
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi seiring dengan berkembangnya dunia teknologi dan komunikasi 

semakin canggih menjadikan perusahaan berusaha akan tetap eksis dan 

mengalami pertumbuhan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Tanggapan 

perusahaan melihat kondisi beraneka ragam. Perusahaan memilih untuk lebih 

berfokus kepada sumber daya, perusahaan lain memilih tetap bertahan dengan apa 

yang dilakukan, serta ada pula perusahaan mengambil alih kegiatan operasi 

perusahaan lain yang dapat berbentuk penggabungan usaha yang disebut merger 

maupun dengan cara pengambil alihan atau pembelian perusahaan lain yang 

disebut akuisisi. Kegiatan merger dan  akuisisi terus berkembang di Indonesia. 

Perusahaan dengan melakukan merger dan akuisisi dapat meningkatkan nilai 

tambah dengan bantuan dari perusahaan yang lebih memiliki kompetensi dalam 

bidang keuangan perusahaan. 

Alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi yang sering dimunculkan 

adalah sinergi, pertimbangan pajak, membeli aset di bawah biaya penggantian, 

diversifikasi, dan insentif bagi manajer. Kelima alasan tersebut yang dominan 

adalah alasan sinergi. Sinergi yang terjadi sebagai akibat dari penggabungan usaha 

bisa berupa turun naiknya skala ekonomi yang berupa kenaikan modal. Ada atau 

tidaknya sinergi suatu merger dan akuisisi tidak bisa dilihat beberapa saat setelah 
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merger dan akuisisi terjadi, tetapi diperlukan waktu yang relatif panjang. Dampak 

dari pengumuman penggabungan usaha harus tetap dipantau perubahan yang 

terjadi beberapa waktu ke depan.   

Aktivitas merger semakin meningkat seiring dengan intensitasnya yang 

semakin mengglobal sehingga menunjukkan skala yang cukup signifikan dari 

tahun ke tahun (Abdul Moin,2010 : 2). Aktivitas merger akan memberikan nilai 

tambah dan menjadi tolak ukur pada kinerja keuangannya. Untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dapat dilakukan dengan 

membandingkan rasio-rasio keuangan sebelum dengan sesudah merger dan 

akuisisi. Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu maka 

peneliti mengindikasikan rasio-rasio keuangan yang berbeda antara sebelum 

dengan sesudah merger dan akuisisi terdiri dari rasio likuiditas yang diukur 

dengan current ratio, rasio aktivitas yang diukur dengan total assets turnover, 

rasio solvabilitas yang diukur dengan debt to equity ratio, serta rasio profitabilitas 

yang diukur dengan return on assets.  

Rasio likuiditas memberikan informasi yang sangat berguna bagi 

pengakuisisi ketika menilai perusahaan target yaitu seberapa besar tingkat 

likuiditas pasca merger. Jika sesudah merger perusahaan memerlukan dana yang 

likuid, maka perusahaan akan relatif lebih aman jika memiliki rasio likuiditas 

yang tinggi. Hasil penelitian Hamidah dan Manasye Noviani (2013) menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan CR dua tahun sebelum dengan dua tahun sesudah 

merger dan akuisisi. Dengan penggabungan usaha maka semestinya kemampuan 
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perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendek (current ratio) akan 

meningkat.  

Rasio aktivitas mengukur seberapa efisien manajemen perusahaan 

mengelola aktivanya, dengan merger dan akuisisi maka perusahaan dapat 

meningkatkan efektivitas perusahaan sehingga aset yang dimiliki oleh perusahaan 

dapat digunakan secara efisien untuk meningkatkan penjualan (total assets 

turnover). Hasil penelitian Putri Novaliza (2013) menyatakan bahwa total assets 

turn over menunjukkan perbedaan pada periode satu tahun sebelum dengan 

sesudah merger dan akuisisi yang berarti efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan aset dibawah kapasitas sehingga perusahaan meningkatkan harga 

jual.  

Rasio solvabilitas merupakan tingkat jumlah hutang terhadap seluruh 

kekayaan perusahaan. Jika terjadi sinergi atas dilakukannya merger dan akuisisi 

maka secara umum kesertaan modal mereka akan cukup baik sehingga 

meminimalisir penggunaan hutang dan mengurangi beban aset untuk menjamin 

hutang tersebut (debt to equity ratio). Putri Novaliza (2013) menyatakan bahwa 

debt equity ratio menunjukkan perbedaan pada periode satu tahun sebelum 

dengan sesudah merger dan akuisisi yang berarti efisiensi perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang memiliki tingkat ekuitas yang tinggi 

membuat sinyal negatif kepada investor.  

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba 

dari penjualannya. Jika terjadi sinergi yang baik maka secara umum tingkat 

profitabilitas perusahaan akan lebih baik dari sebelum melakukan merger dan 
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akuisisi, dimana return atas aset (return on assets) juga akan meningkat. Hamidah 

& Manasye Noviani menunjukkan perbedaan pada periode satu tahun sebelum 

dengan empat tahun sesudah merger dan akuisisi, yang berarti perusahaan 

semakin efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk kegiatan operasional 

perusahaan dan kinerja manajemen semakin efektif dibanding sebelum merger 

dan akuisisi. 

Merger dan akuisisi tidak selalu berdampak positif pada peningkatan nilai 

perusahaan, justru membawa kehancuran perusahaan. Tingginya angka kegagalan 

merger dan akuisisi, sehingga diperlukan rencana yang strategis dan matang untuk 

terhindar dari kegagalan ini (Abdul Moin,2010 :3). Berdasarkan hal tersebut maka 

penulis ingin mengambil judul : “Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah current ratio setelah merger dan akuisisi lebih baik dari sebelum 

merger dan akuisisi? 

2. Apakah total assets turn over setelah merger dan akuisisi lebih baik dari 

sebelum merger dan akuisisi? 

3. Apakah debt equity ratio setelah merger dan akuisisi lebih baik dari sebelum 

merger dan akuisisi? 

4. Apakah return on assets setelah merger dan akuisisi lebih baik dari sebelum 

merger dan akuisisi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji current ratio setelah merger dan akuisisi lebih baik dari 

sebelum merger dan akuisisi? 

2. Untuk menguji total assets turn over setelah merger dan akuisisi lebih baik 

dari sebelum merger dan akuisisi? 

3. Untuk menguji debt equity ratio setelah merger dan akuisisi lebih baik dari 

sebelum merger dan akuisisi? 

4. Untuk menguji return on assets setelah merger dan akuisisi lebih baik dari 

sebelum merger dan akuisisi? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan berbagai macam manfaat. 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran mengenai masalah yang 

dihadapi perusahaan dan menambah pengetahuan tentang rasio likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas dalam mengukur kinerja keuangan. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur manajemen keuangan, 

khususnya mengenai topik merger dan akuisisi. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

yang lain dalam penelitian selanjutnya yang mengambil topik sejenis. 

4. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang peningkatan 

kinerja keuangan perusahaan setelah melakukan merger dan akuisisi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Uraian dan penjelasan dari sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Selain itu, membahas tentang landasan teori, kerangka pemikiran penelitian, 

serta hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel serta 
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teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik 

analisis data. 

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini diuraikan tentang gambar subyek penelitian, analisis data, analisis 

deskriptif, analisis statistik, analisis pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, 

dan beberapa saran yang merupakan dari bagian penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




