
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG 

MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI SELAMA  

DAN SESUDAH KRISIS MONETER 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik  

Yang Tergabung Di Bursa Efek Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna 
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 

Oleh : 

EKO RUDI YULIYANTO 

B200040376 
 

 
FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Memasuki era pasar bebas, persaingan usaha di antara perusahaan 

yang ada semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk terus 

selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan 

lebih berkembang (Payamta, 2001). Demikian pula perusahaan yang ada di 

Indonesia, memasuki era pasar bebas ini bukanlah merupakan suatu persoalan 

yang mudah karena negara ini belum lama telah mengalami krisis moneter 

yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan dampaknya masih terasa hingga 

saat ini. 

Beberapa indikator yang dapat dilihat antara lain penurunan nilai tukar 

mata uang dan penurunan harga saham baik perusahaan kecil, menengah, 

maupun skala besar dari perusahaan publik yang terdaftar di BEJ (Zulhawati, 

2001). Penurunan harga saham pada perusahaan publik menunjukkan pasar 

bereaksi negatif terhadap perusahaan publik, salah satu contohnya dengan 

melepas saham yang dimiliki. Apabila banyak pemegang saham secara 

bersama-sama melepas saham yang dimiliki, maka harga saham akan turun 

dengan cepat. Salah satu alasan mengapa investor melepas saham adalah 

faktor fundamental perusahaan misal dengan melihat kinerja keuangan 

perusahaan. Faktor krisis secara empiris telah dibuktikan mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan di BEJ (Halim dan Hidajat, 1999 dan Zulhawati, 
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2001). Rasio keuangan dipergunakan sebagai proksi dari kinerja keuangan 

pada dua penelitian tersebut. 

Salah satu usaha yang digunakan oleh perusahaan dalam usahanya 

untuk menjadi besar dan kuat adalah dengan cara ekspansi usaha. Ekspansi 

perusahaan dapat dilakukan baik dalam bentuk ekspansi internal maupun 

ekspansi eksternal. Ekspansi internal terjadi pada saat divisi-divisi yang ada 

dalam perusahaan tumbuh secara normal melalui kegiatan capital budgeting. 

Sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan 

usaha (Payamta, 2001). Penggabungan usaha umumnya dilakukan dalam 

bentuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan dua 

usaha atau lebih dengan cara pengalihan aktiva dan kewajiban suatu 

perusahaan ke perusahaan lain. Akuisisi adalah penggabungan usaha dimana 

perusahaan pengakuisisinya memperoleh kembali atas aktiva neto dan operasi 

perusahaan yang diakuisisi. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan 

usaha yang dilakukan dengan mengalihkan aktiva dan kewajiban perusahaan-

perusahaan yang bergabung dengan cara membentuk perusahaan baru. 

Menurut Hartono (2003) Merger & Akuisisi yang dilakukan oleh 

perusahaan didasari oleh alasan-alasan berikut :  

1. Economic of scale 

Perusahaan berusaha mencapai skala operasi dengan biaya rata-rata 

terendah. Skala ekonomis bukan hanya dalam artian proses produksi saja 

melainkan juga dalam bidang pemasaran, personalia, keuangan serta 

administrasi. 
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2. Memperbaiki manajemen 

Dengan adanya usaha perbaikan manajemen diharapkan akan tercipta 

situasi kerja yang harmonis yang akan berdampak pada perbaikan kinerja 

perusahaan. Dengan begitu maka dengan sendirinya akan menjamin 

kemakmuran pemegang saham. 

3. Penghematan pajak 

Dengan adanya penggabungan usaha dimana perusahaan yang satu adalah 

perusahaan kecil yang tidak mempunyai laba dengan perusahaan besar yang 

profitable dapat mengecilkan pajak yang akan dibayarkan. 

4. Diversifikasi 

Resiko suatu saham dapat dikompensasi oleh saham yang lain, sehingga 

resiko saham secara keseluruhan dapat dikurangi. 

5. Meningkatkan corporate growth rate 

Hal ini dimungkinkan karena penguasaan jaringan yang lebih kuat dan luas, 

manajemen yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. 

Keputusan Merger & Akuisisi mempunyai pengaruh besar dalam 

memperbaiki kondisi perusahaan dan peningkatan kinerja perusahaan terutama 

dalam penampilan laporan keuangan perusahaan yang pasti membesar serta 

peningkatan kondisi dan posisi keuangan mengalami perubahan. Perubahan-

perubahan ini akan tampak pada laporan keuangan baik berupa laba per 

saham, ataupun likuiditas sahamnya, terutama bagi perusahaan publik. 

Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan banyak 

memberikan manfaat kepada pengguna apabila laporan tersebut dianalisis 
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lebih lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu pembuatan keputusan. 

Laporan keuangan dalam bentuk dasar seperti neraca, laporan laba-rugi, dan 

laporan aliran kas masih belum bisa memberikan manfaat terhadap 

penggunanya sebelum diolah lebih lanjut dalam analisis laporan keuangan 

seperti rasio-rasio keuangan. Dengan demikian penelitian yang menggunakan 

data sekunder berupa laporan mentah belum maksimal memberi indikator 

usefulness dari keseluruhan info yang terkandung dalam laporan keuangan 

hingga informasi produk sistem akuntansi keuangan. Bahkan Statement of 

Financial Accounting Concept (SFAC) No. 5 menyatakan pentingnya 

menyajikan informasi tambahan berupa supplement yang disertakan pada saat 

laporan keuangan sebuah perusahaan dipublikasikan. Supplement ini bisa 

berupa rasio-rasio keuangan penting seperti rasio arus kas lancar (current 

ratio), rasio sensitivitas (leverage ratio), rasio produktivitas (turnover ratio), 

dan rasio profitabilitas (profitability ratio). 

Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja maupun tingkat 

efisiensi perusahaan karena terbukti secara empiris memiliki kemampuan 

menjelaskan maupun prediksi cukup tinggi. Penelitian mengenai manfaat rasio 

keuangan telah banyak dilakukan, diantaranya (Machfoedz, 1994) yang 

menguji kemampuan laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 macam rasio keuangan yang 

dapat digunakan untuk memprediksi laba lebih dari satu tahun. Selain itu juga 

ditemukan set ratio untuk memprediksi laba antar perusahaan besar, 

menengah, dan kecil berbeda. 
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Halim dan Hidajat (1999) meneliti tentang pengaruh krisis moneter 

dan ukuran perusahaan terhadap kinerja finansial perusahaan publik di BEJ. 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Investment (ROI). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan 

perusahaan yang terdaftar di BEJ mengalami penurunan pada masa krisis 

moneter relatif terhadap masa sebelum kritis. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya penurunan tingkat ROI, dan peningkatan DER. Ini berarti resiko 

jangka panjang meningkat ketika krisis terjadi. Selain itu dari sisi likuiditas 

yang ditunjukkan dengan Current Ratio tidak menghasilkan pengaruh yang 

signifikan dari adanya krisis tersebut. Kinerja finansial perusahaan kecil 

ternyata menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada perusahaan besar dan 

menengah, walaupun secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang menurun 

dengan adanya krisis. 

Zulhawati (2001) melakukan penelitian tentang analisis dampak krisis 

moneter dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan publik  

di BEJ. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

likuiditas yang diwakili oleh Debt to Equity Ratio dan rasio rentabilitas yang 

diwakili oleh ROI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

dari perusahaan publik yang terdaftar di BEJ mengalami penurunan setelah 

masa krisis moneter  dibandingkan pada saat krisis moneter terjadi. Hal ini 

menunjukkan bahwa dampak krisis moneter terhadap kinerja keuangan 
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perusahaan masih dirasakan sampai tahun 1998 atau setelah terjadinya krisis 

moneter. 

Machfoedz (1999) melakukan penelitian terhadap profil kinerja 

keuangan perusahaan-perusahaan yang go public di pasar modal ASEAN. 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah liquidity, 

solvency, profitability total, dan profitability internal. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan-perusahaan negara ASEAN 

kurang sehat, terutama pada kinerja jangka pendek. 

Penggunaan rasio keuangan sebagai penilaian efisiensi dan kinerja 

perusahaan dalam kaitannya dengan merger dan akuisisi telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, diantaranya adalah Payamta dan Sholikah (2001) yang 

meneliti tentang pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan 

perbankan publik di indonesia. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang melakukan merger dan akuisisi antara tahun 1990-1995. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada tingkat 

kinerja bank antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi dan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara kinerja bank yang melakukan dan tidak 

melakukan merger dan akuisisi. Penelitian lain yang dilakukan antara lain 

yaitu oleh Payamta dan Doddy Setiawan (2004) yang meneliti tentang analisis 

pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik yang melakukan merger dan 

akuisisi antara tahun 1990-1996. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
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kinerja perusahaan manufaktur setelah melakukan Merger & Akuisisi ternyata 

tidak mengalami perbaikan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian  Payamta dan Doddy Setiawan 

(2004) yang meneliti analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

perusahaan publik di indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut  

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI, berbeda dengan penelitian Payamta dan 

Doddy Setiawan (2004) yang menggunakan 16 perusahaan manufaktur 

sebagai sampel. 

2. Periode penelitian ini adalah tahun 1997-2001, sedangkan Payamta dan 

Doddy Setiawan (2004) menggunakan periode selama tahun 1990-1996. 

3. Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah 10 

macam rasio, sedangkan penelitian ini menggunakan 12 macam rasio. 

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti kinerja keuangan 

perusahaan publik yang dilakukan dengan indikator rasio keuangan, dalam 

kaitannya dengan aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan oleh 

perusahaan publik di Indonesia dalam sebuah penelitian yang berjudul : 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG 

MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI SELAMA DAN SESUDAH 

KRISIS MONETER” 
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B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Di indonesia telah banyak perusahaan yang melakukan praktek merger 

dan akuisisi. Hal tersebut menimbulkan perhatian dari berbagai pihak. 

Diantaranya pemerintah, pemegang saham, calon investor, kreditor dan 

masyarakat umum. Masing-masing pihak dapat melihat merger dan akuisisi 

baik dari segi ekonomi maupun manfaat non ekonomi. Tujuan ekonomi 

berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam jangka panjang 

terutama untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga kelangsungan 

hidupnya. Tujuan non ekonomi yaitu merger dan akuisisi dilakukan dengan 

berbagai macam motivasi, misalnya keinginan agar perusahaan mendapatkan 

predikat sebagai The Biggest Company di suatu daerah. 

Strategi merger dan akuisisi akan dinilai oleh pihak yang 

berkepentingan terhadap ekosistem perusahaan dengan melakukan penilaian 

terhadap kinerja perusahaan, yang dapat tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan yang diterbitkan perusahaan yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan perusahaan publik 

pengakuisisi yang melakukan merger dan akuisisi selama dan sesudah 

krisis moneter? 

Untuk memfokuskan permasalahan dalam penelitian perlu adanya 

pembatasan penelitian, seperti diuraikan berikut ini : 
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1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan publik yang bertindak 

sebagai pengakuisisi di luar sektor keuangan dan perbankan 

2. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan indikator rasio keuangan 

3. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang melakukan merger dan 

akuisisi 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang perbedaan antara kinerja 

keuangan perusahaan publik pengakuisisi yang melakukan merger dan 

akuisisi selama dan sesudah krisis moneter. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Memberikan bukti empiris bagi investor sebagai penilaian dalam 

melakukan investasi pada perusahaan yang telah melakukan merger dan 

akuisisi. 

2. Untuk memberikan bahan kajian tentang pengaruh ekonomis atas 

keputusan merger dan akuisisi, terutama bagi perusahaan yang akan 

melakukan keputusan serupa di masa mendatang. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih lanjut dalam topik yang 

sama. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I   

PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan mengenai pengertian, bentuk penggabungan badan usaha, 

merger dan akuisisi, faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur, tahapan dan 

masalah-masalah yang timbul dalam merger dan akuisisi, penilaian kinerja 

keuangan, rasio-rasio keuangan, serta penelitian terdahulu. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang ruang lingkup, populasi, sampel data, sumber data, 

definisi operasional variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil perhitungan data, pengujian normalitas data, pengujian hipotesis 

dan pembahasan. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran bagi penelitian 

selanjutnya. 


