi diambil alih oleh perusahaan yang masih berdiri. 

Akuisisi merupakan penggabungan usaha dimana satu perusahaan, yaitu pengakuisisi 

memperoleh kendali atas aktiva bersih dan operasi perusahaan yang diakuisisi. 

Akuisisi sering dianggap sebagai investasi pada perusahaan anak yaitu suatu 

penguasaan mayoritas saham perusahaan lain sehingga tercipta hubungan perusahaan 

induk dan anak. 

Motif perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi sebagai strateginya 

daripada pertumbuhan internal adalah jika melakukan ekspansi dengan merger dan 

akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi 

persaingan. Merger dan akuisisi juga dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu nilai 

keseluruhan perusahaaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada 

penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Selain 

itu merger dan akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan 

antara lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, transfer 

teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Merger dan akuisisi juga 

diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perusahaan. 

Dalam pelaksanaan merger dan akuisisi terdapat suatu kondisi yang 

mendukung adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

pengakuisisi. Tujuannya adalah selain ingin menunjukkan earnings power 

perusahaan agar dapat menarik minat perusahaan target untuk melakukan akuisisi 

juga untuk meningkatkan harga saham perusahaannya (Dharmasetya dan Sulaimin, 

2009). 

Harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, 

risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami 

kenaikan dari periode keperiode secara konsisten akan mengakibatkan risiko 

perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar dibandingkan prosentase kenaikan 



 

laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan 

pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko. 

Kusuma dan Sari (2003) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang 

melakukan kegiatan merger dan akuisisi di BEJ selama periode 1997-2002. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model jones, pada periode 

sebelum merger dan akuisisi tidak terdapat indikasi adanya praktik manajemen laba. 

Adnyana Usadha dan Wirawan Yasa (2008) membuktikan bahwa perusahaan 

pengakuisisi melakukan tindakan manajemen laba sebelum pelaksanaan merger dan 

akuisisi dengan cara income increasing accrual, manajemen laba yang dilakukan 

telah memicu penurunan kinerja perusahaan setelah merger dan akuisisi. Berbeda 

dengan hasil penelitian Annisa Meta.CW (2009) yang membuktikan bahwa tidak 

terdapat praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan pengakuisisi dengan 

cara income increasing accrual. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkelanjutan karena hasil penelitian berbeda-beda. Penelitian ini 

dilakukan dengan memperbarui periode penelitian. Hal ini dilakukan untuk menguji 

kembali tentang ada atau tidaknya perilaku manajemen laba sebelum merger dan 

akuisisi serta menilai kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi pada saat sebelum 

dan sesudah merger dan akuisisi pada tahun 2010-2011. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terjadi tindakan manajemen 

laba pada perusahaan pengakuisisi sebelum perusahaan tersebut melaksanakan 

kegiatan merger dan akuisisi; 2) Dan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi pada saat sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah: 1) Menguji apakah telah terjadi tindakan 

manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan merger dan 

akuisisi; 2) Menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

 

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Laba 

Scott (2003: 368) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut “Given 

that managers can choose accounting policies from a set (for example, GAAP), it is 

natural to expect that they will choose policies so as to maximize their own uti lity 

and/or the market value of the firm”. Dari definisi tersebut manajemen laba 

merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang 

ada dan secara alamiah dapat memaksimumkan utilitas mereka dan atau nilai pasar 

perusahaan. 

Fahmi (2012: 279) menyatakan bahwa earnings management adalah suatu 

tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu 

atau terutama oleh manajemen perusahaan, yang didasari oleh berbagai tujuan dan 

maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Manajemen laba sebagai suatu proses 

mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima 

umum baik didalam maupun diluar batas General Accepted Accounting Principles 

(GAAP). 

Merger 

Merger adalah penggabungan dua perusahaan untuk membentuk satu 

perusahaan, dimana perusahaan yang melakukan merger mengambil/membeli semua 

assets dan liabilities perusahaan yang di-merger dan perusahaan yang di-merger 

berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau 

saham di perusahaan yang baru. Merger bernilai tambah hanya jika dua perusahaan 

lebih bermanfaat menggabungkan diri daripada berdiri sendiri (Brealey, Myers, dan 

Allen, 2011). 

Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan 

oleh perusahaan yang lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan 

melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik 

aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Setelah merger, perusahaan yang 

dibeli akan kehilangan/berhenti beroperasi (Harianto dan Sudomo, 2001). 

 

 



 

Akuisisi 

Bentuk lain dari penyatuan perusahaan adalah pengambil alihan perusahaan, 

yang sering disebut dengan akuisisi. Pada akuisisi, masing-masing perusahaan, baik 

perusahaan yang mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih tetap 

mempertahankan aktivitasnya, identitasnya, dan kedudukannya sebagai perusahaan 

yang mandiri.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan 

akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang 

perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham 

perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan 

tersebut. 

Kinerja Keuangan Perusahaan 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“ 

(pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau 

keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian 

pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk 

mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003). 

 Kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha 

yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan 

modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Sebaliknya apabila terdapat 

berita buruk mengenai kinerja perusahaan maka akan menyebabkan penurunan harga 

saham pada perusahaan tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham 

merupakan fungsi dari nilai perusahaan. 

Berdasarkan pengertian tersebut kinerja keuangan didefinisikan sebagai 

prestasi manajemen, dalam hal ini manajemen keuangan dalam mencapai tujuan 

perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. 

Analisis kinerja keuangan dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi 

strategi perusahaan dalam hal merger dan akuisisi. 

 



 

Hipotesis 

H1: Terjadi tindakan manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi sebelum 

perusahaan tersebut melakukan merger dan akuisisi dengan pola peningkatan laba. 

H2:  Terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum dan 

setelah merger dan akuisisi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi empiris. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi perusahaan 

manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang  dipublikasikan 

oleh Bank Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2011. Populasi dari penelitian 

ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 dengan objek 

penelitian perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi.  

Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan proxy discretionary 

accruals (DA) yang menggunakan model Modified Jones yang dikembangkan oleh 

Dechow (1995). Model ini dipilih karena dapat mendeteksi manajemen laba lebih 

baik dibandingkan dengan model-model lainnya (Dechow, 1995) dalam (Adnyana 

Usadha Dan Wirawan Yasa, 2008). 

Model perhitungan manajemen laba adalah sebagai berikut: 
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Total akrual untuk periode t dinyatakan dalam persamaan: 

 푻푨풊풕 = 	푵푰풊풕 −푶푪푭풊풕 

Keterangan: 

TAit =  Total Accruals perusahaan i pada tahun t 

ΔREVit =  Pendapatan bersih perusahaan i pada tahun t dikurangi 

 pendapatan bersih pada tahun t-1 

ΔRECit =  Piutang bersih perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang 

 bersih pada tahun t-1 

PPEit =  Aktiva tetap (gross) perusahaan i pada tahun t 

Ait-1 =  Total assets (total aktiva) perusahaan i pada tahun t-1 



 

εit =  Error  

NIit =  Laba bersih (Net Income) perusahaan i pada tahun t 

OCFit =  Arus kas (Operating Cash Flow) perusahaan i pada tahun t 

Non Discretionary Accruals (NDA) dapat ditentukan dengan persamaan: 

푵푫푨풊풕 = 	 휶ퟏ
ퟏ

푨풊풕 ퟏ
+ 휶ퟐ

∆푹푬푽풊풕 −	∆푹푬푪풊풕
푨풊풕 ퟏ

+ 휶ퟑ
푷푷푬풊풕
푨풊풕 ퟏ

 

Setelah melakukan regresi model di atas, DA yang dilakukan oleh setiap perusahaan 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 
푫푨풊풕
푨풊풕 ퟏ
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+ 풂ퟑ
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atau 

 DAit = TAit - NDAit 

Keterangan: 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t 

Dait = Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t 

Secara empiris, nilai  Discretionary Accruals dapat bernilai nol, positif, atau 

negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba  dilakukan dengan pola perataan 

laba (income smoothing). Sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen 

laba dengan pola peningkatan laba (income increasing) dan nilai negatif 

menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (income decreasing) 

(Sulistyanto, 2008). 

Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar. 

1. Rasio Likuiditas 
Current Ratio (CR) =   Current assets  A    
       Current liabilities 

2. Rasio Profitabilitas 
Return on investment (ROI) =   Net profit  .    
     Total assets 

3. Rasio Solvabilitas 
Debt to Equity Ratio (DER) =   Total liabilities .    
                       Equity 



 

4. Rasio Pasar 
Price Earning Ratio (PER) =    Price per share   .    
          Earning per share 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis kesatu 

Pengujian hipotesis kesatu ini bertujuan untuk membuktikan adanya tindakan 

manajemen laba oleh perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan merger dan 

akuisisi. Pengujian terhadap hipotesis ke-1 dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik Independent sample t-test dengan tingkat kesalahan (α=5%). Adanya praktik 

manajemen laba ditunjukkan dengan adanya nilai discretionary accrual (DA) yang 

signifikan pada periode sebelum pelaksanaan merger dan akuisisi.  

Dari hasil pengolahan data, diketahui rata-rata DA sebelum merger dari unsur 

peningkatan laba adalah 0,0923, sedangkan rata-rata DA dari unsur penurunan laba 

adalah -0,0712. Secara deskriptif jelas bahwa rata-rata DA dari unsur peningkatan 

laba lebih besar daripada DA dari unsur penurunan laba. Pengujian dengan 

menggunakan independent sample t-test menunjukkan F hitung Levene’s test sebesar 

4,448 dengan tingkat kesalahan prediksi sebesar 0,064. Berdasarkan hasil tersebut 

tingkat signifikansi 0,064 lebih besar dari 0,005 maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok mempunyai variances yang sama. Dengan demikian analisis 

independent sample t-test harus menggunakan asumsi equal variances assumed.  

Pengujian hipotesis kedua 

Hipotesis kedua bertujuan untuk membuktikan bahwa dengan dilakukannya 

merger dan akuisisi, dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan CR (current ratio), ROI (return on investement), DER (debt to 

equity), PER (price earning ratio). Data yang digunakan pada pengujian hipotesis 

kedua berasal dari dua periode pengamatan. Pengujian terhadap hipotesis ke-2 

dilakukan dengan menggunakan uji paired sample t-test.  

Untuk indikator current ratio (CR) nilai rata-rata sebelum merger dan 

akuisisi adalah 2,1909. Sedangkan nilai rata-rata setelah merger dan akuisisi adalah 

2,5073. Dari hasil uji paired sample t-test diketahui nilai t sebesar 0,630 pada tingkat 



 

signifikansi 0,543. Untuk indikator return on investement (ROI) nilai rata-rata 

sebelum merger dan akuisisi adalah 0,1302. Sedangkan nilai rata-rata setelah merger 

dan akuisisi adalah sebesar 0,1232. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test 

diketahui bahwa nilai t sebesar -0,416 pada tingkat signifikansi 0,686.  

Untuk indikator debt to equity (DER) nilai rata-rata sebelum merger dan 

akuisisi 1,1401. Sedangkan nilai rata-rata setelah merger dan akuisisi adalah 0,8427. 

Berdasarkan hasil paired sample t-test didapat nilai t sebesar -0.728 pada tingkat 

signifikansi 0,483. Untuk indikator price earning ratio (PER) nilai rata-rata sebelum 

merger dan akuisisi adalah 19,5291. Sedangkan nilai rata-rata sesudah merger dan 

akuisisi sebesar 47,0853. Berdasarkan hasil paired sample t-test didapat nilai t 

sebesar 1,098 pada tingkat signifikansi 0,298. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian pertama, nilai t pada equal variances assumed 

adalah 2,839 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 (two-tailed). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pada periode satu tahun sebelum merger dan akuisisi, perusahaan 

pengakuisisi melakukan tindakan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba 

atau income increasing accrual. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis satu yang 

menyatakan bahwa terjadi tindakan manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi 

sebelum perusahaan tersebut melakukan merger dan akuisisi diterima. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnyana Usadha 

Dan Wirawan Yasa (2008), yang menunjukkan bahwa perusahaan pengakuisisi 

cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan metode income increasing 

accrual pada periode sebelum pelaksanaa merger dan akuisisi. Adanya praktik 

manajemen laba oleh perusahaan pengakuisisi, dimungkinkan laba perusahaanya 

stabil atau bahkan meningkat. Laba yang meningkat diharapkan pula dapat 

menaikkan harga saham, sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan 

perusahaan pengakuisisi dalam membeli perusahaan target. 

Pengujian kedua dilakukan untuk menganalisis kinerja perusahaan dengan 

mengukur nilai CR, ROI, DER, PER. Berdasarkan pengujian didapati bahwa nilai 

rata-rata CR setelah merger dan akuisisi mengalami peningkatan sebesar 0,3164 jika 



 

dibandingkan dengan sebelum merger dan akuisisi. Jika sebelum merger dan akuisisi 

setiap Rp 1 hutang lancar dijamin oleh Rp 2,1909 aset lancar, maka setelah merger 

dan akuisisi setiap Rp 1 hutang lancar dijamin oleh Rp 2,5073 aset lancar. Jika 

dilihat dari hasil pengujian paired sample t-test, kenaikan current ratio memiliki 

nilai signifikansi 0,543. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,005, sehingga 

dapat dinyatakan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan nilai current ratio 

antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada perusahaan sampel.  

Kemudian nilai rata-rata ROI setelah merger dan akuisisi mengalami 

penurunan sebesar 0,0070. Ini berarti sebelum merger dan akuisisi setiap Rp 1 total 

aset mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,1302, maka setelah merger dan 

akuisisi setiap Rp 1 total aset mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,1232. 

Berdasarkan hasil pengujian paired sample t-test, penurunan ROI memiliki nilai 

signifikansi 0,686. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,005, dapat dinyatakan 

bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan antara nilai ROI sebelum dan nilai 

ROI setelah merger dan akuisisi pada perusahaan sampel. 

Untuk indikator DER nilai rata-rata setelah merger dan akuisisi mengalami 

penurunan sebesar 0,2974. Hal ini menandakan bahwa sebelum merger dan akuisisi 

setiap Rp 1 total hutang dijamin oleh ekuitas sebesar Rp 1,1401, maka setelah 

merger dan akuisisi setiap Rp 1 total hutang dijamin oleh ekuitas sebesar Rp 0,8427. 

Berdasarkan hasil pengujian paired sample t-test, penurunan DER memiliki nilai 

signifikansi 0,483. Karena nilai signifikansi 0,483 lebih besar dari 0,005, maka 

secara statistik dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara nilai DER 

sebelum dan nilai DER setelah merger dan akuisisi pada perusahaan sampel.  

Sedangkan nilai rata-rata PER setelah merger dan akuisisi mengalami 

peningkatan sebesar 27,5562. Hal ini berarti harga saham rata-rata perusahaan 

sampel sebelum merger dan akuisisi adalah 19,5291 kali lebih bersih dari laba per 

saham yang dihasilkan perusahaan, maka sesudah merger dan akuisisi harga saham 

rata-rata perusahaan sebesar 47,0853 kali lebih bersih diri laba per saham yang 

dihasilkan perusahaan sampel. Berdasarkan hasil pengujian paired sample t-test, 

penurunan PER memiliki nilai signifikansi 0,298. Karena nilai signifikansi 0,298 

lebih besar dari 0,005, maka secara statistik dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat 



 

perbedaan antara nilai PER sebelum merger dan akuisisi dan nilai PER sesudah 

merger dan akuisisi. 

Kinerja keuangan perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan 

variabel CR, ROI, DER, dan PER. Adanya perubahan pada keempat rasio tersebut 

dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan 

bagi para investor dalam mengambil keputusan. Naiknya nilai dari CR dan ROI 

menandakan naiknya kinerja suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka 

pendeknya dan naiknya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aset 

yang dimiliki. Sebaliknya, kecilnya nilai DER dan PER suatu perusahaan 

menandakan semakin baik kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka 

panjang dan semakin singkat payback period-nya sehingga dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi. 

Jika dilihat secara statistik variabel CR, ROI, DER, dan PER bernilai 

signifikansi lebih besar dari 0,005. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

ada perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sesudah melakukan merger dan akuisisi 

ditolak. Kesimpulan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko 

(2009) Annisa Meta. CW (2009), dan Indriyani (2009) yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang berarti pada perusahaan 

pengakuisisi sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

V. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan pengakuisisi melakukan praktik 

manajemen laba sebelum merger dan akuisisi. Manajemen laba lebih dominan 

dilakukan dengan menggunakan metode income increasing accrual (pola 

peningkatan laba). 

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis kedua, penulis mendapati nilai 

signifikansi dari perubahan nilai CR, ROI, DER, dan PER antara sebelum dan 



 

sesudah merger dan akuisisi lebih besar dari 0,005. Sehingga secara statistik, 

tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah merger 

dan akuisisi. 

 
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah rasio-rasio keuangan lain yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan seperti cash 

ratio, total asset turnover, net profit margin, gross profit margin, return on 

equity, dan earning per share. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan waktu periode penelitian 

antara 5 sampai dengan 10 tahun sehingga dapat mendeteksi manajemen laba 

dan mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. 
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