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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi

kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang

dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan dapat dijadikan media yang

dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan, dimana laporan

keuangan tersebut terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, ikhtisar laba ditahan

dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan bisa bermanfaat untuk

mengambil keputusan apabila informasi-informasi yang ada di dalam laporan

tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban atas

pengelolaan perusahaan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan

kinerja arus kas pada saat tertentu dan informasi kinerja perusahaan pada periode

tertentu. Suatu perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil-hasil

yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut dari laporan keuangan yang telah

dibuatnya. Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Sofyan S.

Harahap (2011: 205) :

“Output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan
inilah yang akan menjadi bahan informasi bagi para pemakainya
sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.
Disamping sebagai informasi laporan laporan keuangan juga sebagai
pertanggungjawaban atau accountability, sekaligus menggambarkan
indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya”.

Laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012:22) :

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan

kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu

informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

Laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2013: 4) :
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“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat
disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus
kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.
Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari
pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan
keuangan tersebut.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu

yang ditujukan kepada pihak pembuat keputusan. Laporan keuangan dibuat

dengan maksud sebagai alat komunikasi dan memberi gambaran mengenai posisi,

kondisi keuangan serta kinerja perusahaan pada periode tertentu.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil akhir dari proses

akuntansi yang dapat dijadikan alat komunikasi antara suatu perusahaan dengan

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Menurut PSAK No.1 (2012:

3) :

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

2. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin

dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara

umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan

tidak diwajbkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen

(stewardship), atau pertanggungjawaban menajemen atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya.

Tujuan laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012: 26) :
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“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi

kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan

dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.”

Menurut Sofyan S. Harahap (2011: 70) :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi  sejumlah besar pemakai
dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan

keuangan adalah untuk memberikan informasi yang tepat atas posisi keuangan,

kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang dapat bermanfaat bagi beberapa

pihak seperti investor, kreditur, serta memberikan informasi keuangan dalam

menilai arus kas dimasa yang akan datang.

2.1.3 Pihak-pihak Yang Berkepentingan Pada Laporan Keuangan

Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi

kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ektern perusahaan. Pihak-

pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan menurut Irham Fahmi (2012:

30) :

1. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang

(money), barang (goods) maupun dalam bentuk jasa (service). Bagi pihak

kreditur ini menyangkut dengan kemampuan dari pihak debitur untuk

mampu mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya, karena jika

timbul kemacetan maka tentunya akan menimbulkan kesulitan tersendiri

bagi pihak kreditur. Dan kemampuan debitur untuk membayar cicilan

pinjamannya itu dapat dilihat pada data-data keuangan masa lalu yang di

sana telah tergambarkan kinerja debitur.

2. Investor

Seorang investor berkewajiban untuk mengetahui secara dalam kondisi

perusahaan dimana ia akan berinvestasi atau pada saat ia sudah berinvestasi,
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karena dengan memahami laporan keuangan perusahaan tersebut artinya ia

akan mengetahui berbagai informasi keuangan perusahaan. Investor

menginginkan dana yang diinvestasikannya itu selalu berada dalam keadaan

aman dan terus berkembang.

3. Akuntan Publik

Akuntan publik adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan audit pada

sebuah perusahaan. Dan yang menjadi bahan audit seorang akuntan publik

adalah laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya pada hasil audit ini

akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi.

4. Karyawan

Karyawan merupakan pihak yang terlibat secara penuh di suatu perusahaan.

Secara ekonomi mereka mempunyai ketergantungan yang besar yaitu

pekerjaan dan penghasilan yang diterima dari perusahaan. Dengan begitu

posisi perusahaan yang tergambarkan dalam laporan keuangan menjadi

bahan kajian bagi para karyawan dalam memosisikan keputusan kedepan

nantinya. Misalnya jika ternyata kondisi perusahaan telah menunjukkan

tanda-tanda financial distress (kesulitan keuangan) dan bahkan cenderung

menuju pailit maka tindakan antisipasi dengan pindah atau siap-siap untuk

mencari pekerjaan di tempat lain sebuah solusi yang konstruktif yang bisa

dilakukan.

5. Pemerintah

Bagi pemerintah laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental

acuan untuk melihat perkembangan perusahaan yang bersangkutan pada

berbagai sektor bisnis.

2.2 Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan mencakup perbandingan kinerja perusahaan

dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Menurut Jumingan (2011: 42)

menjelaskan bahwa :
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“Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan
dan kecenderungan atau tren utnuk mengetahui apakah keadaan
keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan
memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan
mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan
bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk
mengetahui arah perkembangannya. Kegiatan analisis laporan
keuangan juga dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh
gambaran yang jelas mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha
perusahaan sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan
acuan dalam pengambilan keputusan”.

Menurut Harmono (2011: 104) analisis laporan keuangan adalah :

“Alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat
menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis
tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau
kinerja organisasi baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi
secara keseluruhan”.

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012: 154) analisis laporan keuangan

adalah :

”Seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke informasi yang

berguna bagi pengambilan keputusan”.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang menelaah bagian laporan

keuangan perusahaan untuk melihat dan membandingkan kondisi satu perusahaan

dengan perusahaan yang lain.

2.3 Rasio Keuangan

2.3.1 Pengertian Rasio Keuangan

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu

perusahaan perlu diadakan interpretasi atau analisa terhadap data keuangan dari

suatu perusahaan, dan data keuangan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.

Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan,

maka diperlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam

analisa keuangan adalah rasio keuangan. Rasio adalah suatu angka yang
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menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan

keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan menurut Sutrisno (2012: 215) :

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka

pendeknya.

2. Rasio Leverage (Leverage Ratios) yaitu rasio-rasio yang digunakan untuk

mengukur sampai seberap jauh aktiva perusahhaan dibiayai dengaan hutang.

3. Rasio Aktivitas (Activity Ratios) yaitu rasio-rasio untuk mengukur

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya.

4. Rasio Keuntungan (Profitability Ratios) merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.

5. Rasio Penilaian (Valuation Ratios) yaitu rasio-rasio untuk mengukur

kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya

modalnya.

Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dengan

standar rasio untuk perusahaan non-perbankan adalah sebagai berikut, menurut

Kasmir (2011: 108) :

1. Profit margin =  20% atau 0,20

2. Return on Assets =  30% atau 0,30

3. Return on Equity =  40% atau 0,40

Sedangkan untuk perusahaan perbankan standar rasio yang ditetapkan oleh Surat

Edaran Bank Indonesia (2004: No.6/23/DPNP) :

1. Profit Margin = 1,5% - 2% atau 0,015 – 0,02

2. Return On Assets = 0,5 % - 1,25% atau 0,005 – 0,0125

3. Return On Equity = 5% - 12,5% atau 0,05 – 0,125

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas mempunyai tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi

perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan terutama bagi

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perusahaan.
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Menurut Kasmir (2011:197), yang menyatakan bahwa :

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak

luar perusahaan, 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.

Manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi

pihak luar perusahaan, yaitu:

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.

2.3.3 Rumus Pengukuran Rasio Profitabilitas

Berikut ini adalah jenis-jenis rasio profitabilitas beserta dengan rumusnya :

1. Return On Assets (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return On

Asset (ROA) merupakan suatu ukuran tentang seberapa efektif perusahaan

dalam mengelola investasinya. Menurut Irham Fahmi (2012: 98) :

“Return On Assets sering juga disebut sebagai return on
investment, karena ROA ini melihat sejauh mana investasi yang
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telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian
keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi
tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang
ditanamkan atau ditempatkan.”

Perhitungan Return On Assets dapat dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan :

EAT = laba yang diperoleh setelah pajak

Total Assets = total aktiva

2. Return On Equity (ROE)

Merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para

pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham

preferen) atas modal sendiri yang mereka investasikan dalam perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2012: 98) :

“Return On Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji

sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang

dimiliki untuk bisa memberikan laba atas ekuitas.”

Perhitungan Return On Equity dapat dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan :

EAT = laba yang diperoleh setelah pajak

Total Equity = total ekuitas

3. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan

laba bersih dari hasil penjualan bersih. Semakin tinggi net profit margin,

semakin baik operasi suatu perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2012: 69) :

	 	 	 = 		 	

	 	 	 = 		 	
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“Semakin besar Net Profit Margin, maka kinerja perusahaan
akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan
kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada
perusahaan tersebut.

Perhitungan Net Profit Margin dapat dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan :

EAT = laba yang diperoleh setelah pajak

Net Sales = penjualan bersih

4. Operating Profit Margin (OPM)

Menurut Lukman Syamsuddin (2009: 61) :

“Rasio ini menggambarkan apa yang biasanya disebut pure profit

yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan.”

Operating profit disebut murni (pure) dalam pengertian bahwa jumlah

tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan

mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa bunga dan pajak.

Perhitungan Operating Profit Margin dapat dirumuskan sebagai berikut :

Keterangan :

Operating Profit = laba usaha

Net Sales = penjualan bersih

2.4 Harga Saham

2.4.1 Pengertian Harga Saham

Harga saham merupakan harga jual beli yang sedang berlaku di pasar efek

yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam arti tergantung pada kekuatan

permintaan dan penawaran. Harga pasar saham juga menunjukkan nilai dari

	 	 	 = 		 	

	 	 			 = 		 		
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perusahaan itu sendiri. Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan

perusahaan. Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan

kepuasan bagi investor yang rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan

memberikan keuntungan, yaitu berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi

perusahaan sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari

luar perusahaan. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011: 102) :

“Harga saham merupakan harga yang tejadi di bursa pada waktu
tertentu. Harga saham bisa berubah naik atau pun turun dalam
hitungan waktu yang begitu cepat. Ia dapat berubah dalam hitungan
menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut
dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan dan penawaran
antara pembeli saham dengan penjual saham.”

Menurut Jogiyanto Hartono (2010: 15) :

“Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa
pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan
oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar
modal.”

Harga saham merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai

berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mengelola usaha miliknya. Semakin

naiknya harga saham perusahaan di bursa efek menunjukan bahwa perusahaan

tersebut berhasil mengelola usahanya dengan baik, hal ini meningkatkan

kepercayaan investor terhadap modal yang telah dikeluarkan investor tersebut.

Sebaliknya, semakin rendah harga saham perusahaan tersebut di bursa efek maka

akan mengurangi kepercayaan investor akan nilai perusahaan.

2.5 Return Saham

2.5.1 Pengertian Return Saham

Adanya aktivitas akuisisi yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan

perusahaan, memberikan sinyal bagi investor untuk menanamkan sahamnya pada

perusahaan tersebut dengan harapan investor dapat memperoleh keuntungan yang

diinginkan. Reaksi pasar dapat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diukur

dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga.
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Menurut Jogiyanto Hartono (2010: 205) :

“Return saham merupakan tingkat pengembalian berupa imbalan yang
diperoleh dari hasil jual beli saham. Sedangkan abnormal return
merupakan selisih antara return aktual dengan return yang
diekspektasikan oleh investor. Return realisasian (realized return)
merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data
historis. Sedangkan, return ekspektasi (expected return) adalah return
yang diharapkan oleh investor di masa mendatang”

Return saham diukur menggunakan capital gain/loss. Capital gain/loss

merupakan selisih harga investasi sekarang relatif dengan harga periode lalu.

Keterangan :

Rit = actual return saham i pada hari ke t

Pit = harga saham i pada hari ke t

Pit-1 = harga saham i pada hari ke t-1

2.6 Akuisisi

2.6.1 Pengertian Akuisisi

Akuisisi pada umumnya dimulai dan dilatarbelakangi oleh banyak motif dan

alasan. Akan tetapi, dari berbagai macam motif dan alasan tersebut, penciptaan

nilai dan peningkatan kesejahteraan para pemegang saham menjadi alasan utama

yang harus dicapai oleh organisasi. Pengertian mendasar dari akuisisi

(pengambilalihan) dapat kita lihat pada pengaturan UU No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (UUPT) :

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham
Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Perseroan tersebut.” (Pasal 1 ayat 11 UUPT).

Menurut Abdul Moin (2010: 8) :
“Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas
saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam

			 = 		 ( − )
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peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih
tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.”

Dari beberapa penyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuisisi adalah

pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dengan

cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, akan tetapi perusahaan

yang diambil alih tetap memiliki badan hukum sendiri dan dimaksudkan untuk

pertumbuhan usaha. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih

besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Yang dimaksud dengan

pengambilalihan adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk mengatur

kebijakan keuangan dan operasi perusahaan, mengangkat dan memberhentikan

manajemen, serta mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi. Pesaing

bagi suatu perusahaan adalah “musuh”. Dengan melakukan merger dan akuisisi

dengan perusahaan target (pesaing) adalah salah satu jalan yang lebih mudah

untuk meminimalisir jumlah pesaing. Tujuannya adalah agar pangsa pasar dapat

dikuasai dan dikendalikan secara bersama-sama.

2.6.2 Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi

Selain itu, dengan melakukan akuisisi pasti perusahaan akan mendapat

kelebihan sekaligus bisa saja mendapatkan kekurangannya. Menurut Kamaludin

dan Cahya (2015: 65) kelebihan dan kekurangan akuisisi adalah :

1. Kelebihan Akuisisi :

a. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara

pemegang saham sehingga jika tidak menyukai tawaran Bidding Firm,

mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak

Bidding Firm.

b. Dalam aksi akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan

langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan

melakukan tender off sehingga tidak perlu persetujuan manajemen

perusahaan.
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c. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris

perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan

perusahaan yang tidak bersahabat.

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 :

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 bisa dilaksanakan.

b. Apabila perusahaan mengambilalih 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.

Selain itu, Abdul Moin (2010:13) juga mengemukakan kelebihan dan kekurangan

akuisisi antara lain adalah :

Kelebihan apabila perusahaan melakukan akuisisi, adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas.

2. Memperoleh kemudahan dana/ pembiayaan karena kreditor lebih percaya

dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.

3. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.

4. Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.

5. Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.

6. Mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen

baru.

7. Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.

8. Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.
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Disamping memperoleh berbagai manfaat, akuisisi juga memiliki kelemahan

sebagai berikut :

1. Proses integrasi yang tidak mudah.

2. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat.

3. Biaya konsultan yang mahal.

4. Meningkatnya kompleksitas birokrasi.

5. Biaya koordinasi yang mahal.

6. Seringkali menurunkan moral organisasi.

7. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan.

8. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

2.6.3 Klasifikasi Akuisisi

Menurut Kamaludin dan Cahya (2015: 26) paling tidak terdapat tiga

prosedur dasar yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengambil alih

perusahaan lain, yaitu melalui merger atau konsolidasi, akuisisi saham, dan

akuisisi aset. Berikut penjelasannya :

1. Merger atau Konsolidasi

Istilah merger sering digunakan untuk menunjukkan penggabungan dua

perusahaan atau lebih, dan kemudian hanya meninggalkan nama dari salah

satu perusahaan yang tergabung. Sedangkan konsolidasi menunjukkan

penggabungan dari dua perusahaan atau lebih, dan identitas dari

perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang, kemudian muncul

nama baru sebagai perusahaan gabungan.

2. Akuisisi Saham

Akuisisi lazim dilakukan untuk mengambil alih perusahaan lain dengan cara

membeli saham perusahaan tersebut. Pembelian ini dapat dilakukan dengan

cara tunai, ataupun menggantinya dengan sekuritas lain (saham atau

obligasi). Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih antara

melakukan akuisisi saham dengan merger adalah :
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a. Dalam akuisisi saham, tidak diperlukan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS) dan pemungutan suara.

b. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang akan mengakuisisi dapat

berhubungan langsung dengan pemegang saham target lewat tender

offer.

c. Akuisisi saham seringkali dilakukan secara tidak bersahabat, yang mana

hal ini dipandang perlu untuk menghindari manajemen perusahaan

target yang seringkali menolak proses akuisisi tersebut.

d. Seringkali sejumlah pemegang saham minoritas dari perusahaan target

tetap tidak mau menyerahkan saham mereka untuk dibeli dalam tender

offer, sehingga perusahaan target tetap tidak sepenuhnya terserap ke

perusahaan yang mengakuisisi.

3. Akuisisi Aset

Suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli

aktiva dari perusahaan tersebut. Cara ini menghindarkan perusahaan dari

kemungkinan munculnya pemegang saham minoritas yang dapat terjadi

pada peristiwa akuisisi saham. Akuisisi aset dilakukan dengan cara

pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Berdasarkan

keterkaitan operasinya, akuisisi dikelompokkan sebagai berikut :

a. Akuisisi Horizontal

Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan lain yang mempunyai bisnis

atau bidang usaha yang sama. Perusahaan yang diakuisisi dan yang

mengakuisisi bersaing untuk memasarkan produk yang mereka

tawarkan.

b. Akuisisi Vertikal

Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan yang berada pada tahap

proses produksi yang berbeda. Misalnya, perusahaan rokok

mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau.
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c. Akuisisi Konglomerat

Perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak mempunyai

keterkaitan operasi. Akuisisi perusahaan yang menghasilkan food-

product oleh perusahaan komputer, dapat dikatakan sebagai akuisisi

konglomerat.

2.6.4 Motif Akuisisi

Akuisisi sebenarnya mempunya motif ekonomi dan motif non-ekonomi.

Motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan

perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subyektif atau ambisi

pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. Berikut motif akuisisi menurut

Kamaludin dan Cahya (2015: 33).

1. Motif Ekonomi

Jika akuisisi dilakukan dengan pertimbangan ekonomi, maka beberapa

manfaat yang dapat diperoleh dari akuisisi tersebut yaitu memperoleh

kekuatan pasar, efisiensi biaya, perluasan pasar, mempercepat pertumbuhan,

akses teknologi baru jika perusahaan akuisisi memiliki teknologi yang lebih

baik, reputasi merek dagang jika perusahaan yang diakuisisi sudah memiliki

reputasi di pasar, memperoleh keuntungan, memperoleh posisi strategis, dan

yang terakhir memperoleh cash flow yang baik.

2. Motif Sinergi

Alasan lain perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk menciptakan nilai

sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan setelah

dilakukannya akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan dari nilai

masing-masing perusahaan sebelum melakukan akuisisi. Sinergi akan

menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan

aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri, yaitu melalui

kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau elemen-elemen

perusahaan yang bergabung.
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3. Motif Diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan

melalui akuisisi. Maksud dari diversifikasi yakni mendukung aktivitas bisnis

dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Akan tetapi

jika perusahaan melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari industri

semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung

kompetensi inti (core competence). Disamping memberikan manfaat seperti

transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa

kerugian yaitu adanya subsidi silang.

4. Motif Non-Ekonomi

Ada kalanya akuisisi dilakukan bukan didasarkan pada pertimbangan

ekonomi semata, tetapi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain

seperti prestis dan ambisi. Motif ini erasal dari manajemen perusahaan atau

bahkan dari pemilik perusahaan. Merger dan akuisisi juga terkadang

dilakukan karena ambisi dan kepentingan pribadi para manajemen

perusahaan. Mereka menginginkan ukuran perusahaan yang lebih besar,

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula ukuran

kompensasi yang mereka terima. Bukan hanya materi, tetapi juga berupa

pengakuan dan penghargaan. Bisa dilihat dari :

a. Hubris Hypothesis

Hipotesis ini menyatakan bahwa akuisisi semata-mata didorong oleh

motif “ketamakan” dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan.

Alasannya adalah mereka menginginkan ukuran perusahaaan yang lebih

besar. Ukuran perusahaan bisa diukur dari besarnya aktiva atau

kekayaan yang dimiliki, besarnya volume penjualan, pangsa pasar, atau

besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Dengan semakin besarnya

ukuran perusahaan semakin besar pula kompensasi yang diterima.

Alasan prestis juga terlihat ketika para eksekutif ini berhasil memimpin

perusahaan yang memiliki skala ukuran yang lebih besar. Kompensasi
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disini bukan semata-mata berbentuk materi, bonus, dan fasilitas-fasilitas

lainnya tetapi juga yang bersifat non materi seperti pengakuan,

penghargaan dan aktualisasi diri.

b. Ambisi Pemilik

Pemilik perusahaan memiliki ambisi untuk membangun “kerajaan

bisnis” dalam rangka menguasai berbagai sektor industri. Perusahaan-

perusahaan tersebut akan membentuk konglomerasi dibawah kendali

perusahaan induk. Jika pemilik perusahaan dominan dalam

mengendalikan keputusan perusahaan, akibatnya manajemenpun dapat

dikendalikan untuk memenuhi keinginan pemilik tersebut.

2.6.5 Tata Cara Pengambilalihan (Akuisisi)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan

hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Pengambilalihan

dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau

akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari

pemegang saham. Akuisisi saham secara harfiah adalah membeli atau

mendapatkan sesuatu/objek untuk ditambahkan pada sesuatu/objek yang telah

dimiliki sebelumnya.

2.6.5.1 Syarat-Syarat Pengambilan Saham (Akuisisi) Perseroan

Mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 126 tentang Perseroan

Terbatas, terdapat beberapa persyaratan yang dapat diacu bagi proses

pengambilan saham, yaitu:

a. Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan

perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain;

b. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan perusahaan, baik

kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan

perusahaan;
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c. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas;

d. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan karyawan perusahaan;

e. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kreditur dan mitra usaha

lainnya dari Perseroan;

f. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan

persaingan sehat.

g. Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar

Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan

perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

2.6.5.2 Dokumen Persyaratan Dalam Proses Pengambilan Saham (Akuisisi)

Berdasarkan persyaratan di atas dapat ditelususri mengenai dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk melakukan proses Pengambilan Saham atau

Akuisisi, yaitu meliputi:

a. Pernyataan Maksud Untuk Mengambil Alih Perseoran

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan

mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan

Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. Akan

tetapi Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang

saham, ketentuan ini tidak berlaku.

b. Rancangan Pengambilalihan Perseroan

Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Direksi Perseroan yang

akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing

menyusun rancangan Pengambilalihan.

c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Rencana

Pengambialihan (Akuisisi)

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UU No.40/2007 dijelaskan bahwa

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk

Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan

harus terlebih dahulu berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum
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kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS.

Adapun Kuorum yang dimaksud disini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

89 ayat (1) UU No.40/2007 adalah 3/4(tiga perempat) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian

dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan

keputusan RUPS yang lebih besar.

d. Pengumuman Ringkasan Rencana Pengambilan Alihan Ke Surat Kabar

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan

rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

e. Surat Tercatat Rancangan Pengambilalihan Kepada Seluruh Kreditor

Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum

Pemegang Saham Direksi wajib menyemapaikan dengan surat tercatat

Rancangan Pengambilalihan kepada seluruh Kreditor Perseroan.

f. Pengumuman secara tertulis kepada karyawan Perseroan

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan,

Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan secara tertulis

kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan,

Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

g. Akta Notaris Pengambilalihan Perseroan

Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke

dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa

Indonesia. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari

pemegang saham jugawajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa

Indonesia.



30

h. Surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM

Setelah rancangan Pengambilaihan (Akuisisi) dituangkan menjadi Akta

Notaris maka selanjutnya adalah mendapatkan Surat Penyampaian

Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam penyampaian

pemberitahuan ini Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib

dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang

perubahan anggaran dasar. Sedangkan Dalam hal Pengambilalihan saham

dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan

hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada

Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

i. Pendaftaran Wajib Daftar Perseroan

Setiap perubahan yang diakibatkan oleh Pengambilalihan (akuisisi) baik

yang berhubungan dengan data-data Pemegang Saham maupun, data yang

berhubungan dengan data-data Perseroan wajib dilaporkan pada kantor

tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan.

2.6.5.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP No. 27/1998”)

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

(“UU No.3 / 1982”)

2.7 Pengaruh Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahan melakukan akuisisi

biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan finansial,

perubahan yang membesar dan meningkat pada laporan konsolidasi pasca akuisisi

dan posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin

dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi. Seperti

diuraikan diatas perusahaan melakukan akuisisi didasari pada motivasi mencapai
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sinergi, dimana manfaat ekstra atau sinergi ini tidak bisa diperoleh seandainya

perusahaan-perusahaan tersebut bekerja secara terpisah, dan untuk ekspansi bisnis

dimana nantinya diharapkan akan mampu menaikan nilai perusahaan terutama

bagi perusahan yang listed di Bursa Saham.

Para peneliti menemukan kesulitan mencari metode yang tepat untuk

mengevaluasi pengaruh akuisisi terhadap kemakmuran pemegang saham. Kinerja

perusahaan pasca-akuisisi bisa diidentifikasi melalui laporan keuangan dalam

beberapa tahun setelah penggabungan. Namun teori keuangan modern

memberikan justifikasi bahwa cara yang paling reliable dalam mengukur kinerja

ekonomi perusahaan adalah dengan melacak harga sahamnya terhadap kinerja

pasar secara keseluruhan. Dalam pasar yang efisien, nilai yang diharapkan dari

sebuah akuisisi akan diestimasi dengan menganalisis perubahan pasar segera

sesudah pengumuman transaksi akuisisi.

Secara teori seharusnya memang setelah perusahaan melakukan akuisisi

maka aset, ekuitas, dan kewajiban perusahaan semakin bertambah karena adanya

gabungan. Jika ukuran perusahaan bertambah besar ditambah lagi dengan sinergi

yang baik maka laba perusahaan akan semakin meningkat. Maka dari itu, sudah

seharusnya kondisi pasca-akuisisi bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan

sebelumnya. (Kamaludin dan Cahya 2015: 48).

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu

Sudah banyak peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang merger

dan akuisisi. Diantaranya adalah (Yunies Edward 2012) hasil penelitiannya pada

keseluruhan sampel tidak terdapat perbedaan abnormal return saham harian

perusahaan pengakuisisi untuk periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah

pengumuman merger dan akuisisi. Pada sampel perusahaan kapitalisasi kecil

terdapat perbedaan abnormal return saham harian perusahaan pengakuisisi untuk

periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah pengumuman merger dan

akuisisi, yaitu dengan adanya peningkatan abnormal return setelah adanya

pengumuman merger dan akuisisi. Lalu, pada sampel perusahaan kapitalisasi
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besar-sedang tidak terdapat perbedaan abnormal return saham harian perusahaan

pengakuisisi untuk periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah pengumuman

merger dan akuisisi.

Menurut Iftia Putri (2013) hasil uji statistik untuk rasio profitabilitas

perusahaan pada periode 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah akuisisi, kemudian

1 tahun sebelum dan 2 tahun setelah akuisisi menunjukkan bahwa tidak ada

perbedaan yang signifikan setelah perusahaan melakukan akuisisi.

Menurut Fuji Jaya Lesmana (2012) menjelaskan adanya perbedaan secara

signifikan dari kinerja keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi dilihat

berdasarkan rasio keuangan Total Assets Turnover, Net Profit Margin, Return On

Equity, Return On Investment, dan Earning Per Share untuk periode 2 tahun

sebelum dan 2 tahun setelah akuisisi. Sedangkan rasio keuangan Current Ratio,

Quick Ratio, Total Debt to Total Asset Ratio, dan Total Debt to Total Equity Ratio

tidak menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan untuk periode 2 tahun

sebelum dan 2 tahun setelah akuisisi.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu mengenai merger dan akuisisi :

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu Mengenai Merger dan Akuisisi

No Judul Penelitian dan
Peneliti

Variabel Penelitian Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

1 Analisis Reaksi Pasar
Atas Pengumuman
Merger dan Akuisisi
oleh Yudies Edward
(2012).

- Variabel (X) : Merger
dan akuisisi

- Variabel (Y): - Trading
Volume Activity
- Abnormal Return.

Penelitian studi
peristiwa (event
study),
menggunakan
perhitungan
abnormal
return (AR), dan
analisis trading
volume activity
(TVA).

Pada keseluruhan sampel
tidak terdapat perbedaan
TVA saham harian
perusahaan peng-akuisisi
untuk periode lima hari
sebelum dan lima hari
sesudah pengumuman.
Pada keseluruhan sampel
tidak terdapat perbedaan
abnormal return saham
harian perusahaan
pengakuisisi untuk periode
lima hari sebelum dan lima
hari sesudah pengumuman
M & A.

2 Pengaruh Akuisisi
Terhadap Profitabilitas
Perusahaan

- Variabel (X) : Akuisisi

- Variabel dependen (Y):

Penelitian
kuantitatif,
menggunakan uji

Pada periode 1 tahun
sebelum dan 2 tahun
setelah akuisisi ROI, ROE,
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Pengakuisisi
(Studi Kasus
Perusahaan Go Public
pada BEI) oleh Iftia
Putri Utami (2013).

- Profitabilitas (indikator:
ROI, ROE, GPM, OPM,
NPM)

normalitas, dan
uji non-
parametrik

GPM, OPM, dan NPM
seluruh hipotesis yang
diajukan dalam penelitian
ini ditolak. Hasil penelitian
ini memberikan indikasi
bahwa tujuan ekonomis
dilakukannya akuisisi yaitu
untuk mendapatkan sinergi
tidak tercapai

3 Perbedaan kinerja
keuangan dan
abnormal return
sebelum dan sesudah
akuisisi di BEI.
(periode 2003-2009)
oleh Fuji Jaya Lesmana
dan Ardi Gunardi
(2012).

- Variabel (X) : Akuisisi

- Variabel (Y): - kinerja
keuangan
- earning per share
- return saham

Penelitian
deskriptif dengan
pendekatan
komparatif dan
menggunakan uji
t.

Adanya perbedaan secara
signifikan dari kinerja
keuangan perusahaan yang
melakukan akuisisi dilihat
berdasarkan rasio
keuangan Total Assets
Turnover, Net Profit
Margin, Return On Equity,
Return On Investment, dan
Earning Per Share untuk
periode 2 tahun sebelum
dan 2 tahun setelah
akuisisi. Sedangkan
abnormal return setelah
akuisisi justru mengalami
penurunan.

4 Dampak merger dan
akuisisi terhadap
abnormal return dan
kinerja keuangan
bidder firm di sekitar
tanggal pengumuman
merger dan akuisisi
pada perusahaan yang
terdaftar di BEI.
(periode 2008-2013)
oleh Vally Auqie (
2013).

- Variabel (X) : Merger
dan akuisisi
- Variabel (Y): - kinerja
keuangan (ROA)
- abnormal return

Menggunakan uji
normalitas
kolmogorov-
smirnov,
menggunakan, uji
one sample t test,
uji wilcoxon
signed rank test

Tidak adanya perbedaan
yang signifikan sebelum
dan sesudah pengumuman
merger dan akuisisi pada
kinerja keuangan dilihat
dari ROA. Sedangkan
abnormal return dan
cummulative abnormal
return cenderung menurun
pada 2 hari sesudah
pengumuman merger dan
akuisisi. Dikarenakan
terlalu pendeknya event
window yang dipakai.

5 Kinerja pasar dan
kinerja keuangan
sesudah merger dan
akuisisi di Bursa Efek
Indonesia. (periode
1991-2010) oleh Kadek
Hendra Gunawan dan I
Made Sukartha (2013).

- Variabel (X) : Merger
dan akuisisi

- Variabel (Y):
- kinerja pasar (indikator:
harga saham)
- kinerja keuangan
(indikator: current ratio,
return on equity dan total
aset to total debt)

Metode analisis
komparatif,
menggunakan uji
normalitas
kolmogorov-
smirnov,
menggunakan, uji
paired sample t
test dan uji
wilcoxon signed
rank test

Simpulan yang dapat
diambil adalah kinerja
pasar perusahaan
mengalami peningkatan
yang signifikan sesudah
merger dan akuisisi,
sedangkan kinerja
keuangan perusahaan
tidak mengalami
peningkatan yang
signifikan sesudah merger
dan akuisisi.

6 Abnormal Returns to
Mergers and

- Variabel (X) : Merger
dan akuisisi

Penelitian studi
peristiwa (event

Mereka menemukan
bahwa abnormal return
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Acquisitions in
Ten Asian Stock
Markets oleh Jianyu
Ma, Jose A. Pagan, dan
Yun Chu (2009).

- Variabel (Y): -
Abnormal Return

study),menggunak
an perhitungan
abnormal
return (AR), dan
cumulative
abnormal return
(CAR).

mengalami peningkatan
secara positif pada periode
yang berbeda, yakni dua
hari, tiga hari dan lima
hari. Pada CAR mereka
menemukan bahwa ada
penurunan.

7 Impact of mergers and
acquisitions on stock
prices:
The U.S. ethanol-based
biofuel industry oleh A.
R. Khanal, Ashok K.
Mishra dan Kh. A.
Mottaleb (2013).

- Variabel (X) : Merger
dan akuisisi

- Variabel (Y): - Harga
saham (indikator:
Abnormal Return).

Penelitian studi
peristiwa (event
study),
menggunakan
perhitungan
abnormal
return (AR).

Studi menunjukkan rata-
rata kumulatif hasil
abnormal return
menunjukkan bahwa pasar
merespon terhadap aksi
korporasi merger dan
akuisisi seperti di industri
etanol US. Pertumbuhan
kumulatif positif bersih
keuangannya 3,88% di 60
hari periode analisis,
dengan indeks nilai
tertimbang pertumbuhan
keuangan adalah 4,94%.

8 Stock prices and
earnings management
around Merger and
Aqcuisition
transactions oleh
Antonia Botsari (2014).

- Variabel (X) : Merger
dan akuisisi

- Variabel (Y): - Harga
saham (indikator:
abnormal return)
- laba perusahaan
(indikator: ROA)

Penelitian
deskriptif dengan
pendekatan
komparatif.

Rencana merger dan
akuisisi untuk
meningkatkan laba
perusahaan memang
mengalami perubahan
secara signifikan begitu
juga dengan abnormal
return.

Sumber: Dari berbagai jurnal yang sudah diringkas oleh Peneliti.

2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam upaya untuk membuat keputusan yang rasional, pihak ekstern

perusahaan maupun pihak intern perusahaan seharusnya menggunakan suatu alat

yang mampu menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang

bersangkutan. Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut

karakteristik ekonominya.

Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Sofyan S. Harahap

(2011: 205) :

“Output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan
inilah yang akan menjadi bahan informasi bagi para pemakainya
sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.
Disamping sebagai informasi laporan laporan keuangan juga sebagai
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pertanggungjawaban atau accountability, sekaligus menggambarkan
indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya”.

Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian utama dari manajemen.

Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari:

1. Keputusan Pendanaan, meliputi kebijakan manajemen dalam pencarian dana

perusahaan, misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi dan

kebijakan hutang jangka pendek dan panjang perusahaan yang bersumber

dari internal maupun eksternal perusahaan.

2. Keputusan Investasi, kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva

tetap atau Fixed Assets seperti gedung, tanah, dan peralatan atau mesin,

maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga misalnya saham dan

obligasi atau aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.

3. Keputusan Pengelolaan Aset, kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki

secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dari ketiga ruang lingkup diatas sebenarnya hanya mengacu pada satu

tujuan yaitu bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan

perusahaan tersebut bisa dilihat dari profit yang diperoleh perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan

penjualan atau produksi, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas

perusahaan adalah salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat

pengendalian yang akan didapat dari aktivitas investasinya. Profitabilitas suatu

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal

yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah

kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba.

Menurut Sutrisno (2012 : 215) :

“Rasio Keuntungan (Profitability Ratios) merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

mendapatkan keuntungan.”
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Rasio profitabilitas ialah rasio yang bertujuan untuk dapat mengetahui

kemampuan perusahaan didalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta

memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas manajemen didalam

melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen dilihat dari laba yang

dihasilkan terhadap penjualan serta investasi perusahaan. Rasio tersebut disebut

juga dengan rasiorentabilitas. Banyak cara agar profit perusahaan bisa bertambah

salah satunya adalah dengan ekspansi. Penggabungan usaha adalah menyatukan

dua atau lebih badan usaha menjadi satu kesatuan entitas ekonomi yang memiliki

kapasitas lebih besar dari sebelumnya untuk menjalankan kegiatan usaha.

Penggabungan usaha dapat dilakukan dalam banyak dalam bentuk yang berbeda.

Sedangkan teori keuangan modern memberikan justifikasi bahwa cara yang paling

reliable dalam mengukur kinerja ekonomi perusahaan adalah dengan melacak

harga sahamnya. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011: 102) :

“Harga saham merupakan harga yang tejadi di bursa pada waktu
tertentu. Harga saham bisa berubah naik atau pun turun dalam
hitungan waktu yang begitu cepat. Ia dapat berubah dalam hitungan
menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut
dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan dan penawaran
antara pembeli saham dengan penjual saham.”

Menurut Jogiyanto Hartono (2010: 15) :

“Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa
pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan
oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar
modal.”

Dari harga saham, kita bisa melihat kinerja perusahaan. Keberhasilan

perusahaan dalam memberi kesejahteraan bagi para investor adalah dengan

memberikan harga sagam yang tinggi. Dari harga saham yang tinggi itu, apakah

perusahaan mampu memberikan nilai selisih yang positif atau justru negatif, nilai

ini biasa diukur dengan return sebagai perubahan nilai. Menurut Jogiyanto

Hartono (2010: 205) :

“Return saham merupakan tingkat pengembalian berupa imbalan yang
diperoleh dari hasil jual beli saham. Sedangkan abnormal return
merupakan selisih antara return aktual dengan return yang
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diekspektasikan oleh investor. Return realisasian (realized return)
merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data
historis. Sedangkan, return ekspektasi (expected return) adalah return
yang diharapkan oleh investor di masa mendatang.”
Kinerja perusahaan pasca-akuisisi bisa diidentifikasi melalui laporan

keuangan dalam beberapa tahun setelah penggabungan. Namun teori keuangan

modern memberikan justifikasi bahwa cara yang paling reliable dalam mengukur

kinerja ekonomi perusahaan adalah dengan melacak harga sahamnya terhadap

kinerja pasar secara keseluruhan. Dalam pasar yang efisien, nilai yang diharapkan

dari sebuah akuisisi akan diestimasi dengan menganalisis perubahan pasar segera

sesudah pengumuman transaksi akuisisi. Secara teori keadaan kinerja perusahaan

setelah melakukan merger atau akuisisi seharusnya mengalami perubahan yang

meningkat. Perubahan harga saham perusahaan pengakuisisi akan terlihat dari

sesudah pengumuman akuisisi tersebut. Perubahan akan dilihat dari harga saham

sebelum pengumuman dan sesudah pengumuman perusahaan melakukan akuisisi.

Tujuan dari dilihatnya harga saham agar para calon investor semakin tertarik jika

harga sahamnya cenderung mengalami riwayat yang baik dan memiliki potensi

yang besar untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang.
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Dari penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan : = diteliti

= tidak diteliti

Perusahaan Pengakuisisi

Laporan Keuangan Perusahaan

Analisis Rasio

Profitabilitas LeverageAktivitas Market ValueLikuiditas

Mengakuisisi
Perusahaan Target

Kondisi Akuisisi
(Sebelum dan

Sesudah)

ROA ROE NPM OPM

Harga Saham

Return Saham
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2.10 Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis null (Ho)

yang menyatakan tidak terdapat perbedaan, dan hipotesis alternatif (H1) yang
menyatakan terdapat perbedaan. Adapun langkah-langkah pengujian parametik
dengan menggunakan metode Paired Sample t Test adalah :

a. Membuat Hipotesis

1) Ho = tidak terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas (return on
assets) sebelum dan sesudah akuisisi.

2) Ho = tidak terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas (return on
equity) sebelum dan sesudah akuisisi.

3) Ho = tidak terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas (net profit
margin) sebelum dan sesudah akuisisi.

4) Ho = tidak terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas (operating
profit margin) sebelum dan sesudah akuisisi.

5) Ho = stidak terdapat perbedaan pada harga saham (return saham)
sebelum dan sesudah akuisisi.


