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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Menurut Sofyan Syarif (2002:105) : 

 “Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.” 

 Analisis Laporan Keuangan mencerminkan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya. Kemampuan perusahaan untuk mengelola perusahaannya dapat dilihat 

baik buruknya dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan dijadikan perbandingan 

kinerja perusahaan yang bergerak dibidang yang sama.  

 Menurut Suad Husnan (2004:67), ada tiga cara untuk menganalisa laporan 

keuangan yaitu dengan cara analisis common size, analisis indeks, dan analisis rasio 

keuangan. 

Bagi internal perusahaan laporan keuangan berguna untuk merencanakan dan 

mengalokasikan dana yang ada untuk masa yang akan datang sehingga hal ini akan 

mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri. Sedangkan bagi eksternal perusahaan 

laporan keuangan digunakan sebagai tolak ukur keadaan perusahaan dan kemampuan 

perusahaan untuk menerima tambahan modal dari investor. 

 Dari penjelasan diatas laporan keuangan memegang peranan penting dalam 

kelangsungan perusahaan, dimana laporan keuangan memiliki peran penting untuk 

menunjang aktivitas dan sebagai pengkendali aktivitas perusahaan. 
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2.1.2  Tujuan Laporan Keuangan 

 Menurut Standar Akuntansi Indonesia (1984) dalam Harahap (2004:132) 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah : 

1. Untuk memberi informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul 

dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

dalam menaksir potensi perusahaan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

 

2.1.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sangat berguna bagi pihak yang memiliki kepentingan 

dalam perusahaan. Dalam laporan keuangan tersaji informasi yang bisa digunakan 

sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut. Meskipun ada 

beberapa laporan keuangan yang harus dianalisis terlebih dahulu menggunakan rasio-

rasio keuangan. 

Setiap pemakai membutuhkan informasi yang berbeda, dengan demikian 

pemakai bisa mencari informasi mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis lebih 
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lanjut. Sehingga laporan keuangan perlu diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis 

laporan keuangan. 

 Menurut Kasmir (2010:67) laporan keuangan terdiri dari : 

1. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), 

kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat 

tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi, menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Modal, merupakan laporan yang menggambarkan jumlah 

modal yang dimiliki perusahaan saat ini. 

4. Laporan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan yang dibuat 

berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. 

5. Laporan Arus Kas, merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk 

dan arus kas keluar di perusahaan. 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan 

sehingga memudahkan dalam menilai kerja manajemen perusahaan. Penilaian kinerja 

ini yang dijadikan patokan atau ukuran apakah manajemen mampu atau berhasil 

dalam menjalankan kebijakan yang telah dilaksanakan dan sebagai gambaran kinerja 

manajemen di masa lalu yang dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja di 

masa depan. 

 

2.1.4 Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi 

para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Pada 

sisi lain, ternyata bahwa karena karakteristiknya, laporan keuangan bukanlah segala-

galanya, karena laporan keuangan memiliki keterbatasan. 
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 Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat 

diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut 

laporan keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi dan analisis trend akan 

diperoleh tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Disinilah 

arti pentingnya suatu analisis terhadap laporan keuangan. 

 Menurut Soyfan Syafri Harahap (2004:190), bahwa : 

 “Analisis laporan keangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan 

menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang 

bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain 

baik antara data kuantitatif maupun data non kuatitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat.” 

 

2.2 Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan merupakan suatu hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh 

perusahaan dalam menjalankan dana perusahaan secara efektif dan efisien selama 

satu periode tertentu. Pengertian kinerja menurut Jumingan (2006:239) adalah 

sebagai berikut : 

 “Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam 

kegiatan operasionalnya, baik menyangkut aspek  keuangan, aspek 

pemasaran, aspek teknologi, aspek penghimpunan dan penyaluran dana, aspek 

teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya. 

 Dari uraian para ahli mengenai kinerja keuangan dalam pengelompokan 

ukuran kinerja keuangan yang dikemukakan oleh Weston dalam pelaksanannya 
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melibatkan rasio-rasio keuangan sebagai instrument khusus dalam menilai dan 

menganalisis suatu laporan keuangan pada suatu periode. 

 

2.2.1  Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Hasil pengukuran kinerja keuangan akan memberikan kegunaan bagi 

beberapa pihak, yaitu pihak manajemen perusahaan dan pihak di luar manajemen 

perusahaan, yaitu : 

1. Pihak manajemen perusahaan 

Pihak manajemen perusahaan sangat berkepentingan terhadap informasi 

kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian tujuan dari pengukuran 

kinerja keuangan adalah : 

a. Mengetahui dan menilai kinerja setiap bagian yang ada dalam manajemen 

perusahaan. 

b. Memberikan pertimbangan terhadap keputusan bisnis yang akan 

ditetapkan (Norton dan Kaplan, 2001:20). 

2. Pihak di luar manajemen perusahaan  

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa informasi kinerja 

keuangan suatu perusahaan akan bermanfaat bagi pihak-pihak eksternal yang 

berkepentingan terhadapnya, yaitu investor/ calon investor, lembaga pemberi 

kredit, dan pemerintah (lembaga pasar modal). 

 Mengenai hal ini White, Sondi dan Fred (2003:3) mengatakan : 

 “Financial reporting should provide information that is useful to 

present and potential investors and creditors and other users in 

making rational investment, credit and similar decisions. The 

information should be comprehensible to those who have reasonable 
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understanding of business and economic activities and are willing to 

study the information with reasonable diligence.” 

 Bagi investor/calon investor informasi tersebut akan berguna untuk 

menentukan keputusan tentang pertimbangan investasi. Bagi lembaga pemberi kredit 

dapat menjadi dasar keputusan apakah permohonan kredit yang diajukan layak untuk 

diterima atau tidak dan begitu juga untuk permohonan pengajuan kredit. 

 Dan bagi pemerintah dalam hal ini lembaga pasar modal informasi kinerja 

keuangan perusahaan akan memberikan informasi indikator ekonomi suatu negara 

sehingga dapat diambil suatu kebijakan ekonomi pemerintah secara lebih tepat. 

 

2.2.2 Teknik Pengukuran Kinerja Keuangan 

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa dalam 

mengukur setiap kinerja yang berkaitan dengan laporan keuangan, alat ukurnya 

adalah rasio-rasio keuangan atau disebut analisis rasio. Gitman (2006:54) 

menjelaskan tujuan dari analisis rasio adalah sebagai berikut : 

“Ratio analysis involves methods of calculating and interpreting financial 

ratios to analyze and monitor the firm’s performance.” 

 

 Menurut Gitman (2006:58-69) terdapat empat kelompok rasio keuangan 

yaitu : 

1. Liquidity ratio 

The liquidity of a firm is measured by its ability to statisfy its short-term 

obligations as they came due. 

2. Activity ratio 

Activity ratio measure the speed with which various accounts are 

converted into sales or cash-inflows or outflows. 
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3. Debt ratio 

The debt position of a firm indicates the amount of other people’s money 

being used to generates profits. 

4. Profitablity ratios 

There are many measures of profitability. As a group, these measure 

enable the analyst to evaluate the firm’s profit with respect to a given 

level of sales, a certain level of assers, or the owner’s investment. 

 

2.3  Analisis Rasio Keuangan 

 Analisa rasio keuangan dapat menggambarkan mengenai keadaan baik 

buruknya posisi keuangan suatu perusahaan yang bisa dijadikan acuan oleh para 

pihak yang berkepentingan. 

 Dalam buku Analisa Laporan Keuangan mengenai analisis laporan keuangan, 

Munawir (2004:37) mengatakan “Analisa Rasio, adalah suatu metode analisis untuk 

mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut”. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan 

analisis yang menggambarkan hubungan antara data-data keuangan yang dapat 

digunakan sebagai perkiraan di masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi 

atas kinerja keuangan perusahaan. 

 

2.3.1  Rasio Profitabilitas 

2.3.1.1 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja 

manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Para 

investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam 



25 
 

menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tarik bagi investor 

dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu 

memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Maka untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakanlah 

rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Rasio profitabilitas mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan 

keputusan operasional.  

Menurut Kasmir (2012:197) :  

“Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan, karena menunjukkan laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan 

keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. 

Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi agar terlihat 

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. setelah mengetahui 

hasil perkembangan maka akan dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen 

selama ini. Bila sudah berjalan dengan baik maka harus dipertahankan untuk 

menjadi lebih baik tetapi bila tidak berjalan dengan baik maka pihak 

manajemen harus berusaha memperbaikinya. Oleh karena itu, rasio ini sering 

disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.” 

 

 

2.3.1.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas mempunyai tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak 

pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, 

terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. 
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Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar 

perusahaan menurut Kasmir (2012:197-198), yaitu: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu;  

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang;  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;  

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;  

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri;  

6. Dan tujuan lainnya.  

 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk: 

1.  Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode;  

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang;  

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;  

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;  

5.   Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik    modal pinjaman maupun modal sendiri;  

6.   Manfaat lainnya.  

 

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama 

laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk 

beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan posisi 
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keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, 

sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja manajemen sehingga dapat diketahui 

penyebab dari perubahan kondisi keuangan perusahaan tersebut. semakin lengkap 

jenis rasio yang digunakan, semakin sempurna hasil yang akan dicapai, sehingga 

posisi dan kondisi tingkat profitabilitas perusahaan dapat diketahui secara sempurna. 

 

2.3.1.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini ada lima  

yaitu Return On Equity (ROE), Return On Investment (ROI), Net Profit Margin 

(NPM), Operating Profit Margin (OPM), Gross Profit Margin (GPM). 

a. Return On Equity (ROE) 

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2005:85), profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

asset dan modal saham tertentu. Salah satu ukuran profitabilitasnya adalah Return On 

Equity (ROE). Rasio ini mengukur hasil yang diperoleh pemilik atas investasi di 

perusahaan. Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan rasio antara 

laba bersih (sesudah pajak) terhadap ekuitas. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Return On Equity (ROE) yang tinggi akan 

dapat mendorong penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan 

manajemen biaya yang efektif. Hal ini akan mempengaruhi minat para investor untuk 

melakukan transaksi jual beli saham, sehingga akan meningkatkan volume penjualan 

saham perusahaan tersebut. Dengan kata lain tingkat Return On Equity (ROE) akan 

memberikan pengaruh terhadap volume penjualan saham perusahaan.  
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Menurut Martono dan Harjito (2005:61) ROE dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

    
                 

            
 

  

b. Return On Investment ( ROI )  

Menurut Kasmir (2011 : 202), rasio ini menunjukkan hasil atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang 

efektivits manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin tinggi ROI maka 

semakin efektif perusahaan menggunakan atau menghasilkan laba. 

Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return on 

investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh 

perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva (Syafri, 2008:63). 

    
                 

           
 

 

c. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan 

sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan operasi perusahaan, 

karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit 

margin semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009:61). 
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Gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian 

harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk 

berproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18). 

    
            

     
 

 

d. Net Profit Margin ( NPM ) 

Rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. 

Menurut Lukman (2009 : 62), semakin tinggi NPM semakin baik operasi suatu 

perusahaan.  

Menurut Alexandri (2008: 200) menyatakan bahwa : “net profit margin 

adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak.” 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa net profit margin 

merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Net profit margin 

dapat disebut juga sebagai ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba 

setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan 

pendapatan bersih perusahaan atas penjualan dan bisa juga diinterpretasikan sebagai 

kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada 

periode tertentu. 
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e. Operating Profit Margin ( OPM ) 

Rasio ini meggambarkan beban–beban operasional perusahaan serta harga 

pokok penjualannya. Menurut Lukman ( 2009 : 62), semakin tinggi OPM akan 

lebih baik pula operasi suatu perusahaan. 

Operating profit margin merupakan perbandingan antara laba usaha dan 

penjualan. Operating profit margin merupakan rasio yang menggambarkan apa yang 

biasanya disebut pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang 

dilakukan (Syamsuddin, 2009:61). 

Operating profit margin disebut murni (pure) dalam pengertian bahwa jumlah 

tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan 

mengabaikan kewajiban- kewajiban finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap 

pemerintah berupa pembayaran pajak. Apabila semakin tinggi operating profit 

margin maka akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan. 

    
                

     
 

 

2.4 Penggabungan Usaha 

2.4.1 Pengertian Penggabungan Usaha 

Pada dasarnya setiap perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak 

terbatas, sehingga penggabungan usaha merupakan rencana jangka panjang 

perusahaan. Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara perluasan usaha 

(business expansion) yang disebut juga sebagai perluasan secara internal, ataupun 

perluasan usaha secara eksternal berupa penggabungan usaha (business combination). 

Menurut Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 dalam 

http://www.iaiglobal.or.id pengertian penggabungan usaha (business combination) 

adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas 

ekonomi karena suatu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh 

http://www.iaiglobal.or.id/
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kendali atas aktiva dan operasi lain. Dalam praktek hukum perusahaan di Indonesia 

penggabungan perusahaan terdiri dari : 

1. Merger 

Merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam 

salah satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum diantara 

perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan, dimana 

perusahaan yang menggabungkan diri menghentikan aktivitasnya. 

Sehingga tidak berdiri lagi sebagai satu badan hukum. 

2. Akuisisi 

Akuisisi merupakan pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas 

seluruh atau sebagian saham atau aktiva perusahaan dimana perusahaan 

yang diambilalih (acquered company) masih hidup sebagai badan 

hukum/perusahaan, hanya saja kedudukannya berada dibawah 

pengawasan pihak pengambilalih (acquiring company). 

3. Konsolidasi 

Konsolidasi merupakan peleburan dua atau lebih perusahaan dengan cara 

membentuk satu perseroan yang baru sama sekali, dimana masing-masing 

perusahaan yang meleburkan diri berakhir kedudukannya sebagai suatu 

badan hukum/perusahaan. 

 

 Perbedaan akuisisi dan merger menurut Stanley Foster dan Alexandra Reed 

Lajoux (1995:54) adalah : 

 “Acquisition is the generic term used to describe a transfer of 

ownership. Merger is a narrow technical term for a particular 

procedure that may or may not follow on acquisition.” 
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2.4.2 Strategi Penggabungan Usaha 

Perusahaan melakukan penggabungan usaha sebagai bentuk strategi untuk 

meningkatkan profitabilitas, keberatan yang menolak adanya penggabungan usaha 

harus dipertimbangkan. Perusahaan harus melakukan peninjauan ulang secara terus 

menerus terhadap lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi hal-hal 

yang terjadi pada lingkungan perusahaan tersebut. 

Tujuan dari peninjauan ulang terhadap lingkungan perusahaan adalah agar 

dapat menentukan pilihan alternatif dan kebijaksanaan yang sedang dilaksanakan 

masih dapat mengantisipasi kesempatan dan ancaman yang ada pada industri yang 

bersangkutan dan juga perusahaan dapat menganalisis ketersediaan sumber-sumber 

data seperti keuangan, aspek manajerial dan teknologi, sehingga pada akhirnya 

strategi yang dipilih dapat memberikan suatu panduan integrasi yang baik antara 

kondisi internal perusahaan dengan kesempatan dan ancaman yang datang dari luar 

perusahaan. 

 

2.4.2.1 Strategi Stabilitas 

Strategi stabilitas dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menjaga ukuran 

dan lini usaha yang ada. Adapun alasan-alasan yang mendasari strategi ini 

dilaksanakan adalah bila perusahaan beroperasi pada tingkat pertumbuhan yang 

rendah atau nol, atau adanya peningkatan biaya untuk promosi produk baru yang 

lebih tinggi dari keuntungan yang diharapkan dengan menjaga stabilitas operasi 

melalui pertumbuhan yang stabil. 

 

2.4.2.2 Strategi Pemangkasan 

Strategi pemangkasan dilakukan terhadap perusahaan yang sedang 

menghadapi kesulitan untuk tetap hidup, maka strategi ini merupakan jalan keluar 

terbaik dan ini bersifat jangka pendek dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dan keuntungan. 
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2.4.2.3 Strategi Kombinasi 

Strategi ini dilakukan dengan mengkombinasi dalam berbagai variasi strategi 

sesuai dengan situasi dan kondisi. Setiap pilihan strategi tentu saja mengandung 

resiko yang berbeda dan cenderung berhasil dalam situasi dan kondisi yang berlainan. 

 

 

2.4.3 Alasan-alasan Penggabungan Usaha 

Beberapa alasan yang mungkin untuk memilih penggabungan usaha sebagao 

alasan perluasan sebagai berikut (Beams, 1996:3-4): 

1. Manfaat Biaya (Cost Advantage) 

Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang 

dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. 

2. Resiko Lebih Rendah (Lower Risk) 

Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil 

resiko dibandingkan dengan penggabungan produk baru dan pasarnya. 

Penggabungan usaha kurang beresiko terutama ketika tujuannya adalah 

diversifikasi. 

3. Penundaan Operasi Pengurangan (Fewer Operating Delays) 

Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha 

dapat diharapkan untuk segera beroprasi dan memenuhi peraturan yang 

berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. 

Membangun fasilitas perusahaan yang baru mungkin menimbulkan 

sejumlah penundaan, dalam pembangungannya karena diperlukannya 

persetujuan pemerintah untuk memulai operasi. 

4. Mencegah Pengambilalihan (Avoidance of Takeovers) 

Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian diantara 

mereka. Karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih 

mudah diserang untuk diambilalih, beberapa diantara mereka memakai 
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strategi pembel yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan usaha 

pengambilalihan oleh perusahaan lain. 

5. Akuisisi Harta Tidak Berwujud (Acquisition of Intangible Assets) 

Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak 

berwujud maupun berwujud. Maka akuisisi atas hak pato, hak atas 

mineral, data base pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi 

faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. 

6. Alasan-alasan lain 

Selain untuk perluasan, perusahaan-perusahaan mungkin memilih 

penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak, untuk 

manfaat pajak penghasilan perseorangan dan pajak atas bangunan, dan 

untuk alasan-alasan pribadi. 

 Alasan lain mengenai perlunya penggabungan usaha yaitu berhubungan 

dengan perolehan dana (fund raising) (Gitman, 2006:750). Dengan digabungkannya 

beberapa perusahaan, maka perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan 

diharapkan mampu untuk menutupi kesulitan keuangan yang dialaminya. 

 

2.5       Akuisisi 

2.5.1 Pengertian Akuisisi 

Akuisisi berasal dari kata acquisitio (Latin) dan acquisition (Inggris), secara 

harfiah akuisisi mempunyai makna membeli atau mendapatkan sesuatu/obyek untuk 

ditambahakan pada sesuatu/obyek yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam 

terminologi bisnis akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan kepemilikan atau 

pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam 

peristiwa baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai 

badan hukum yang terpisah (Moin, 2010;9). 
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007:22), pengertian akuisisi 

adalah : 

“Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha dimana salah satu 

perusahaan, yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali atas asset 

neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (acquirce) dengan 

memberikan asset tertentu mengakui suatu kewajiban atau 

mengeluarkan saham.” 

Dalam PSAK No.22 mendefinisikan akuisisi sebagai suatu penggabungan 

usaha dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi sehingga akan mengakibatkan 

berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih tersebut. Biasanya 

perusahaan pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan terakuisisi. Kendali perusahaan yang dimaksud dalam pengendalian 

adalah kekuatan untuk : 

a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan. 

b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen. 

c. Mendapat hak suara mayoritas dalam rapat redaksi. 

Pengendalian ini yang memberikan manfaat kepada perusahaan pengakuisisi. 

Akuisisi berbeda dengan merger karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar 

sebagai entitas hukum. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara 

yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen tetapi telah terjadi 

pengalihan oleh pihak pengakuisisi. Beralihnya kendali berarti pengakuisisi memiliki 

mayoritas saham-saham berhak suara (voting stock) yang biasanya ditunjukan atas 

kepemilikan lebih dari 50 persen saham berhak suara tersebut. Dimungkinkan bahwa 

walaupun memiliki saham kurang dari jumlah itu pengakuisisi juga bisa dinyatakan 

sebagai pemilik suara mayoritas jika anggaran dasar perusahaan yang diakuisisi 

menyebutkan hal yang demikian. Namun bisa juga pemilik dari 51 persen tidak tahu 

belum dinyatakan sebagai pemilik suara mayoritas jika dalam anggaran dasar 
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perusahaan menyebutkan lain. Akuisisi memunculkan hubungan antara perusahaan 

induk (pengakuisisi) dan perusahaan anak (terakuisisi) dan selanjutnya kedua 

memiliki hubungan afiliasi. Dari penjelasan di atas dapat digambarkan menjadi suatu 

skema atas akuisisi sebagai salah satu strategi. 

   Gambar 2.1 

Skema Akuisisi 

 

                       Sebelum Akuisisi                         Setelah Akuisisi 

 

 

                                                                                             Pengendalian 

 

 

 

 Ronnie H. Rusli (1992:30) mengemukakan lima macam alasan suatu 

perusahaan melakukan akuisisi, yaitu: 

1. Keinginan untuk mengurangi kompetisi antar perusahaan atau ingin 

memonopoli salah satu bidang usaha. 

2. Untuk memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya tertentu. 

3. Untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lowest cost 

producer. 

4. Untuk memperoleh sumber bahan baku yang murah. 

Perusahaan A Perusahaan A 

Perusahaan B Perusahaan B 
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5. Untuk mendapatkan akses pasar atau dana yang relatif murah karena kapasitas 

utang yang semakin besar serta kemampuan, baik dalam hal teknologi 

maupun manajerial. 

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi 

terlihat pada kinerja perusahaan dan penampilan finansial perusahaan yang praktis 

membesar dan meningkat, serta kondisi dan posisi keuangan yang mengalami 

perubahan. Hal ini tercermin dalam pelaporan keuangan perusahaan. Informasi 

keuangan yang berbeda akan menghasilkan posisi keuangan yang berbeda dalam 

pelaporan keuangannya karena perbedaan dalam perlakuan akuntansinya. 

 

2.5.2 Jenis-jenis Akusisi 

Pembelian suatu bisnis dapat dilakukan dengan banyak cara. Biasanya istilah 

akuisisi digunakan untuk menggambarkan transaksi yang terjadi diantara pihak-pihak 

yang berkeinginan (willing parties), dimana pembeli (perusahaan pengakuisisi) 

mengakusisi seluruh atau sebagian dari aktiva dari pihak penjual. Sedangkan istilah 

takeover digunakan bila manajemen dari perusahaan penjual tidak menginginkan 

(unwilling participant) adanya akuisisi atas perusahaannya. 

Jenis-jenis akuisisi menurut Levine (2002:155) dapat digolongkan menjadi : 

1. Asset acquisition adalah transaksi akuisisi dimana pihak pembeli mengambil 

alih seluruh atau sebagian aktiva dari pihak penjual. 

2. Stock acquisition, seluruh atau sebagian dari saham pihak penjual diambil alih 

oleh pihak pembeli. 

Dari sudut pandang analisis laporan keuangan terdapat tiga kategori akuisisi 

yaitu: 
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a. Akusisi Horisontal yaitu akuisisi yang dilakukan atas perusahaan yang 

bergerak dalam bidang yang sama atau sejenis, perusahaan yang membeli 

merupakan pesaing dari perusahaan yang dibeli dalam hal produk. 

b. Akuisisi Vertikal yaitu akuisisi yang melibatkan dua perusahaan yang 

bersifat saling mendukung dalam proses produksi. Perusahaan yang satu 

akuisisi akan menjadi supplier sedangkan perusahaan yang lain menjalin 

kesinambungan bahan baku produksi maupun penjualan produk. 

c. Konglomerat yaitu penggabungan usaha yang saling tidak berhubungan, 

dengan kata lain perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang 

diakuisisi tidak mempunyai keterkaitan operasi. 

 

2.5.3 Motivasi Manajerial Dalam Akuisisi 

Ekonomi perusahaan modern bercirikan perusahaan skla besar dengan 

kepemilikan yang dipisahkan dari manajemen. Dalam model agensi, para manajer 

sebagai agen tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan dari principal. Biaya 

yang ditanggung para pemegang saham dalam kondisi itu disebut biaya agensi dan 

mewakili hilangnya nilai dari para pemegang saham. 

Dalam konteks akuisisi, tindakan semacam itu dapat menghasilkan akuisisi 

yang buruk dan kerugian bagi para pemegang saham. Tujuan sebenarnya adalah 

membuat para manajer bebas dari keputusan yang menimbulkan permasalahan baik 

sebelum maupun sesudah pengambilalihan. Di bagian akhir, tujuan manajerial dapat 

disembunyikan dengan penjelasan alternative terhadap kegagalan akuisisi. Jadi bukti 

kegagalan akuisisi bisa menunjuk baik pada masalah agensi, atau kegagalan 

manajerial tidak berkaitan dengan konflil agensi. 

 Dalam P.S Sudarsanam (1999:19) adalah para manajer melakukan akuisisi 

yaitu: 
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1. Untuk memperbesar ukuran perusahaan, karena penghasilan, bonus, status 

dan kekuasaan mereka merupakan suatu fungsi dari ukuran perusahaan. 

2. Untuk menyusun kemampuan manajerial yang saat ini belumm digunakan 

secara maksimal. 

3. Untuk mengurangi resiko dan meminimalkan tekanan biaya finansisal dan 

kebangkrutan. 

4. Untuk menghindari pengambilalihan, 

Motif-motif tersebut tidak bersifat ekslusif secara mutual, tetapi dalam jumlah 

tertentu akan memperkuat. 

 

2.5.4 Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi 

1. Kelebihan Akuisisi 

Keuntungan-keuntungan akuisisi saham dan akuisisi aset menurut Harianto 

dan Sudomo (2001, p.643-644) adalah sebagai berikut: 

a. Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara 

pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran 

bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada 

pihak bidding firm. 

b. Dalam Akuisisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan 

langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan 

melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen 

perusahaan. 

c. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris 

perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan 

perusahaan yang tidak bersahabat (hostile takeover). 
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d. Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak 

memerlukan mayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham 

sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka  

tidak menyetujui akuisisi. 

 

2. Kekurangan Akuisisi 

Kerugian-kerugian akusisi saham dan akuisisi aset menurut Harianto dan 

Sudomo (2001,p.643) sebagai berikut: 

a. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui 

pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya 

anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 

67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. 

b. Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka 

terjadi merger. 

c. Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara 

hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. 

 

2.5.5 Resiko dan Manfaat Akuisisi 

Dalam banyak literature manajemen ditemukan bahwa dalam melakukan 

aktivitas merger dan akuisisi terdapat beberapa resiko yang akan muncul sebagai 

akibat dari aktivitas tersebut (David, 1998) : 

1. Seluruh kewajiban masing-masing perusahaan akan menjadi tanggungan 

perusahaan hasil merger atau akuisisi, termasuk kewajiban pembayaran 

dan penyerahan produk kepada vendor yang masih terhutang. 
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2.  Beban operasional, terutama dalam jangka pendek, akan semakin 

meningkat sebagai akibat dari proses penggabungan usaha. 

3.  Perbedaan budaya (corporate culture), sistem dan prosedur yang 

diterapkan di masing-masing perusahaan selama ini akan memerlukan 

penyesuaian dengan waktu yang relatif lama, dan sebagainya. 

 

Menurut Shapiro (1991 : 933) dalam Christina (2003 : 12), manfaat akuisisi 

adalah sebagai berikut : 

1.  Meningkatkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis 

sekarang dari tingkat pertumbuhan internal.  

2.  Mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha 

guna menggabungkan kekuatan pasar dan membatasi persaingan.  

3.  Memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak 

dapat ditembus.  

4.  Adanya bantuan manajerial beberapa manajer-manajer yang mampu 

mengelola aset badan usaha.  

5.  Manfaat lainnya. 

 

2.5.6 Proses Akuisisi 

Pemahaman penting proses akuisisi merupakan suatu faktor penting terutama 

karena pengambilalihan untuk pembelian suatu unit bisnis tertentu pada umumnya 

berkaitan dengan jumlah uang yang relatif besar dan membutuhkan waktu yang 

relatif lama, sehingga bagi perusahaan terlebih dahulu akan berusaha memahami 

secara lebih jelas mengenai prospek dan sasaran yang akan dicapai. 

Menurut Moin (2003:15) pada prinsipnya akuisisi dilakukan berdasarkan 

kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemakksaan dari 

salah satunya. Proses ini diawali dengan negosiasi terlebih dahulu antara kedua belah 
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pihak yang diwakili oleh manajemen atau direksi masing-masing perusahaan. 

Langkah negosiasi ini merupakan tahap awal dari keseluruhan proses akuisisi. 

Jika masing-masing direksi setuju, selanjutnya mereka membuat rencana 

akuisisi yang memuat tentang rancangan anggaran dasar perusahaan hasil perusahaan 

yang diakuisisi, tata cara penyelesaian hak dan kewajiban pihak ketiga, tata cara 

konversi saham atau metode pembayaran, penyelesaian pemegang saham yang 

menolak akuisisi, dan estimasi lama proses akuisisi. Selanjutnya masing-masing 

direksi membuat rancangan akuisisi dan diminta persetujuan komisaris melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan. 

 

2.6 Hubungan Akuisisi Terhadap Profitabilitas.  

Pertama, Return On Equity (ROE), akuisisi merupakan aktifitas perusahaan 

mengambilalih perusahaan lain termasuk asset dan kewajiban yang ditinggalkan oleh 

perusahaan yang diakuisisi. Menurut Wild dkk (2005 : 359) penggabungan usaha 

(akuisisi) dapat meningkatkan citra perusahaan, potensi pertumbuhan, kesejahteraan 

perusahaan, dan untuk meningkatkan laba perusahaan. Akuisisi akan berdampak 

positif jika perusahaan pengakuisisi memiliki modal dan kinerja keuangan yang baik. 

Dampak positif yang jelas terlihat pada laba yang diterima oleh perusahaan yang 

disebabkan oleh karena sejumlah konsumen potensial yang merupakan pelanggan 

dari perusahaan yang diakuisisi.  

Kedua, yaitu rasio Return On Invesment (ROI), menurut Suad dan Enny 

(2012 : 395) menyatakan bahwa faktor yang paling mendasari suatu perusahaan 

melakukan akuisisi adalah motif ekonomi atau akuisisi tersebut menguntungkan bagi 

pemilik perusahaan pembeli atau pengakuisisi dan perusahaan penjual atau 

perusahaan target. Hal ini didasarkan dengan bertambahnya asset–asset dan keuangan 

perusahaan sehingga sangat memungkinkan kegiatan produksi yang dilaksanakan 

dapat diperbesar untuk memenuhi permintaan konsumen.  
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Ketiga, Gross Profit Margin (GPM), menurut Wild dkk (2005 : 358) salah 

satu alasan ekonomis penggabungan usaha (akuisisi) adalah untuk memperoleh 

sumber bahan baku, fasilitas produksi, jaringan pemasaran atau pangsa pasar yang 

tidak ternilai. Dengan semakin besarnya volume produksi yang dilaksanakan 

perusahaan setelah akuisisi maka sangat memungkinkan terjadinya peningkatan 

volume penjualan perusahaan yang didorong dengan bergabungnya pelanggan 

perusahaan yang diambilalih, disamping adanya pelaksanaan perluasan pangsa pasar 

produk perusahaan. Sehingga dapat diprediksi setelah dilakukannya akuisisi total 

penjualan dan laba kotor yang diterima perusahaan akan cendrung mengalami 

peningkatan berarti.  

Keempat, Net Profit Margin (NPM), menurut Wild dkk  (2005 : 358) salah 

satu alasan ekonomis penggabungan usaha (akuisisi) adalah untuk menjamin sumber 

keuangan atau akses terhadap sumber keuangan, setelah adanya pengambilalihan 

suatu usaha maka diharapkan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan berasal 

pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya akan meningkat. 

Kelima, Operating Profit Margin (OPM), menurut Ross dkk (2009 :526) 

mengatakan bahwa sebuah perusahaan dapat mencapai efesiensi operasional yang 

lebih besar dengan beberapa cara berbeda melalui merger dan akuisisi. Walaupun 

perusahaan gabungan akan jauh lebih besar karena adanya akuisisi, biaya operasional 

dan biaya modal per pelanggan akan jauh lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan 

setelah akuisisi laba operasi yang dihasilkan setiap rupiah penjualan akan meningkat.  

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian (Ardi Gunardi : 2010) dapat disimpulkan secara umum 

akuisisi tidak memberikan peningkatan secara signifikan pada kinerja keuangan yang 

diproyeksikan dengan rasio keuangan, earning per share dan abnormal return pada 

perusahaan pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi, peningkatan kinerja keuangan 

yang signifikan hanya terjadi pada beberapa variabel saja baik pada perusahaan 
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pengakuisisi dan diakuisisi. Keadaan ini menggambarkan bahwa akuisisi hanya 

berdampak positif terhadap rasio aktivitas dan profitabilitas bagi perusahaan 

pengakuisisi sedangkan bagi perusahaan diakuisisi hanya rasio profitabilitas. 

(Payamta dan rekan:2004) meneliti pengaruh merger dan akuisisi kinerja 

keuangan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi tahun 1990-1996. Dari 

rasio-rasio keuangan yang terdiri rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan 

profitabilitas hanya rasio Total Asset Turnover, Fixed Asset Turnover, Return On 

Investment, Return On Equity, Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Total 

Asset to Debt, Net Worth to Debt yang mengalami penurunan signifikan setelah 

merger dan akuisisi. Sedangkan rasio lainnya tidak mengalami perubahan signifikan. 

Hasil penelitian (Marzuki dan Widyawati : 2013) adalah untuk mengetahui 

ada atau tidak perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan sebelum dan 

sesudah akuisisi pada PT Bank Cimb Niaga Tbk yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dengan uji t sampel berpasangan (paired t-test) 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Terdapat 6 rasio keuangan yang 

mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu banking ratio, net profit margin, 

primary ratio, capital adequacy ratio, credit risk ratio dan deposit risk ratio sesudah 

akuisisi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan mengalami perubahan 

yang signifikan yang mana terjadi peningkatan setelah akuisisi. Jadi akuisisi 

menghasilkan sinergi bagi perusahaan; (2) Dari hasil perhitungan ini juga dapat 

diketahui bahwa terdapat 2 rasio keuangan yang tidak mempunyai perbedaan secara 

signifikan yaitu quick ratio dan return on equity capital; (3) Kinerja keuangan 

perusahaan perbankan PT Bank Cimb Niaga, Tbk setelah akuisisi menunjukkan 

kondisi keuangan yang semakin membaik, karena keseluruhan hasil perhitungan rasio 

keuangan tersebut menunjukkan peningkatan setelah akuisisi.  

Hasil penelitian (Cecilia Bintang:2005) tentang analisis kinerja operasi 

perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi, pengujian terhadap kinerja operasi 

perusahaan setelah melakukan merger atau akuisisi tidak menunjukkan adanya 
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perbedaan yang signifikan, pada penelitian ini hanya menguji kinerja operasi jangka 

pendek 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah melakukan merger dan akuisisi 

dikarenakan keterbatasan ketersediaan laporan keuangan perusahaan. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA, ROE, PM, TATO, Operating Return dan 

Operating Margin. 

(Widjanarko:2006) meneliti perusahaan yang melakukan merger dan 

akuisisi pada tahun 1998-2002. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan 

signifikan pada kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas dan leverage. 

Penelitian ini menyimpulkan penyebab kemungkinan tidak signifikan karena cara 

merger dan akuisisi dan pemilihan perusahaan target yang salah. 

Hasil penelitian (Shinta:2008) yang meneliti hanya dua perusahaan yang 

melakukan merger yaitu pada PT Ades Water Indonesia, Tbk. & PT. Medco Energi 

Internasional, Tbk. Menunjukan hasil analisis dapat diketahui perbedaan kinerja 

keuangan setelah dan sebelum melakukan merger dan akuisisi, dimana dari hasil 

tersebut dapat membuktikan bahwa pada rasio CR, DER, OPM, ITO ,GPM, NPM, 

ROE dan TATO dapat diketahui lebih besar sebelum melakukan merger dan akuisisi. 
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Tabel 2.1 

Matrik Penelitian Terdahulu 

Peneliti & 

Tahun 

Variabel yang 

digunakan 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

 

Payamta dan 

rekan (2004) 

Rasio Likuiditas, 

Solvabilitas, 

Aktivitas dan 

Profitabilitas 

 

Wilcoxon Signed 

Rank Test, Manova 

Merger dan akuisisi tidak 

menghasilkan sinergi 

untuk perusahaan. 

 

Cecilia 

Bintang 

(2005) 

 

ROA, ROE, TATO, 

Operating Return, 

Operating Margin 

 

Paired Sample t-test 

Kinerja operasi perusahaan 

tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. 

 

 

Widjanarko 

(2006) 

 

 

Rasio Profitabilitas 

dan Leverage 

 

Paired Sample t-test 

dan 

Wilcoxon Signed 

Rank Test 

Tidak ada perbedaan 

signifikan pada kinerja 

keuangan perusahaan 

berdasarkan rasio 

profitabilitas dan leverage. 

 

 

Shinta 

(2008) 

 

CR, NPM, OPM, 

ITO, GPM, NPM, 

ROE dan TATO 

 

 

Uji Beda 

CR, NPM, OPM, ITO, 

GPM, ROE dan TATO 

menunjukkan hasil yang 

lebih besar sebelum 

melakukan merger dan 

akuisisi. 

 

 

 

Ardi Gunardi 

(2010) 

 

 

Rasio Aktivitas dan 

Profitabilitas 

 

 

Uji Beda 

 

Akuisisi tidak memberikan 

peningkatan secara 

signifikan pada kinerja 

keuangan yang 

diproyeksikan dengan 

rasio keuangan. 

 

 

Marzuki dan 

Widyawati 

(2013) 

 

banking ratio, NPM, 

primary ratio, CAR, 

credit risk ratio dan 

deposit risk ratio, 

quick ratio dan ROI 

 

 

Paired Sample t-test 

 

Kondisi keuangan yang 

semakin membaik, karena 

keseluruhan hasil 

perhitungan rasio 

keuangan tersebut 

menunjukkan peningkatan 

setelah akuisisi. 

Sumber : Kumpulan Penelitian Terdahulu 


