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ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan setelah dilakukan merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang terdaftar di 

BEI.Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang melakukan 

merger.Sampel yang digunakan adalah Bank CIMB Niaga.Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah teknik purposive sampel, dimana peneliti mengambil sampel 

berdasarkan kriteria.Penelitian ini dianalisis menggunakan alat analisis Du Pont 

System.Untuk menguji perbedaan kinerja keuangan menggunakan Independent sample T-test 

dan Pired Sample T-test.Sebelum dilakukan uji perbedaan dua nilai rata-rata, terlebih dahulu 

dilakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Z, sedangkan untuk uji 

homogen varians penulis menggunakan uji F, dimana dua buah pengujian tersebut diestimasi 

dengan menggunakan aplikasi program SPSS.Hasil penelitian menggunakan Independent 

sample T-test terdapat satu variabel Financial Leverage Multiplier(FLM) yang mengalami 

perbedaan. Sedangkan variabel Return On Total Assets(ROA), Return On Equity (ROE), 

Total Assets Turn Over (TATO), Net Profit Margin (NPM) Tidak  mengalami perbedaan 

setelah merger. 

 

Kata Kunci:Du Pont, Kinerja Keuangan, Merger, Bank. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine differences in the company's financial performance 

before and after the merger case at Bank CIMB Niaga is listed on the Stock Exchange.The 

population in this study are all banking companies have merged. The samples are Bank 

CIMB Niaga. Techniques used in the sampling technique is purposive sample. This study 

analyzed using an analysis tool Du Pont System. To test differences in financial performance 

using Independent Sample T-tests and Pired Sample T-test. Before the test the difference in 

the two values on average, first tested for normality using the Kolmogorov-Smirnov Z, 

whereas for the test authors homogeneous variance using the F test, in which the two tests 

was conducted using SPSS application.The results using Independent Sample T-test, there is 

one variable Financial Leverage Multiplier (FLM) has improved. While the variable Total 

Return On Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Total Assets Turn Over (TATO), Net 

Profit Margin (NPM) Not experienced the difference after being merged. 

 

Keywords:Du Pont, Financial Performance, Mergers, Banks. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

A. PENDAHULUAN 

Berkembangnya zaman globalisasi yang kian pesat dan terus menerus 

berubah serta tumbuh mempunyai dampak yang kuat untuk perekonomian 

global.Kita sekarang berada di era perdagangan bebas yang mengakibatkan 

tingkat persaingan usaha di antara perusahaan-perusahaan semakin ketat dan 

menimbulkan banyak persaingan yang tidak sehat, banyak kecurangan yang 

dilakukan demi menjadi perusahaan yang unggul.Ketatnya persaingan antara 

perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuksesan sebuah 

perusahaan. 

Menurut Rahadiani (2010) dalam Damos, Tatang dan Ariwan (2015), 

salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan bisa 

bertahan atau berkembang adalah dengan melakukan merger dan akuisisi 

(M&A). 

Ada beberapa yang menjadi alasan mengapa perusahaan melakukan 

kegiatan merger dan akuisisi adalah untuk memperoleh sinergi atau 

kemampuan untuk saling melengkapi, strategic opportunitie (peluang 

strategis), meningkatkan efektifitas dan mengeksploitasi kesalahan selisih 

harga (mispricing) di pasar modal. 

Salah satu perusahaan yang melakukan merger adalah perusahaan 

perbankan.Bank adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang 

didalamnya melaksanakan kegiatan menerima uang, menyimpan uang, 

mengedarkan uang, meminjamkan uang. 

Bertitik tolak pada masalah tahun 1997, Bank Indonesia telah 

mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan API (Arsitektur Perbankan 

Indonesia).Kebijakan BI ini dimaksudkan untuk mendorong agar kegiatan 

industri perbankan dapat melakukan merger dan akuisisi melalui penambahan 

jumlah modal yang bertujuan untuk dapat masuk kedalam kelompok 

perusahaan yang lebih besar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pada awal Oktober 2006, Bank 

Indonesia menerbitkan Paket Kebijakan Oktober, kebijakan tersebut  

mengenai Kepemilikan Tunggal Perbankan atau Single Present Policy (SPP) 

yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tanggal 

5 oktober 2006. Adapun Peraturan kebijakan kepemilikan tunggal atau SSP ini 

memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan melakukan pengawasan dan 

pengaturan Bank-Bank Nasional serta Bank-Bank Asing yang berdiri atau 

beroperasi di Indonesia. 

Bank yang terkena dampak kebijakan ini adalah Bank Niaga dengan 

Bank Lippo. Sebagai pemilik saham pengendali dari Bank Niaga (melalui 

CIMB Group) dan Lippo Bank, sejak tahun 2007 Khazanah memandang 

penggabungan (merger) sebagai suatu upaya yang harus ditempuh agar dapat 

mematuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang telah ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.Penggabungan ini merupakan merger pertama di Indonesia 

terkait dengan kebijakan SPP. Pada bulan Mei 2008, nama Bank Niaga 

berubah menjadi CIMB Niaga. 

Beberapa peneliti sebelumnya menyatakan kesimpulan pengaruh 

penggabungan perusahaan sebagai berikut:Kadek dan I Made (2013), kinerja 
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pasar perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan sesudah merger dan 

akuisisi, sedangkan kinerja keuangan perusahaan tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan sesudah merger dan akuisisi. Putri dan Atik 

(2013), Hasil uji statistik untuk rasio keuangan perusahaan pada periode 1 

tahun sebelum dan 4 tahun berturut-turut setelah merger dan akuisisi 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan setelah perusahaan 

melakukan merger dan akuisisi. Sedangkan pada periode 1 tahun sebelum dan 

4 tahun setelah merger dan akuisisi hanya Return On Total Asset yang berubah 

secara signifikan.Walaupun ada 1 rasio yang berubah secara signifikan namun 

hal tersebut tidak memberikan cukup bukti bahwa merger dan akuisisi 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan beberapa 

kesimpulan yang diungkapkan oleh beberapa peneliti diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH 

MERGER (Kasus pada Bank CIMB Niaga yang Terdaftar di BEI)” 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Du Pont System 

Du Pont merupakan suatu analisis terstruktur dari laporan keuangan 

yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Keown et al 

(2005:86) dalam Ariangga (2014), menyatakan bahwa “analisis Du Pont 

merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis profitabilitas 

perusahaan dan return on equity”. Gitman (2009:75) dalam Ariangga 

(2014), berpendapat tentang penggunaan Du Pont, yaitu: Du Pont system 

digunakan untuk membedah laporan keuangan perusahaan dan untuk 

menilai kondisi keuangan. Menggabungkan laporan laba rugi dan neraca 

menjadi ukuran ringkas profitabilitas :Return on Total Asset (ROA) 

andReturn on Equity (ROE). 

 

2. Bank 

Bank dikenal oleh masyarakat sebagai suatu lembaga yang bergerak 

dibidang keuangan, lembaga yang berfungsi melayani masyarakat dalam 

bidang keuangan seperti menabung, menyimpan dan meminjam uang. 

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tanggal 10 November 1998 dalam    tentang perbankan, bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm, 2016). 

 

3. Penggabungan Usaha 

Penggabungan usaha bisa berupa merger, konsolidasi dan akuisisi. 

Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih, kemudian tinggal 

nama salah satu perusahaan yang bergabung. Sedangkan konsolidasi 

adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih, dan nama dari 

perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang, kemudian muncul 

nama baru dari perusahaan gabungan. Adapun yang dimaksud dengan 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.htm
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akuisisi adalah penggabungan usaha di mana satu perusahaan 

(pengakuisisi) memperoleh kendali atas perusahaan yang diakuisisi. 

Merger atau Akuisisi diyakini sebagai langkah yang tepat pada 

pertumbuhan ekonomi sekarang ini karena dapat memenuhi motif 

keuntungan yang dapat diraih yaitu akuisisi strategis untuk meningkatkan 

sinergi perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko usaha dan akuisisi 

financial (keuangan) untuk mendapatkan profit (keuntungan)perusahaan 

sesuai dengan target yang diinginkan (Serfianto, 2011 dalam Mohamad 

dan Monica 2015). 

 

4. Merger 

Menurut Dharmasetya dan Sulaimin (2009) dalam Mohamad dan 

Monica (2015), merger adalah satu bentuk penyerapan yang dilakukan 

perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika terjadi merger antara 

perusahaan A dan perusahaan B, maka pada akhirnya akan ada satu 

perusahaan saja yang berdiri. Pada sebagian besar kasus merger 

perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar yang bertahan dan 

tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan 

dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil (perusahaan yang dimerger) 

akan menghentikan aktivitas atau dibubarkan sebagai badan hukum. 

Sedangkan menurut Zebua (2009) dalam Mohamad dan Monica (2015), 

merger adalah bentuk hukum penggabungan usaha yang salah satu nama 

di antara beberapa perusahaan yang bergabung diteruskan dan sekaligus 

mengambil alih seluruh operasi perusahaan lainnya yang dibubarkan. 

 

5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan atau bisa disebut juga financial report, merupakan 

hal yang penting di dalam suatu perusahaan.Perusahaan besar ataupun 

perusahaan yang kecil semuanya mempunyai laporan keuangan yang 

didalamnya memuat tentang keuangan yang terjadi di dalam suatu 

perusahaan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Irham Fahmi (2012:22) dalam 

Ariangga (2014), “Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi suatu perusahaan, di mana selanjutnya itu akan 

menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu 

perusahaan”.Dari laporan keuangan diperoleh suatu pengetahuan dan 

informasi yang berhubungan dengan perusahaan terutama yang berkaitan 

dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi 

keuangan. 

 

6. Kinerja keuangan 
Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek 

atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi 

perusahaan.  Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai 

perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di 
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masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya 

yang ada (Barlian, 2003 dalam Annisa, 2010). 

 

7. Rasio Keuangan 
Rasio-rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan 

Bank CIMB Niaga Tbk. sebelum dan setelah melakukan tindakan merger 

adalah dengan menggunakan analisis Du Pont yang mempunyai rasio 

sebagai berikut : 

a. Net Profit Margin (NPM) 

Merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang 

diperoleh bank  dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari 

kegiatan operasionalnya.Semakin tinggi rasio ini semakin baik, karena 

semakin tinggi laba dari bank tersebut(http://blog.stie-

mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-perusahaan-dan-

rasio-keuangan-bank/comment-page-1/). 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

    
                 

     
     

 

 

b. Total Asset Turn Over (TATO) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan aktiva 

dalam memperoleh penjualan.Jadi semakin tinggi tingkat perputarannya 

maka semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya 

(http://www.ilmuekonomi.net/2016/04/pengertian-dan-rumus-perputaran-

persediaan-menurut-para-ahli.html).Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

     
     

           
 

 

c. Financial Leverage Multiplier (FLM) 

Rasio Financial Leverage Multiplier disebut juga dengan rasio 

pengganda utang keuangan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
            

            
 

 

d. Return on Assets (ROA) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara over all (Kasmir 

2008). Standar BI untuk rasio ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 

No: 6/10/PBI/ 2004 adalah 0,5%- 1,25%(http://blog.stie-

mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasiokeuangan-perusahaan-dan-

rasio-keuangan-bank/comment-page-1/).  

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

ROA = (Net Profit Margin x Total Asset Turnover) x 100% 

 

 

http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
http://www.ilmuekonomi.net/2015/11/Pengertian-Aktifa-Tetap-Aktiva-Lancar-Utang-Jangka-Pendek-Utang-Jangka-Panjang-dan-Contohnya-Lengkap.html
http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasiokeuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasiokeuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasiokeuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
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e. Return on Equity (ROE) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net 

income.(Kasmir 2008)Standar BI berdasarkan Peraturan BI No: 

6/10/PBI/2004 adalah 5 – 12,5% (http://blog.stie-

mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-perusahaan-dan-

rasio-keuangan-bank/comment-page-1/). Rasio ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

ROE = (Return on Total Assets x Financial Leverage Multiplier) 

x100% 

 

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Hipótesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2012:99 dalam M.Hanif dan Tri, 2014). 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

H1:Terdapat perbedaan terhadap kinerja keuangan pada PT Bank CIMB 

Niaga Tbk sesudah melakukan merger kasus pada PT Bank CIMB Niaga 

Tbk yang Terdaftar di BEI. 

H0: Tidak terdapat perbedaan terhadap kinerja keuangan pada PT Bank CIMB 

Niaga Tbk sesudah melakukan merger kasus pada PT Bank CIMB Niaga 

Tbk yangTerdaftar di BEI. 

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi yang diigunakan dalam penelitian ini adalah semua laporan 

keuangan bank yang melakukan merger yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampel, dimana peneliti mengambil sampel berdasarkan 

kriteria. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah: 

a. Laporan keuangan yang digunakan hanya laporan keuangan sebelum 

merger Bank Niaga dan laporan keuangan setelah merger Bank 

CIMB Niaga Tbk. 

b. Laporan keuangan Bank Niaga tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan 

keuangan Bank CIMB Niaga tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015. 

 

2. Teknik Analisis Data 

Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan yang 

signifikan antara sebelum merger dan sesudah merger maka penelitian ini 

menggunakan Independent Samples T-test dan Paired Sample T-

test.Sebelum dilakukan uji perbandingan dua nilai rata-rata, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas varians. Dalam 

http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/
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penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Z, sedangkan 

untuk uji homogen varians penulis menggunakan uji F, dimana dua buah 

pengujian tersebut diestimasi dengan menggunakan aplikasi program 

SPSS. 

 

3. Devinisi Operasional Variabel 

 
Variabel Indikator Skala 

Net Profit 

Margin (NPM) 
   

 
                 

     
      

Total Assets 

Turnover 
(TATO) 

     
     

           
 

Financial 

Leverage 
Multiplier 

(FLM) 

    
            

            
 

Return On Total 

Assets (ROA) 

ROA = (Net Profit Margin x Total 

Asset Turnover) x 100% 

Return On 

Equity (ROE) 

ROE = (Return on Total Assets x 

Financial Leverage Multiplier) x 

100% 

 

E. ANALISIS DATA 

1. Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas bawa NPM berdistribusi tidak normal, 

TATO berdistribusi tidak normal, FLM berdistribusi tidak normal. Hal ini 

didasarkan pada nilai signifikansi dari masing-masing variabel masih 

berada di bawah 0,05. Sedangkan variabel ROA dan ROE berdistribusi 

normal karena nilai signifikansi masing-masing variabel bernilai di atas 

0,05.  

 

2. Uji F 

a. variabel NPM sebesar 0,668.Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi (0,668) lebih besar dari nilai signifikansi penelitian (0,05), 

sehingga variabel NPM tidak adanya peningkatan yang signifikan dari 

kinerja keuangan Bank CIMB Niaga dari tahun 2005 – 2015. 

b. variabel TATO sebesar 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi (0,020) lebih kecil dari nilai signifikansi penelitian (0,05), 

sehingga variabel TATO terdapat peningkatan yang signifikan dari 

kinerja keuangan Bank CIMB Niaga dari tahun 2005 – 2015. 

c. variable FLM sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi (0,000) lebih kecil dari nilai signifikansi penelitian (0,05), 

sehingga variabelFLM mengalami penurunan yang signifikan dari 

kinerja keuangan Bank CIMB Niaga dari tahun 2005 – 2015. 

d. Nilai signifikansi dari variabel ROA sebesar 0,003. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,003) lebih kecil dari nilai 

signifikansi penelitian (0,05), sehingga variabelROA mengalami 
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penurunan yang signifikan dari kinerja keuangan Bank CIMB Niaga 

dari tahun 2005 – 2015. 

e. variabelROE sebesar 0,016. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi (0,016) lebih kecil dari nilai signifikansi penelitian (0,05), 

sehingga variabelROE mengalami penurunan yang signifikan dari 

kinerja keuangan Bank CIMB Niaga dari tahun 2005 – 2015. 

 

3. Uji Independen Sampel T-test 

a. Nilai signifikansi dari variabel ROA sebesar 0,064. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,064) lebih besar dari nilai 

signifikansi penelitian (0,05), sehingga variabel ROA tidak terdapat 

perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi merger dan sebelum terjadi 

merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang Tedaftar di BEI. 

b. Nilai signifikansi dari variabel ROE sebesar 0,267. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,267) lebih besar dari nilai 

signifikansi penelitian (0,05), sehingga variabel ROE tidak terdapat 

perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi merger dan sebelum terjadi 

merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang Tedaftar di BEI. 

c. Nilai signifikansi dari variabel NPM sebesar 0,683. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,683) lebih besar dari nilai 

signifikansi penelitian (0,05), sehingga variabel NPM tidak terdapat 

perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi merger dan sebelum terjadi 

merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang Tedaftar di BEI. 

d. Nilai signifikansi dari variabel TATO sebesar 0,066. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,066) lebih besar dari nilai 

signifikansi penelitian (0,05), sehingga variabelTATO tidak terdapat 

perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi merger dan sebelum terjadi 

merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang Tedaftar di BEI. 

e. Nilai signifikansi dari variabel FLM sebesar 0,025. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,025) lebih kecil dari nilai 

signifikansi penelitian (0,05), sehingga variabel FLM terdapat 

perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi merger dan sebelum terjadi 

merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang Tedaftar di BEI. 

 

4. Uji Paired Sampel T-test 

a. NPM sebelum merger mempunyai rata-rata sebesar 193,22 dan 

sesudahnya sebesar 2276,91. Dari hasil ini diperoleh nilai t sebesar -

1,286 dan nilai signifikansi sebesar 0,327. Hasil ini menunjukkan 

bahwa NPM sebelum dan sesudah merger tidak ada perbedaan yang 

signifikan karena nilai signifikansi (0,327) lebih besar dari 0,05. 

b. TATO sebelum merger mempunyai rata-rata sebesar 0,00019 dan 

sesudahnya sebesar 0,00001. Dari hasil ini diperoleh nilai t sebesar 

1,489 dan nilai signifikansi sebesar 0,275. Hasil ini menunjukkan 

bahwa TATO sebelum dan sesudah merger tidak ada perbedaan yang 

signifikan karena nilai signifikansi (0,275) lebih besar dari 0,05. 
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c. FLM sebelum merger mempunyai rata-rata sebesar 15,0661 dan 

sesudahnya sebesar 10,3606. Dari hasil ini diperoleh nilai t sebesar 

1,768 dan nilai signifikansi sebesar 0,219. Hasil ini menunjukkan 

bahwa FLM sebelum dan sesudah merger tidak ada perbedaan yang 

signifikan karena nilai signifikansi (0,219) lebih besar dari 0,05. 

d. ROA sebelum merger mempunyai rata-rata sebesar 0,01456 dan 

sesudahnya sebesar 0,01305. Dari hasil ini diperoleh nilai t sebesar 

0,594 dan nilai signifikansi sebesar 0,613. Hasil ini menunjukkan 

bahwa ROA sebelum dan sesudah merger tidak ada perbedaan yang 

signifikan karena nilai signifikansi (0,613) lebih besar dari 0,05. 

e. ROE sebelum merger mempunyai rata-rata sebesar 0,001 dan 

sesudahnya sebesar 0,0012. Dari hasil ini diperoleh nilai t sebesar -

0,593 dan nilai signifikansi sebesar 0,613. Hasil ini menunjukkan 

bahwa ROE sebelum dan sesudah merger tidak ada perbedaan yang 

signifikan karena nilai signifikansi (0,613) lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kadek dan I Made (2013), 

dalam penelitiannya yang berjudul “Kinerja Pasar dan Kinerja Keuangan 

Sesudah Merger dan Akuisisi di Bursa Efek Indonesia” kesimpulannya 

bahwa kinerja pasar perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan 

sesudah merger dan akuisisi, sedangkan kinerja keuangan perusahaan tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan sesudah merger dan akuisisi. 

 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel ROE tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi 

merger dan sebelum terjadi merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang 

Tedaftar di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,064.  

2. Variabel ROA tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi 

merger dan sebelum terjadi merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang 

Tedaftar di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,267. 

3. Variabel NPM tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi 

merger dan sebelum terjadi merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang 

Tedaftar di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,683.  

4. Variabel TATO tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi 

merger dan sebelum terjadi merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang 

Tedaftar di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,066.  

5. Variabel FLM terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah terjadi merger 

dan sebelum terjadi merger kasus pada Bank CIMB Niaga yang Tedaftar 

di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,025.  

 

G. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan 

dalam menginterpretasikan hasil analisis, yaitu:  
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1. Penelitian ini menggunakan satu jenis sektor perusahaan sebagai objek 

penelitian, yaitu sektor perbankan sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasi dengan perbankan yang lain. 

2. Sampel dalam penelitian ini relatif sedikit dengan jumlah periode 

pengamatan yang cukup pendek, sehingga hasil kesimpulan yang 

dihasilkan kurang dapatdigeneralisasikan untuk sampel yang lebih besar. 

 

H. Saran 

1. Adanya merger belum menunjukkan perbedaan yang signifikan dari 

kinerja perusahaan pada Bank CIMB Niaga pada tahun 2005 – 2015. 

Untuk itu, pada tahun 2016 dan tahun tahun seterusnya perlu adanya 

perbaikan kinerja perusahaan dalam mengatur dan mengelola keuangan 

perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan data keuangan dari bank Lippo 

untuk membandingkan baik sebelum dan sesudah merger. 

 

I. Daftar Pustaka 

 

Adipratama, Randi. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah 

Merger dan Akuisisi (Studi Kasus pada Perusahaan Go Public Non 

Bank yang Terdaftar di BEI, Periode 2001-2008). Skripsi. Fakultas 

Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 

Agnes, Sawir. 2001. “Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan 

Keuangan Perusahaan”. Penerbit BPFE, Yogyakarta. 

Aliwu, Pricillya., dan cahyaningsih. 2012. Perbandingan Kinerja Keuangan 

dan Kesehatan Bank Sebelum dan Sesusah Merger Bank CIMB Niaga 

Tbk.(Studi Kasus Merger pada Bank Niaga Tbk. dan Bank Lippo Tbk.. 

Aulia, Meiliana Stevani. 2013. Pengaruh Financial Leverage terhadap EPS 

dan ROE pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. eJournal Ilmu Administrasi Bisnis. 2013, 1 

(4): 374-383 ISSN 0000-0000. 

Bastian, Indra dan Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Edisi 1. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Deddy. 2013. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan. [Online]. 

http://pengentauapaaja.blogspot.co.id/2013/04/tujuan-dan-manfaat-

laporan-keuangan.html (diakses 9 Oktober 2016 pukul 10.47 WIB ). 

Ernawati, Nungki.  2012. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Menurut Para Ahli. 

[Online]. http://nungkiernawati.blogspot.co.id/2012/11/jenis-jenis-

laporan-keuangan-menurut.html (diakses9 Oktober 2016 pukul 10.50 

WIB). 

Fred, Weston, J. dan Thomas E. Copeland. 1998. Manajemen Keuangan. 

Edisi 8. Jakarta: Bina Rupa Aksara 

Funashor, M. Hanif., & Tri Yuniati. 2014. Analisis Kinerja Keuangan 

Sebelum dan Sesudah Merger dengan Metode Economic Value Added. 

Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No. 4. 

http://pengentauapaaja.blogspot.co.id/2013/04/tujuan-dan-manfaat-laporan-keuangan.html
http://pengentauapaaja.blogspot.co.id/2013/04/tujuan-dan-manfaat-laporan-keuangan.html
http://nungkiernawati.blogspot.co.id/
http://nungkiernawati.blogspot.co.id/2012/11/jenis-jenis-laporan-keuangan-menurut.html
http://nungkiernawati.blogspot.co.id/2012/11/jenis-jenis-laporan-keuangan-menurut.html


12 
 

Harnowo, Tri. 2016. Merger dan Akusisi Pengertian Merger [Online]. 

https://www.academia.edu/6887892/Merger_Dan_Akusisi_Pengertian

_Merger (diakses 9 Oktober 2016pukul 10.55 WIB). 

Herwidy, Diantik. 2014. Analisis Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity 

Ratio dan Total Asset Turnover ratio Terhadap Return On Investment 

Perusahaan Food And Beverages di Bursa Efek Indonesia (Studi 

Kasus Tahun. 2007–2012). Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi. 

Tidak dipublikasikan. 

Heykal, Mohamad., & Monica Hennisia Wijayanti. 2015. Analisis Hubungan  

antara Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan dan Return 

Saham pada Perbankan yang Terdaftar di BEI.Jurnal ISSN 2338-

9753 Volume 1 No 3, Juni. 

http://blog.stie-mce.ac.id/tita/2014/10/21/beda-antara-rasio-keuangan-

perusahaan-dan-rasio-keuangan-bank/comment-page-1/ (diakses 16 

November 2016 pukul 11.20). 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.html (diakses 9 Oktober 2016 pukul 

10.59 WIB). 

http://www.ilmuekonomi.net/2016/04/pengertian-dan-rumus-perputaran-

persediaan-menurut-para-ahli.html (diakses 16 November 2016 pukul 

11.28 WIB). 

https://www.cimbniaga.com/in/about-us/index.html (diakses 9 Oktober 2016 

pukul 11.10 WIB). 

Irayanti , Desi & Altje L. Tumbel, 2014. Analisis Kinerja Keuangan 

Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Makanan dan 

Minuman di BEI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen 

Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol.2 No.3 

September 2014, Hal. 1473-1482. 

Marzuki, Machrus Ali., & Nurul Widyawati. 2013. “Kinerja Keuangan 

Sebelum dan Sesudah Akuisisi: Studi pada  PT Bank CIMB Niaga”. 

Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Volume 1 Nomor 2, Maret. 

Nuresya, Meliyanti. 2009. Analisis Kinerja Keuangan Bank :Pendekatan 

Rasio Npl, Ldr, Bopo dan Roa pada Bank Privat dan Publik. 

Meta, Annisa. 2010. Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan 

Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009. 

Modul Komputer Statistik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tidak 

dipublikasikan. 

N, Sora. 2015. Pengertian Populasi dan Sampel serta Teknik Sampling. 

http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-

sampel-serta-teknik-sampling.html (diaksespada 12 Oktober 2016 

pukul 23.30). 

Pakpahan, Damos., Tatang Ary Gumanti, & Ariwan Joko N. 2015. Analisis 

Manajemen Laba Serta Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi 

Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2012. 

https://www.academia.edu/6887892/MERGER_DAN_AKUSISI_Pengertian_Merger
https://www.academia.edu/6887892/MERGER_DAN_AKUSISI_Pengertian_Merger
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_98.html
http://www.ilmuekonomi.net/2016/04/pengertian-dan-rumus-perputaran-persediaan-menurut-para-ahli.html
http://www.ilmuekonomi.net/2016/04/pengertian-dan-rumus-perputaran-persediaan-menurut-para-ahli.html
https://www.cimbniaga.com/in/about-us/index.html


13 
 

Putra, Ariangga. 2014. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum 

dan Sesudah Merger Tahun 2008 (Studi Kasus pada Bank CIMB 

Niaga Periode Tahun 2003-2013). 

Risky, Edo. 2016. Jenis-Jenis Bank Analisis Perbandingan Kinerja Antar 

Jenis-Jenis Bank di Indonesia. [Online]. https://www.academia.edu 

/8899089/Tugas_Membuat_Paper_Jurnal_Tema_Jenisjenis_Bank_An

alisis_Perbandingan_Kinerja_Antar_Jenis Jenis_Bank_Di_Indonesia 

(diakses9 Oktober 2016pukul 11.30 WIB). 

Samiun, Ali. 2016. Pengertian Kerangka Berpikir dalam Penelitian. 

http://www.informasiahli.com/2015/07/pengertian-kerangka-berpikir-

dalam-penelitian.html (diakses 12 Oktober 2016 pukul 22.12 WIB). 

Sandria, Kindy.2013. Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Bank 

CIMB Niaga Sebelum dan Sesudah Merger di BEI. Skripsi. Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Pekanbaru. 

Sisbintari, Ika. 2012. Analisis Komparatif Car, Ldr, Roadan Roe  Sebelum 

dan Sesudah Merger pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Program Studi 

Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. Jurnal Profit Volume 6 No. 2. 

Sulistyanto, H. Sri. (tanpatahun). Artikel: Seasoned Equity Offerings: 

Benarkah Under performance Pasca Penawaran. 30 September. 

Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang. 

www.idx.co.id 

Yudiartini, Dewa Ayu Sri & Ida Bagus Dharmadiaksa,  2016. Pengaruh 

Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana, Bali, Indonesia. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana.14.2 1183-1209. 

 

http://www.informasiahli.com/2015/07/pengertian-kerangka-berpikir-dalam-penelitian.html
http://www.informasiahli.com/2015/07/pengertian-kerangka-berpikir-dalam-penelitian.html

	cover naskah publikasi.pdf
	Pernyataan Publikasi.pdf
	Naskah Publikasi baru.pdf

