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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi yang terus berubah, perkembangan teknologi yang 

semakin maju seiring pesatnya perdagangan bebas saat ini mempunyai dampak 

yang kuat untuk perekonomian global. Perekonomian yang semakin 

berkembang ini berdampak pada ketatnya tingkat persaingan antar perusahaan 

(Setiawan, 2013). Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat memicu 

timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan melakukan banyak kecurangan 

demi menjadi perusahaan yang unggul (Aprilia dan Oetomo, 2015). Hal 

tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan strateginya agar dapat 

mempertahankan bisnisnya dan terus berkembang pada dunia persaingan. 

Salah satu keputusan strategi yang dapat diambil oleh suatu perusahaan dengan 

melakukan ekspansi (Varana dan Rusliati, 2018).  

Ekspansi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ekspansi internal dan ekspansi 

eksternal. Apabila suatu perusahaan dapat membangun bisnis baru dari awal 

dapat dikatakan ekspansi internal, sedangkan ekspansi eksternal dilakukan 

dalam bentuk penggabungan usaha (Gustyana dan Ersyad, 2018). Umumnya 

perusahaan lebih memilih melakukan ekspansi eksternal karena dinilai lebih 

cepat terwujud dan lebih menguntungkan (Hamungkasi dan Satrio, 2017). 

Perusahaan dapat melakukan penggabungan usaha dengan cara akuisisi. 

Menurut Atmaja (2008:345) dalam Varana dan Rusliati (2018) Akuisisi 

merupakan pengambilalihan perusahaan dimana perusahaan pengakuisisi 
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membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan yang diakuisisi, 

perusahaan yang telah diakuisisi kemudian menjadi cabang perusahaan 

pengakuisisi tersebut.  

Fenomena aktivitas akuisisi di Indonesia tidak asing lagi bagi perusahaan 

yang sudah berkembang, jumlah transaksi akuisisi pun selalu mengalami 

peningkatan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menerbitkan 

jumlah pemberitahuan aktivitas akuisisi pada tahun ke tahun selalu mengalami 

peningkatan. Lima tahun terakhir lebih dari 50 perberitahuan merger dan 

akuisisi tercatat di KPPU. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang pesat 

yaitu berjumlah 90 pemberitahuan akuisisi. Perusahaan akan lebih memilih 

melakukan akuisisi untuk meningkatkan nilai tambahnya guna mencapai 

pertumbuhan yang cepat (Maryanti, Siregar, dan Andati, 2017). Tujuan 

dialakukannya akuisisi pada umumnya untuk mendapatkan nilai tambah yang 

bersifat jangka panjang bagi perusahaan. Menurut Hamidah dan Noviani 

(2013) sinergi tidak dapat dilihat sesaat setelah perusahaan melakukan akuisisi, 

melainkan diperlukan waktu yang relatif panjang terlebih dahulu. Keberhasilan 

suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangannya yang efisien dan 

mampu mencapai target yang diharapkan (Aprilita dan DP, 2013).  

Ada beberapa motif di balik terjadinya akuisisi.  Salah satu motifnya 

merupakan strategi suatu perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan lain (Syukur, 2016). Menurut Irbati dan Hidayat (2018) 

keberhasilan perusahaan melakukan akuisisi akan berdampak positif di dalam 

skala internal seperti tercapainya kekuatan keuangan, manajerial, pemasaran, 
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serta operasional. Keputusan melakukan penggabungan usaha tidak terlepas 

dari permasalahan, salah satunya membutuhkan biaya yang mahal untuk 

melakukan penggabungan usaha dan hasilnya belum tentu sesuai dengan apa 

yang diharapkan (Adipratama dan Widyarti, 2012). Akuisisi juga memberi 

dampak negatif terhadap posisi keuangan perusahaan pengakuisisi apabila 

dalam kegiatan akuisisi melibatkan pembayaran dengan kas atau melalui 

pinjaman (Hapsari, 2016). 

Salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi adalah perusahaan 

properti. Persaingan usaha di bidang properti mengalami perkembangan yang 

pesat, sikap fanatik terhadap investasi di bidang properti menjadi salah satu 

alasan para pengembang banyak yang menawarkan proyek-proyek propertinya 

di Indonesia (Varana dan Rusliati, 2018). PT. Agung Podomoro Land Tbk. 

(APLN) salah satu dari perusahaan properti di Indonesia yang melakukan 

akuisisi. APLN merupakan pengembang properti di Indonesia yang memiliki 

keunikan dan terintegrasi. APLN bebeda dengan pengembang  lainnya karena 

tidak memfokuskan pada persediaan lahan yang luas, melainkan lebih fokus 

pada perputaran modal yang cepat. APLN melakukan ekspansi usaha secara 

agresif pada tahun 2011 dengan mengakuisisi anak perusahaan baru, 

mengembangkan proyek poperti baru yang menyasar pada minat kebutuhan 

hunian apartemen dari segmen kelas menengah yang tumbuh pesat (APLN, 

2011). APLN juga melakukan cakupan usaha yang luas pada pembangunan 

hotel sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan.  
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Beberapa peneliti sebelumnya menyatakan kesimpulan perbedaan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi diantaranya Varana dan 

Rusliati (2018) tidak ada perubahan kinerja keuangan setelah melakukan 

akuisisi yang diukur dengan current ratio, total asset turnover, debt equity 

ratio, dan return on equity. Penelitian lain dari Novaliza dan Djajanti (2013) 

hasil uji statistik untuk rasio keuangan perusahaan periode 1 tahun sebelum dan 

4 tahun sesudah akuisisi menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan, hanya 

return on asset (ROA) yang berubah secara signifikan. Sedangkan kesimpulan 

dari Irbati dan Hidayat (2018) menyatakan adanya perubahan yang signifikan 

pada fixed asset turnover, net profit margin, return on asset, dan return on 

equity. Berdasarkan dengan kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu 

menunjukkan hasil yang kurang konsisten sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERBEDAAN KINERJA 

KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI (Studi pada PT. 

Agung Podomoro Land Tbk. Periode 2008-2017)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan di atas, maka dapat 

diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan PT. Agung Podomoro Land 

Tbk. antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang diukur 

menggunakan rasio Likuiditas (Current Ratio)? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan PT. Agung Podomoro Land 

Tbk. antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang diukur 
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menggunakan rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio dan Debt to Total 

asset Ratio)? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan PT. Agung Podomoro Land 

Tbk. antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang diukur 

menggunakan rasio Profitabilitas (Net Profit Margin, Return on Equity, dan 

Return on Asset)? 

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan PT. Agung Podomoro Land 

Tbk. antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang diukur 

menggunakan rasio Aktivitas (Total Asset Turnover dan Fixed Asset 

Turnover)? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 

1. mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT. Agung Podomoro Land Tbk. 

antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang diukur menggunakan  

rasio Likuiditas (Current Ratio)  

2. mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT. Agung Podomoro Land Tbk. 

antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang diukur menggunakan 

rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio dan Debt to Total Asset Ratio)  

3. mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT. Agung Podomoro Land Tbk. 

antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang diukur menggunakan 

rasio Profitabilitas (Net Profit Margin, Return on Equity, dan Return on 

Asset) 
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4. mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT. Agung Podomoro Land Tbk. 

antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi yang diukur menggunakan 

rasio Aktivitas (Total Asset Turnover dan Fixed Asset Turnover).  

D. Manfaat Penelitian 

1. Para Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan 

mengenai dampak-dampak yang diakibatkan dari aktivitas akuisisi, 

sehingga nantinya akan memudahkan para investor untuk lebih tepat dalam 

melakukan kegiatan investasi. 

2. Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

tambahan dalam pengambilan strategi untuk pengembangan kinerja 

perusahaan di masa mendatang dan sebagai bahan evaluasi perusahaan 

dalam mengambil tindakan internal. 

3. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi 

penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dilakukannya penelitian, manfaat yang dapat diambil, serta 

sistematika penulisan skripsi.  
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 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan atau landasan teori kinerja keuangan 

perusahaan yang sehubungan dengan akuisisi, penelitian terdahulu, 

hipotesis, dan kerangka pemikiran. Tinjauan serta teori yang 

disajikan menjadi landasan pokok permasalahan yang diteliti. 

 BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, data beserta sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, dan metode analisis data.  

 BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan objek yang digunakan dalam penelitian secara 

singkat, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian tersebut. 

 BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan dari penelitian, serta saran dari peneliti untuk pihak-

pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisikan urutan buku dan sumber informasi lainnya yang 

dipakai peneliti terkait dengan masalah yang sedang dianalisis. 

LAMPIRAN 

Berisikan hasil dari penelitian yang telah dianalisis berupa angka dan 

tabel dari berbagai variabel yang diteliti. 

 


