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ABSTRACT 

 

In an ever increasing competitive environment, Pharmaceutical companies keep on 

expanding. Mergers and Acquisition (M&A) seems to be one of the preferred means of 

acquiring critical mass and economies of scale. This study intended to forecast whether the 

plan of M&A are acknowledge at company growth and if so, to establish an projection 

framework for managing it.  

As an object of this study there are two companies in pharmaceutical industry which 

is still in a group of BUMN, PT. Kimia Farma Tbk. as an acquirer that plan to take over PT. 

Indofarma. In order to gain a deeper understanding of the planning on the M&A, this study is 

supported by the data publisher for the financial report both companies in 2010 and 2011, 

and for the projection is used the financial report in 2011 as a base year. This study 

discusses the production, operation, and financial performance of both companies before 

M&A, then the projection if that M&A are truly happen and in further about the benefit after 

implementing M&A. 

Result indicated that positive effects could be expected of this M&A plan, and also 

optimization in production process, reducing cost in marketing and distribution, and some 

other post related to sales and general expenses, that all could improve the financial 

performance. 

Keywords: Planning, Merger and Acquisition (M&A), Projection, Financial performance   
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Bab I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Selama beberapa dekade belakangan ini, dunia usaha terus mengalami 

perkembangan dan perubahan. Perubahan tersebut lebih kita kenal dengan nama “Era 

Globalisasi”. Tuntutan akan perubahan tidak dapat dihindari, dan dapat dikatakan dalam 

suatu hari kemungkinan akan banyak terjadi perubahan dan perkembangan disemua 

bidang. Era globalisasi telah membuka kesempatan produk-produk Negara lain bebas 

masuk ke Indonesia. Secara mendasar, kondisi ini akan mengancam pertumbuhan dan 

perkembangan industri lokal Indonesia. Mengingat kondisi tersebut harus dihadapi oleh 

industriawan nasional, maka para industriawan tersebut dituntut untuk memiliki 

kecerdasan lebih dalam menghadapi dan memenangkan kompetisi yang ada secara 

berkelanjutan. 

Kata kunci yang tidak bisa terabaikan dalam menghadapi kompetisi tersebut 

adalah optimalisasi penjualan produk. Sebagaimana kita ketahui, penjualan suatu produk 

erat hal nya dengan cara pemasaran sebuah produk tersebut untuk memenangkan 

kompetisi bisnis. Dalam konteks menghadapi masuknya industri atau produk dari Negara 

lain ke Indonesia pastilah harus dihadapi dengan pola kecerdasan khusus. Tidak saja 

mengoptimalkan strategi pemasaran produk sebagaimana disebutkan diatas melainkan 

mulai memikirkan formula untuk terus mempertahankan kelangsungan hidup bagi 

perusahaan lokal dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan penggabungan 

industri nasional atau merger. 

“A merger is a combination of two corporation in which only one corporation 

survives and the merged corporation goes out of existence” (Patrick A. Gaughan 2007). 

Penggabungan usaha atau merger telah menjadi topik popular dalam beberapa tahun 

terakhir ini. Pada awalnya pembahasan tersebut hanya terbatas pada kalangan komunitas 

bisnis, namun sekarang masyarakat umum mulai familiar dengan istilah di atas. 

Berbagai macam alasan perusahaan melakukan penggabungan usaha, beberapa 

manager melakukan penggabungan usaha untuk meningkatkan kekuasaan dan 
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kebanggaannya. Manajer lainnya menyadari bahwa penggabungan usaha memberikan 

kesempatan untuk menciptakan suatu nilai ekonomi yang baru bagi para pemegang 

sahamnya, juga merupakan alternatif dalam mencapai skala ekonomi dan penghematan 

biaya yang di harapkan perusahaan. Sebagaimana yang di kemukakan Brealey, Myers, 

Allen 2011 : “Many mergers are intended to reduce cost and achieve economies of 

scale. … Economies of scale are enjoyed when the average unit cost of production goes 

down as production increases. One way to achieve economies of scale is to speread fixed 

cost over a large volume of production”.  

Pembahasan merger dalam penelitian ini merupakan bahasan penggabungan 

usaha dalam konteks asumsi pada industri farmasi di Indonesia yang saat ini masih 

dalam penyusunan yang merupakan bagian dari program merger BUMN. PT Kimia 

Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk. (INAF) adalah perusahaan lokal yang 

bergerak dalam industri farmasi. Kedua perusahaan ini termasuk dalam satu grup Badan 

Usaha Milik Negara atau BUMN. Penggabungan kedua perusahaan ini diharapkan akan 

mampu meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan 

menghasilkan laba. Selain itu juga, penggabungan diharapkan akan mampu 

meningkatkan daya saing perusahaan dalam persaingan industri secara global yang 

semakin ketat. Sebelum regrouping, pemerintah menguasai lima miliar lembar saham 

Kimia Farma atau 90,03 persen, serta 2,499 miliar saham Indofarma atau 80,64 persen. 

Kemudian akan dilakukan tukar saham Indofarma sebanyak 775,634 juta lembar, 

sehingga setelah regrouping kepemilikan pemerintah mencapai 5,775 miliar atau sekitar 

88,64 persen. 

Dengan demikian, alasan penulis memilih perusahaan tersebut sebagai kajian 

dalam penelitian ini tidak lain ingin mengharapkan industri obat nasional bisa menjadi 

tuan rumah di negeri sendiri, bukan menjadi mangsa perusahaan obat negara lain. Dan 

oleh karena itu penulis mengambil topik penelitian mengenai penggabunan usaha dengan 

judul “Analisis Rencana Penggabungan Usaha (Merger) PT Kimia Farma Tbk 

(KAEF) dan PT Indofarma Tbk. (INAF)” 
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1.2. Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan rancangan penggabungan usaha PT. Kimia Farma dan PT. 

Indofarma, salah satu tujuan dari penggabungan usaha ini selain upaya efisiensi 

biaya adalah agar terjalin pola bisnis yang sehat pada industri farmasi, sehingga 

hasil penggabungan usaha tersebut dapat menimbulkan sinergis bagi perusahaan 

lokal. Sehubungan dengan penggabungan usaha tersebut terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Bagaimana kinerja keuangan masing-masing perusahaan sebelum 

penggabungan? 

b. Bagaimana perkiraan gambaran kondisi penjualan, produksi dan operasi 

perusahaan apabila terjadi penggabungan? 

c. Bagaimana proyeksi kinerja keuangan perusahaan setelah penggabungan? 

d. Seberapa jauh manfaat yang bisa diperoleh perusahaan melalui 

penggabungan? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Untuk menjaga agar penelitian tetap fokus pada permasalahan, Maka peneliti 

menetapkan pembatasan ruang lingkup dari penelitian ini. Oleh karena itu, yang menjadi 

batasan penelitian ini adalah:  

a. Objek penelitian terdiri dari PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma 

Tbk. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

berupa laporan keuangan, khususnya laporan laba/rugi dan neraca 

Perusahaan yang dipublikasikan dan dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia. 

c. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada periode Desember 2007 hingga 

Desember 2011, sehingga jumlah periode pengamatannya adalah 5 tahun. 

d. Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio profitabilitas perusahaan. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma 

sebelum penggabungan. 

b. Untuk mengetahui kondisi oprasi perusahaan jika terjadi penggabungan. 

c. Untuk menganalisis proyeksi kinerja keuangan setelah penggabungan. 

d. Serta Untuk mengetahui manfaat merger bagi perusahaan.  

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi penulis  

 Memperoleh pengalaman dalam banyak hal khususnya dalam melakukan 

penelitian pada suatu perusahaan yang nyata. 

 Mengetahui proses penerapan penggabungan usaha di suatu perusahaan. 

 Dapat menambah pemahaman tentang pengaruh aktivitas dari penggabungan 

usaha terhadap bidang pajak dan kinerja keuangan khususnya pada 

profitabilitas perusahaan. 

b. Bagi perusahaan 

Penulis dapat memberikan ide ataupun masukan yang mungkin dapat 

berguna bagi PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma kedepannya. 

c. Bagi akademisi  

Sebagai bahan memperkaya khasanah penelitian di bidang perpajakan dan 

profitabilitas perusahaan yang melakukan penggabungan usaha, serta 

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5. Sistematika Penulisan  

Untuk lebih memahami pembahasan, penelitian ini dibagi menjadi 5 

(lima) bab. Kelima bab tersebut diuraikan secara ringkas sebagai berikut : 

a. Bab I Pendahuluan, 

Bab ini membahas latar belakang masalah penelitian; masalah penelitian 

yang secara terperinci membahas identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta 

perumusan masalah; tujuan penelitian ; manfaat penelitian ; dan sistematika 

penulisan. 

b. Bab II  Landasan Teoritis, 

Bab ini membahas landasan teori baik dari sudut akuntansi maupun 

keuangan serta peraturan pemerintah tentang penggabungan usaha; kinerja 

keuangan pada rasio profitabilitas perusahaan; dan analisis proyeksi laporan 

keuangan. 

c. Bab III  Metodologi Penelitian, 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian, seperti rancangan penelitian, metoda pengumpulan data, 

dan metoda analisis data. 

d. Bab IV  Analisis dan Pembahasan, 

Bab ini menguraikan pembahasan kasus kondisi keuangan PT. Kimia 

Farma dan PT. Indofarma sebelum bergabung; proyeksi penggabungan usaha PT. 

Kimia Farma dan PT. Indofarma; analisis keuangan setelah penggabungan usaha.  

e. Bab V  kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan berupa hal-hal 

penting hasil penelitian dan saran berupa hal-hal apa yang dapat dipertimbangkan 

oleh perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1.1 Penggabungan Usaha 

Perkembangan zaman telah mendorong entitas-entitas bisnis melakukan strategi 

bisnis dalam skala internasional. Strategi bisnis dapat meliputi inovasi produk, ekspansi 

pasar, pencarian sumber daya baru dan lain-lain yang dilakukan dengan tidak lagi 

memandang batas-batas negara atau borderless. Strategi bisnis dapat dilakukan dalam 

bentuk joint operation, co-branding, joint marketing dan sebagainya. Dan tidak jarang 

pula, strategi bisnis dilakukan dengan cara merger dan akuisisi atau dalam ilmu 

akuntansi biasa disebut dengan penggabungan usaha. Transaksi ini sangat mungkin 

dilakukan saat ini, mengingat perdagangan saham juga telah dilakukan secara luas tanpa 

memangdang batas-batas negara. Apalagi teknologi saat ini mendukung hal tersebut 

dilakukan.   

2.1.1.1 Definisi Penggabungan Usaha 

Menurut Patrick A. Gaughan (2007), pengabungan dua perusahaan dimana hanya 

satu perusahaan yang akan melanjutkan operasinya, perusahaan acquirer tidak hanya 

mendapatkan aset tetapi juga harus menanggung seluruh kewajiban dari perusahaan 

target. 

Sedangkan Brealey, Myers, Allen (2011) berpendapat bahwa : penggabungan 

usaha ada dua jenis, pertama, Merger : penggabungan yang melibatkan dua perusahaan, 

ada perusahaan acquiror dan perusahaan target, perusahaan acquiror menyerap seluruh 

asset dan kewajiban dari perusahaan target dan mengambil bisnis dari perusahaan target. 

Konsolidasi : dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk sebuah 

entitas baru, perbedaan antara acquiror dan target tidak jelas, karena saham dari masing- 

masing perusahaan yang bergabung telah ditukar dengan saham dari perusahaan baru 

hasil penggabungan. Kedua perusahaan yang bergabung kehilangan eksistensinya. 
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(I Putu Gede Ary Suta dalam Yulius Bungkang, 2007), merger dan akuisisi 

adalah istilah generik yang digunakan untuk mengungkapkan penggabungan usaha 

(business combination), di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk 

badan usaha baru.                               

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa 

merger sebagai penggabungan, akuisisi sebagai pengambilalihan dan konsolidasi sebagai 

peleburan. Definisi merger sesuai peraturan pemerintah tersebut sebagai berikut: 

”Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk 

menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan 

yang menggabungkan diri menjadi bubar”. 

Sesuai PSAK Nomor 22 dan beberapa literatur Advance Accounting, istilah 

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan, adalah 

kombinasi usaha (business combination) yang mempunyai cakupan yang lebih luas. 

PSAK No. 22 tentang Penggabungan Usaha memberikan pengertian sebagai berikut : 

Penggabungan usaha (Business combination) adalah penyatuan dua atau lebih 

perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan 

menyatu dengan (uniting with) perusahaan lain atau memperoleh kendali 

(control) atas aktiva dan operasi perusahaan lain”. 

Metode akuntansi dalam penggabungan usaha ada dua yaitu : (1) penyatuan kepentingan 

atau penyatuan kepemilikan (pooling of interest/ uniting of interest) dan (2) pembelian 

(purchasing). Penyatuan kepentingan memiliki makna yang sama dengan terminologi 

merger dan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor. 22 mendefinisikan 

penyatuan kepentingan (pooling of interest) adalah sebagai berikut : 

”Penyatuan kepentingan adalah suatu penggabungan usaha dimana para 

pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atau 

seluruh, atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi perusahaan yang bergabung 

tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala risiko dan manfaat yang melekat pada 
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entitas gabungan, sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan 

pengakuisisi”. 

2.1.1.2 Tipe-Tipe Merger 

Gaughan (2007) dan Ross, Westerfield, Jaffe (2005) membagi merger dan akuisisi 

berdasar aktivitas ekonomik diklasifikasikan dalam 3 (tiga) tipe yaitu : 

1. Merger Horizontal 

2. Merger vertikal 

3. Merger konglomerasi 

 

1. Merger Horizontal 

Merger Horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak 

dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger perusahaan-perusahaan ini bersaing 

satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Contoh merger horizontal adalah 

merger antara Pfizer dengan Warner Lambert pada tahun 2000 yang kemudian berubah 

nama menjadi Pfizer. Ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus yang dihasilkan dari 

sebuah akuisisi, sebagai bagian kesepakatan transaksi dengan Warner Lambert, Pfizer 

mendapatkan juga Lipitor, perusahaan obat anti kolesterol terbesar dengan tingkat 

keuntungan pada tahun 2004 sebesar US$ 11 juta (Gaughan, 2007). Contoh lainnya 

adalah merger antara Bank CIC, Bank Danpac dan Bank Pikko, dimana ketiga bank 

tersebut bergabung menjadi Bank Century. Salah satu tujuan utama Merger dan Akuisisi 

Horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau meningkatkan efisiensi melalui 

penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan dan 

fasilitas administrasi. Efek dari Merger Horizontal tersebut adalah semakin 

terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut. Apabila hanya terdapat sedikit 

pelaku usaha, maka struktur pasar bisa mengarah pada bentuk oligopoly. Bahkan jika 

para oligopolies ini melakukan merger maka struktur pasar akan mengarah pada 

monopoli. 
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2. Merger Vertikal 

Merger Vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang 

bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger tersebut dilakukan 

jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya 

dari industri hilir menuju industri hulu. Merger Vertikal dilakukan oleh perusahaan- 

perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan 

atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Tidak semua 

perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap mulai dari penyediaan input sampai 

pemasaran. Misalnya perusahaan minyak goreng tidak memiliki perkebunan sawit, atau 

maskapai penerbangan tidak memiliki biro agen perjalanan untuk memasarkan tiket 

pesawat. Untuk menjamin bahwa pasokan input berjalan dengan lancar maka perusahaan 

tersebut bisa mengakuisisi atau merger dengan pemasok. Contoh dari Merger Vertikal 

tersebut adalah PT Gudang Garam menngakuisisi PT Surya Pamenang yang bergerak 

dalam bidang kertas, dengan tujuan untuk menjaga pasokan kertas sebagai salah satu 

komponen utama dalam industri rokok. 

3. Merger Konglomerasi 

Merger Konglomerasi adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing- 

masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger Konglomerasi terjadi apabila 

sebuah perusahaan berusaha untuk melakukan diversifikasi bidang bisnisnya dengan 

memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bidang bisnis semula. Apabila 

merger konglomerasi tersebut dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan, maka 

terbentuklah sebuah konglomerasi. Sebuah konglomerasi memiliki bidang bisnis yang 

sangat beragam dalam industri yang berbeda, misalnya manufaktur, perbankan, 

pertambangan, otomotif, perhotelan, ritel, asuransi, konstruksi, agroindustri, penyiaran 

TV, consumer goods dan sebagainya. Contoh Merger Konglomerasi tersebut adalah 

merger antara Vicks Richardson (farmasi) dan Procter & Gamble (consumer goods). 

Dalam kaitannya dengan pasar modal dimana saham perusahaan terbuka 

diperjual-belikan, menurut Vincent C. Brenner and William K. Schroff  seperti 

dikemukakan dalam artikelnya “Foreign Company Access To The U. S. Securities 

Market: The Reverse Merger Approach”, Reverse Merger adalah pengambil-alihan 
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perusahaan terbuka oleh perusahaan tertutup yang memungkinkan perusahaan tertutup 

untuk menghindari proses yang panjang dan komplek seperti Initial Public offering 

(IPO) untuk menjadi perusahaan terbuka. 

Sedangkan menurut (Marisi P. Purba dalam Yulius Bungkang, 2007) berpendapat 

terdapat 3 (tiga) jenis penggabungan usaha yaitu : 

a. Akuisisi 

Suatu penggabungan usaha didefinisikan sebagai suatu akuisisi apabila salah satu 

perusahaan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain 

atau walaupun perusahaan tersebut tidak memperoleh hak suara lebih dari 50%, 

pengakuisisi dapat diidentifikasikan apabila salah satu perusahaaan yang bergabung 

memiliki kekuasaan lebih dari 50% hak suara, mengatur kebijakan keuangan, dan 

operasi berdasarkan anggaran dasar dan perjanjian, mengangkat dan memberhentikan 

direksi dan komisaris serta memperoleh hak suara mayoritas dalam rapat direksi 

perusahaan lain. Indikasi pengakuisisi perusahaan lain yang perlu diperhatikan adalah 

nilai wajar aktiva pengakuisisi perusahaan lebih besar dari pada perusahaan lainnya jika 

penggabungan usaha yang dilakukan dengan cara pertukaran saham berhak suara dengan 

kas, maka perusahaan yang membayar tunai adalah perusahaan pengakuisisi. Hal lain 

yang tidak kalah penting adalah dominasi manajemen. Perusahaan yang mendominasi 

manajemen perusahaan baru dianggap sebagai pengakuisisi. 

b. Reverse Acqusition 

 Penggabungan usaha kadang dilakukan dengan pertukaran saham berhak suara 

dari perusahaan yang akan melakukan penggabungan. Perusahaan yang merupakan 

pemegang saham yang memperoleh kendali dapat diindikasikan sebagai pengakuisisi 

dan perusahaan lain dianggap sebagai perusahaan yang diakuisisi. 

c. Penyatuan Kepemilikan 

Ada kalanya sangat sulit mengidentifikasi perusahaan pengakuisisi dan 

perusahaan yang diakuisisi, karena tidak terdapat pihak yang dominan dalam 

penggabungan usaha jenis ini. Pemegang saham dan direksi juga sama-sama bergabung 

dan membagi resiko dan manfaat secara bersama-sama dengan kondisi dimana mayoritas 
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saham berhak suara perusahaan yang bergabung dipertukarkan, besarnya nilai wajar 

perusahaan-perusahaan yang bergabung tidak berbeda secara signifikan dan pemegang 

saham masing-masing perusahaan yang bergabung relatif sama sebelum bergabung. 

2.1.1.3 Motif Merger Dan Akuisisi 

Gaughan (2007), menjabarkan secara garis besar motif sebuah perusahaan 

melakukan merger dan akuisisi adalah sebagai berikut : 

1. Motif ekonomis 

Tujuan yang mendasari suatu perusahaan melakukan merger maupun akuisisi 

haruslah untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham semaksimal mungkin. 

Oleh karena itu, setiap tindakan merger maupun akuisisi haruslah dievaluasi dari segi 

apakah tujuan tersebut mencapai tujuan atau tidak. Sama seperti tujuan investasi lainnya, 

beban yang dikeluarkan dalam rangka merger dan akuisisi haruslah dihitung dalam 

bentuk nilai tunai dari arus kas yang diharapkan akan diperoleh dari keputusan tersebut 

dimasa yang akan datang. 

Pemilihan alternatif strategis yang dilaksanakan melalui akuisisi dapat 

memberikan manfaat berupa penghematan waktu yang dibutuhkan dalam restrukturisasi. 

Hal tersebut dapat dilihat terutama pada pelaksanaan akuisisi yang dilatarbelakangi oleh 

diversifikasi produk atau jasa yang tidak berhubungan secara langsung dengan bisnis 

utama acquiring company. 

Memasuki product line yang baru melalui akuisisi akan membutuhkan waktu 

yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan pengembangan suatu produk baru secara 

internal. Disamping itu, mengakuisisi perusahaan atau usaha yang telah berjalan relatif 

mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan memulai dari awal.  

Kemungkinan lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan akuisisi adalah 

adanya kesulitan untuk melaksanakan pengembangan produk atau jasa secara internal 

mengingat adanya hambatan (entry barriers) yang tinggi. 

Di samping hal tersebut di atas, akuisisi dapat memberikan manfaat lain bagi 

acquiring company melalui sinergi terutama bagi perusahaan atau usaha yang 
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mempunyai kegiatan yang saling berhubungan. Manfaat tersebut termasuk peningkatan 

kemampuan bagi acquiring company yang bersumber dari kemampuan marketing, 

research and development, managerial skills dan transfer of technology. 

Selanjutnya melalui proses akuisisi perusahaan dapat menciptakan proses 

produksi yang lebih baik sehingga menghasilkan penurunan biaya produksi yang sangat 

berarti. Akuisisi yang dilaksanakan dan direstrukturisasi sebagai pembelian aset dapat 

memberikan kemungkinan manfaat melalui peningkatan depresiasi sehingga dapat 

menghasilkan taxable income yang lebih rendah, yang sekaligus berarti memperbaiki 

cash flow perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi 

dengan alasan – alasan sebagai berikut : 

a. Keuntungan dari segi operasi (operating advantage). 

Tindakan untuk melakukan merger dan akuisisi adalah karena alasan skala 

ekonomis yang kemungkinan dapat dicapai. Alasan inilah yang paling sering 

diungkapkan sebagai pembenaran. Yang dimaksud dengan skala ekonomi 

(economics of scale) adalah situasi dimana perusahaan dapat melakukan 

penurunan dalam beban rata-rata untuk memproduksi dan menjual suatu jenis 

produk dengan semakin meningkatnya volume produksi, misalnya melalui 

penurunan beban overhead. 

b. Keuntungan dari segi finansial (financial advantage). 

Perusahaan baru setelah merger atau perusahaan yang melakukan akuisisi 

(acquiring company) dapat memperoleh manfaat di pasar uang maupun pasar 

modal karena meningkatnya ukuran (size) maupun efisiensi perusahaan. Sebagai 

contoh, melalui merger dan akuisisi perusahaan menjadi lebih besar, sehingga 

dapat meningkatkan kapasitas untuk memperoleh pinjaman. Hal tersebut dapat 

pula menurunkan biaya modal. Perusahaan, selanjutnya dapat pula meningkatkan 

perolehan dana yang lebih tinggi melalui penerbitan surat berharga melalui pasar 

modal dengan biaya emisi rendah karena dengan perusahaan yang lebih besar 

floating-cost nya akan lebih rendah. 
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c. Kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan ( growth ). 

Melalui merger dan akuisisi, perusahaan dapat mengakselarasi tingkat 

pertumbuhan dibandingkan dengan melalui ekspansi internal. Disamping itu, 

melalui merger dan akuisisi, usaha-usaha untuk melakukan ekspansi memasuki 

jenis pasaran produk baru atau untuk membeli fasilitas produksi dalam rangka 

meningkatkan produk yang sudah ada, dapat dilakukan lebih cepat dan dengan 

biaya dan resiko yang lebih rendah. 

d. Diversifikasi usaha. 

Beberapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi dalam rangka melakukan 

diversifikasi atas kegiatan usaha perusahaan, sehingga dengan demikian dapat 

menjaga agar perolehan tingkat keuntungan tidak mengalami fluktuasi, karena 

faktor musim ataupun siklus ekonomi. Sebagai contoh, perusahaan yang 

memproduksi kendaraan kemungkinan akan melakukan akuisisi atas perusahaan 

perusahaan yang menghasilkan suku cadang kendaraan dengan harapan bahwa 

dalam masa perekonomian yang menguntungkan orang-orang akan membeli 

mobil baru. Sementara dalam masa-masa sulit orang-orang akan menahan diri 

untuk membeli mobil baru, dan hanya akan melakukan perbaikan atas mobil yang 

sudah ada, sehingga penjualan suku cadang mobil akan makin meningkat. 

Dengan adanya diversifikasi usaha yang diperoleh melalui akuisisi, diharapkan 

tingkat keuntungan perusahaan tidak akan mengalami fluktuasi yang ekstrim. 

2. Motif strategis 

Motif strategis termasuk motif ekonomi dalam kegiatan merger dan akuisisi 

dimaksudkan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan 

kompetitif dalam industri. Merger dan akuisisi memiliki motif strategis jika dilakukan 

untuk mengendalikan perusahaan lain. Untuk mendapatkan posisi strategis dalam 

industri, perusahaan harus mendapatkan salah satu keunggulan melalui strategi 

kepemimpinan pasar (market leadership) dan fokus. Apabila perusahaan menginginkan 

sebagai pemimpin pasar, perusahaan dapat melakukan merger dengan perusahaan lain 

yang berada pada industri yang sama sehingga pangsa pasar yang dimiliki semakin 
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besar. Kepemimpinan biaya juga bisa dicapai melalui merger atau akuisisi untuk 

mendapatkan economies of scale dan economies of scope. 

3. Motif Politis 

Motif politis seringkali dilakukan oleh pemerintah untuk memaksa perusahaan 

baik BUMN atau swasta untuk melakukan merger atau akuisisi. Muatan politis ini 

diambil untuk kepentingan masyarakat umum atau ekonomi secara makro. Alasan 

pemerintah untuk mendorong bank-bank yang berada di bawah Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN) melakukan merger adalah untuk menghindari likuidasi dan 

merupakan langkah politis untuk menyelamatkan perbankan nasional. Melalui merger, 

diharapkan bank-bank tersebut mampu beroperasi secara maksimal karena akan memiliki 

struktur permodalan yang kuat dan selanjutnya bisa meningkatkan kinerja bank. 

Misalnya adalah Bank Permata merupakan Bank Hasil Penggabungan dari 5 (lima) bank 

di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu PT Bank 

Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT 

Bank Patriot, dimana PT Bank Bali Tbk telah ditunjuk menjadi Bank Rangka (Platform 

Bank). 

4. Motif Perpajakan 

Apabila peusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi 

internal yang layak secara ekonomis, maka perusahaan bisa melakukan akuisisi sebagai 

cara penghindaran pajak. Sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh 

perusahaan jika memiliki kelebihan kas, namun perusahaan juga sekaligus menghadapi 

masalah yang terkait yaitu : 

a. Membayar dividen ekstra tetapi pemegang saham harus membayar pajak 

dividen. 

b. Menginvestasikan pada surat berharga tetapi menghasilkan tingkat 

pengembalian investasi (return on investment) yang tidak sesuai dengan 

harapan pemegang saham. 

c. Melakukan pembelian kembali saham (repurchasing stock) tetapi harus 

membayar pajak atas capital gain. 
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Dengan demikian membeli perusahaan lain merupakan alternatif terbaik jika memiliki 

uang kas yang berlebih sekaligus menghindari pajak. 

Demikian juga jika perusahaan yang memperoleh laba relatif besar, dengan 

melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan yang mengalami kerugian dalam 

operasi usahanya, maka laba yang seharusnya kena pajak, dapat dihindarkan, karena laba 

tersebut dikompensasikan dengan kerugian perusahaan yang digabung. 

5. Motif Sinergi 

Sinergi adalah peningkatan persaingan dan cashflow yang dihasilkan yang tidak 

dapat dicapai jika dilakukan oleh kedua perusahan yang bergabung itu sendiri-sendiri 

(Sirower, 1997) Istilah sinergi sering dikaitkan dengan reaksi dari pencampuran dua atau 

lebih unsur kimia, dimana hasil reaksi tersebut memberikan kekuatan yang jauh lebih 

besar dibanding dengan reaksi masing-masing unsur secara terpisah. Secara sederhana 

sinergi ditunjukkan dengan sebuah fenomena 2+2=5. Dari angka tersebut bisa dilihat 

adanya manfaat ekstra ketika elemen-elemen, unit-unit dan sumber daya kedua 

perusahaan bergabung (Gaughan, 2007). Dalam konteks merger dan akuisisi, sinergi 

diartikan sebagai hasil ekstra jika dua atau lebih perusahaan melakukan kombinasi 

merger. 

(Sembel dalam Yulius Bungkang, 2007) memberikan ilustrasi tentang efek 

sinergi sebagai berikut : Misalkan ada dua perusahaan, A dan B akan melakukan merger. 

Nilai perusahaan A dan B secara terpisah masing–masing adalah N(A) dan N(B). Nilai 

perusahaan A dan B sebagai satu kesatuan setelah penggabungan adalah N (AB). 

Penggabungan tersebut dikatakan menciptakan nilai tambah bila N(AB) lebih besar dari 

N(A)+N(B). 

Nilai tambah tersebut hanya dapat dicapai bila : 

a. Dengan penggabungan usaha dapat dicapai efisiensi operasi dan skala 

ekonomis. Dalam hal merger, value lebih mudah dicapai dengan 

dilakukannya merger horizontal (menggabungkan dua perusahaan dalam 

industri yang sama) dan merger vertikal (penggabungan dua perusahaan dari 

dua industri yang berkaitan erat). Dengan merger horizontal dan vertikal bisa 
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dilakukan penggabungan dari fasilitas, operasi, biaya tetap atau departemen 

yang sama. 

b. Konsep sinergi, artinya ada satu kekuatan salah satu perusahaan yang bisa 

dimanfaatkan perusahaan lain. Misalnya Rumah Makan A mempunyai lokasi 

yang bagus, sedangkan Rumah Makan B mempunyai menu yang terkenal 

enak dan pelayanan yang ramah. Penggabungan keduanya jelas akan 

memberikan prospek lebih baik dibandingkan jika masing-masing beroperasi 

sendiri. 

Tingkat keberhasilan sinergi dalam penggabungan usaha diukur melalui efisiensi 

operasi dan tercapainya skala ekonomis Brealey, Myers, Allen (2011). Efisiensi operasi 

dapat tercapai dengan menggabungkan divisi yang sama dari perusahaan yang 

melakukan penggabungan. Sedangkan skala ekonomis tercapai bila biaya rata-rata dari 

harga pokok penjualan turun bersamaan dengan meningkatnya output. Penggabungan 

baru dapat dikatakan menguntungkan bila setelah kedua perusahaan bergabung maka 

biaya yang harus dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan 

masing- masing perusahaan tersebut sebelum penggabungan usaha dilakukan. 

6. Motif Diversifikasi  

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang biasa dilakukan melalui 

merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksudkan untuk mendukung aktivitas bisnis dan 

operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Sebagai contoh Rumah Makan 

Sari Kuring mendirikan PT Sari Surya Catering bergerak dalam jasa katering untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang punya hajat/acara yang dilaksanakan di luar lokasi 

Rumah Makan, dan mendirikan PT Pangan Sari Internusa yang bergerak dalam jasa 

makanan dalam kemasan. Jika perusahaan melakukan diversifikasi yang semakin jauh 

dari indutri semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung 

kompetensi inti (core competence). Disamping memberikan manfaat seperti alih 

teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian yaitu adanya 

subsidi silang. 

7. Motif Non Ekonomi 

ANALISIS RENCANA..., HANNA AL ZAHRA, Ak.-IBS, 2012



17 

 

Ada kalanya merger dan akuisisi dilakukan tidak berdasarkan pada pertimbangan 

ekonomi semata, tetapi didasarkan pada pertimbangan lain seperti prestise dan ambisi. 

Motif non–ekonomi tersebut berasal dari kepentingan personal (personal interest motive) 

baik dari manajemen maupun pemilik perusahaan. 

2.1.1.4 Sumber Sinergi 

Ross, Westerfield, Jaffe (2005) mengklasifikasikan incremental cash flow yang 

dapat dijadikan sumber-sumber sinergi dari suatu penggabungan usaha kedalam 4 

(empat) kategori dasar, antara lain: 

1. Revenue Enhancement 

Salah satu alasan penting dari penggabungan usaha adalah perusahaan yang 

bergabung menjadi satu berpeluang untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar 

dari pada dua perusahaan yang menjalankan usahanya masing-masing. Peningkatan 

pendapatan tersebut berasal dari marketing gains, strategic benefit, dan market power. 

Marketing gains (keuntungan dari segi pemasaran) sering kali diakui dalam 

merger dan akuisisi dalam menghasilkan operating revenue yang lebih besar, 

peningkatan ini terjadi dari optimalisasi pemasaran ketika perusahaan telah bergabung. 

Peningkatan tersebut dapat berupa pengembangan media programming dan periklanan 

yang sebelumnya tidak efektif menjadi lebih efektif setelah perusahaan bergabung, 

perbaikan jaringan distribusi yang sebelumnya lemah, dan pengaturan kembali product 

mix perusahaan. 

Pada beberapa kasus merger dan akuisisi menjanjikan keuntungan strategis 

(strategic benefits) yang lebih ketika perusahaan bergabung. Peluang ini dipergunakan 

untuk mengambil manfaat pada lingkungan usaha yang kompetitif. Dalam hal ini, 

strategic benefits merupakan pilihan yang dihadapi perusahaan dalam menangkap 

peluang yang ada. Sebagai contoh, perusahaan mesin jahit mengakuisisi perusahaan 

pembuat komputer. Dengan penggabungan tersebut, perusahaan akan lebih bersemangat 

meningkatkan teknologi yang ada untuk bersaing di pasaran, perusahaan akan berupaya 

mengembangkan jahitannya dengan teknologi komputer dengan tujuan agar perusahaan 

terlihat lebih unggul dari pesaing-pesaing lainnya. 
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Market power atau monopoly power merupakan hasil dari upaya penggabungan 

usaha yang dilakukan perusahaan untuk memegang kendali di lingkungan usahanya. 

Sebuah perusahaan ketika mengakuisisi perusahaan lain memiliki kemungkinan untuk 

mengurangi pesaing perusahaan tersebut. Jika demikian, kemungkinan perusahaan 

meningkatkan pendapatannya dapat berupa peningkatan harga dari produk yang 

dijualnya, hal tersebut merupakan cerminan dari keuntungan yang didapatkan dari 

kegiatan monopoli. Penggabungan usaha atau merger yang menurunkan persaingan 

usaha secara umum, berdampak tidak menguntungkan bagi masyarakat luas dan 

merupakan tantangan bagi pemerintah dalam mengatur persaingan usaha agar tetap 

sehat.  

2. Cost Reduction 

Salah satu alasan paling mendasar dari penggabungan usaha atau merger ialah 

upaya penghematan biaya ketika perusahaan bergabung. Dengan adanya penggabungan 

usaha, perusahaan berharap dapat mengolah pembiayaan yang terjadi pada perusahaan 

lebih efisien dari pada perusahaan tersebut berjalan masing-masing. Perusahaan dapat 

meningkatkan efisiensi kegiatan operasinya dengan beberapa cara berbeda. 

Economies of scale dapat mengarahkan perkembangan perusahaan pada optimal 

size, hal ini di gambarkan ketika biaya produksi perusahaan terus menurun dimana hasil 

produksi terus meningkat. Sebaliknya, jika biaya produksi terus meningkat dan hasil 

produksi pun terus meningkat, kondisi ini menggambarkan diseconomies of scale. 

Walaupun sifat dari economy of scale tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi hal ini 

merupakan manfaat yang jelas dari merger horizontal, Spreading overhead akan muncul 

dari kegiatan ini serta sharing central facilities seperti head-quarters dan top manajemen 

dan teknologi perusahaan juga berpengaruh setelah penggabungan. 

Kegiatan operasional yang lebih ekonomis dapat dihasilkan dari merger vertikal 

maupun horizontal. Tujuan utama dari merger vertical ialah untuk melakukan kordinasi 

yang lebih dekat dari aktivitas operasinya agar lebih mudah. Demikian juga pada merger 

horizontal, penggabungan usaha dari usaha sejenis dapat meningkatkan efisiensi 

perusahaan. 
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Beberapa perusahaan yang melakukan penggabungan usaha bertujuan untuk 

penggunaan sumberdaya yang lebih baik atau mencukupi kebutuhan perusahaan yang 

masih kosong demi mencapai kesuksesan bersama. Contoh, perusahaan perlengkapan ski 

merger dengan perusahaan peralatan tenis. Dengan adanya penggabungan ini, 

perusahaan dapat saling melengkapi barang dagang nya di segala musim. Perusahaan 

akan tetap menciptakan profit baik di musim dingin maupun musim panas. 

Adanya penggabungan usaha berpeluang untuk penghapusan inefficient 

management. Terdapat beberapa perusahaan yang dapat meningkatkan nilainya dengan 

perubahan pada manajemennya. Perubahan struktur perusahaan adakalanya membawa 

dampak baik bagi perusahaan. Penempatan pekerja yang sesuai dengan keahliannya 

tentu dapat mengembangkan nilai perusahaan. Merger dan akuisisi dapat ditinjau sebagai 

bagian dari labor market bagi top management.   

3. Tax Gains 

Keuntungan dari pajak dapat dikatakan insentif yang kuat untuk kegiatan 

penggabungan usaha. Kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh dari pajak dari 

kegiatan penggabungan usaha atau merger adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan tax losses dari net operating losses. 

b. Pemanfaatan dari debt capacity yang belum digunakan. 

c. Penggunaan dari surplus pendanaan 

4. The Cost of Capital 

The cost of capital terkadang dapat berkurang ketika dua perusahaan melakukan 

penggabungan usaha atau merger, hal ini karena biaya dari issuing securities hilang dan 

berganti pada economies of scale. Biaya dari issuing debt dan equity akan jauh lebih 

kecil untuk issues yang besar dari pada yang kecil. 

2.1.1.5 Konsep Akuntansi Penggabungan Usaha 

Wacana akuntansi penggabungan usaha sejak tahun 1970-an telah didominasi 

seputar masalah penggunaan metode yang tepat, yang digunakan dalam mencatat 
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transaksi penggabungan usaha. Hal tersebut tidak saja ditemukan di Amerika Serikat 

sebagai pelopor perkembangan ilmu akuntansi keuangan, tetapi juga di negara-negara 

Eropa Barat dan Asia. Perubahan International Acoounting Standar (IAS) Nomor 22 

menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS) No. 3 juga tidak luput dari 

wacana seputar pemilihan metode pencatatan yang tepat. 

Metode Akuntansi Penggabungan Usaha, oleh (Beams, 2009) dikembangkan 

kedalam dua metode pencatatan akuntansi untuk penggabungan usaha yaitu : 

1. Metode Penyatuan Kepemilikan (Pooling of Interest Method atau Equity Method ) 

“Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan 

perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah suatu kesatuan dan secara relatif 

tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Karena tidak ada 

perusahaan yang memperoleh perusahaan yang lain, maka tidak ada pembelian, 

tidak ada harga beli, sehingga tidak ada dasar baru untuk pencatatan. Pada 

metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan- perusahaan yang 

bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Oleh 

karena itu, setiap goodwill pada buku masing-masing perusahaan yang bergabung 

akan dimasukkan sebagai aktiva pada buku entitas yang masih beroperasi 

(disatukan)”. 

2. Metode Pembelian (Purchase Method atau Cost Method) 

Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha 

merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas memperoleh aktiva 

bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode 

pembelian, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang 

diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. 

Dalam metode penyatuan kepemilikan dalam penggabungan usaha dianggap 

sebagai penyatuan kepemilikan dua atau lebih perusahaan dengan cara mempertukarkan 

saham berhak suara dan masing-masing perusahaan masih tetap ada sebagai badan 

hukum. Sedangkan, metode pembelian adalah apabila terjadi akuisisi oleh suatu 

perusahaan oleh perusahaan lainnya. 
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Pada metode penyatuan kepemilikan, dasar penilaian yang digunakan dalam 

penggabungan usaha adalah nilai buku aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi, 

dan tidak akan mengakibatkan goodwill pada saat penggabungan, karena pada prinsipnya 

transaksi yang terjadi bukanlah transaksi pembelian. 

Jika dilihat dari aspek ekonominya maka metode penyatuan kepemilikan 

mempunyai keunggulan dari segi perpajakan, karena transaksi yang terjadi tidak dapat 

dipandang sebagai obyek pajak dan tidak dianggap sebagai suatu bentuk investasi. 

Dalam metode pembelian, keuntungannya adalah karena setelah penggabungan usaha, 

laporan keuangan yang mengakuisisi akan mencerminkan hasil usaha gabungan sejak 

terjadinya penggabungan. Laba ditahan perusahaan yang diakuisisi dianggap sebagai 

laba ditahan perusahaan gabungan. Selain itu terjadi pula penambahan aktiva dari 

perusahaan yang diakuisisi. 

Perbandingan antara metode pembelian dan metode penyatuan kepemilikan dapat 

dilihat pada tabel 2.1 (Beams, 2009) 

Tabel 2.1 Perbandingan Antara Metode Pembelian Dengan Metode Penyatuan  

 

Pembelian Penyatuan Kepemilikan 

Neraca 

1. Asset dan kewajiban perusahaan 

target dicatat pada nilai pasar. Jika 

nilai pembelian (cost) lebih besar 

dari nilai asset bersih yang dapat 

teridentifikasi. Maka kelebihan 

tersebut dicatat sebagai goodwill. 

2. Laba ditahan dan agio saham 

perusahaan target tidak diakui /  

diperhitungkan. 

3. Modal saham dicatat pada nilai 

pasar 

 

Neraca 

1. Asset dan kewajiban dicatat sebesar 

nilai buku sebelum penggabungan. 

Tidak ada pengakuan terhadap 

goodwill. 

 

 

2. Laba ditahan dan agio saham 

perusahaan target ditambahkan 

dengan laba ditahan acquirer 

company. 

3. Modal saham yang diterbitkan 

dicatat pada nilai buku dari saham 

perusahaan target. 

 

Laporan Laba/Rugi 

1. Goodwill dari hasil kombinasi 

diamortisasi sehingga akan 

mengurangi keuntungan. 

 

2. Keuntungan perusahaan target 

digabung kedalam acquirer 

Laporan Laba/Rugi 

1. Karena tidak ada amortisasi 

goodwill berarti tidak ada 

penambahan beban (expense) 

terhadap pengurangan keuntungan. 

2. Keuntungan perusahaan target 

digabung ke dalam acquirer 
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company hanya dari tanggal 

kombinasi kedepan. 

 

 

3. Biaya langsung yang terjadi dalam 

penggabungan dimasukkan sebagai 

biaya perusahaan target. 

 

 

4. Biaya tidak langsung terkait dengan 

akuisisi dibebankan pada tahun 

terjadinya biaya. 

 

5. Biaya pengeluaran saham 

dikurangkan dari nilai saham yang 

tercatat. 

company selama satu tahun fiscal 

penuh dimana penggabungan 

terjadi 

 

3. Biaya langsung yang terjadi dalam 

penggabungan dibebankan pada 

tahun terjadinya biaya. 

 

 

4. Biaya tidak langsung terkait dengan 

akuisisi dibebankan pada tahun 

terjadinya biaya. 

 

5. Biaya penerbitan saham diakui 

sebagai beban. 

Sumber :Beams, “Advanced Accounting” 

Jeter (2011) menyebutkan pemilihan metode konsolidasi pada laporan keuangan 

seperti di bawah ini : 

Tabel 2.2     Metode Konsolidasi Laporan Keuangan Sesuai dengan Jumlah Kepemilikan 

Tingkat Pengaruh Entitas 

Induk 

Jumlah persentase 

kepemilikan 

Perlakuan Akuntansi 

 

Tidak berpengaruh secara 

signifikan 

Kurang dari 20 % Nilai  investasi sesuai 

dengan nilai wajar pada 

tahun tersebut. Metode 

biasa disebut cost method 

atau metode biaya. 

 

Pengaruh signifikan, namun 

tidak mengendalikan 

Antara 20 % sampai dengan 

50 % 

Investasi dinilai dengan 

metode ekuitas; bisa juga 

menggunakan nilai wajar 

saat itu 

Pengendalian secara efektif Lebih dari 50 % Memerlukan 

pengonsolidasian laporan 

keuangan. Nilai investasi 

diukur dapat dengan 

metode biaya, metode 

ekuitas sebagian maupun 

metode ekuitas penuh. 

Sumber :Jeter, Chaney, “Advanced Accounting” 

 Dibawah ketiga metode tersebut, nilai investasi dicatat pada nilai investasi saat 

itu.Perbedaan dari ketiga metode ini pada pencatatan selanjutnya. Bila menggunakan 
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metode biaya, saldo investasi pada entitas anak hanya akan disesuaikan ketika sebagian 

saham pada entitas anak dijual ataupun dibeli kembali. Penyesuaian nilai wajar 

dilakukan secara periodik dan disajikan dalam akun terpisah, Penyesuaian Nilai Wajar, 

sehingga nilai investasi pada entitas anak tetap seperti nilai investasi ketika pertama kali. 

 Selain itu, Jeter (2011) menyatakan apabila metode ekuitas dipakai maka akan 

lebih banyak pencatatan penyesuaian lagi. Pada metode ekuitas sebagian, pencatatan 

dilakukan untuk mencatat pendapatan dari entitas anak maupun mencatat adanya 

pembagian dividen dari entitas anak kepada entitas induk. Dalam metode ekuitas penuh, 

pencatatan penyesuaian lebih banyak lagi. Penyesuaian tambahan dilakukan untuk 

mencatat keuntungan yang belum terealisasikan dalam transaksi intra kelompok usaha, 

bagian dalam depresiasi maupun amortisasi yang dialami entitas anak juga diakui dalam 

entitas induk sesuai dengan persentase kepemilikannya. 

 

2.1.1.6 Penerapan Akuntansi Penggabungan Usaha 

1. PSAK No. 22 ”Akuntansi Penggabungan Usaha”. 

Konsep akuntansi dari penggabungan usaha di Indonesia diatur dalam Pernyataan 

Standar Akuntasi Keuangan Nomor 22 (PSAK No. 22) tentang ”Akuntansi 

Penggabungan Usaha”, penggabungan usaha bisa berbentuk akuisisi atau penyatuan 

kepemilikan. 

Penggabungan usaha melalui akuisisi, pencatatan akuntansinya adalah dengan 

metode pembelian. Perlakuan akuntasi terhadap akuisisi sesuai PSAK No. 22 adalah 

sebagai berikut : 

a. Sejak tanggal akuisisi, perusahaan pengakuisisi harus : (a) melaporkan 

hasil usaha perusahaan yang diakuisisi harus dilaporkan dalam laporan 

rugi labanya, dan (b) melaporkan aktiva dan kewajiban perusahaan yang 

diakuisisi harus dilaporkan dalam neracanya. 

b. Suatu akuisisi harus dibukukan sebesar biaya perolehan, sebagai imbalan 

atas perolehan kendali atas aktiva neto perusahaan lain, ditambah biaya-

biaya lain yang secara langsung dapat didistribusikan pada akuisisi 

tersebut. 

c.  

ANALISIS RENCANA..., HANNA AL ZAHRA, Ak.-IBS, 2012



24 

 

d. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan pengakuisisi 

atas nilai wajar aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada 

tanggal transaksi pertukaran diakui sebagai goodwill dan disajikan 

sebagai aktiva. 

Penggabungan perusahaan yang merupakan penyatuan kepemilikan (uniting of 

interest) harus dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan 

(pooling of interest). Perlakuan akuntasi untuk penggabungan usaha melalui penyatuan 

kepemilikan menurut PSAK No. 22 adalah : 

a. Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang bergabung untuk 

periode terjadinya penggabungan tersebut dan untuk periode 

perbandingan yang diungkapkan, harus dimasukkan dalam laporan 

keungan gabungan seolah-olah perusahaan tersebut telah bergabung sejak 

permulaan periode. Jika penggabungan terjadi setelah tanggal neraca, 

maka laporan keuangan masing-masing perusahaan tidak boleh 

memasukkan adanya penyatuan kepemilikan tersebut. 

b. Selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang 

diterbitkan, ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas 

atau aktiva lainnnya dengan jumlah modal yang diperoleh, harus 

disesuaikan terhadap ekuitas atau modal sendiri. 

c. Pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan penyatuan kepemilikan 

harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. 

 

2. PSAK No. 4 “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” 

Pernyataan ini diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas 

induk.Selain itu, pernyataan ini juga diterapkan dalam akuntansi untuk investasi pada 

entitas anak, pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi ketika suatu entitas 

menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai info tambahan. Dalam penyajian 

laporan keuangan konsolidasian, entitas induk menyajikan laporan keuangan 

konsolidasian yang mengonsolidasikan investasinya dalam entitas anak sesuai 
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pernyataan ini. Untuk ruang lingkup laporan keuangan konsolidasian ini sendiri, meliputi 

seluruh entitas anak dari entitas induk. 

Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi 

tambahan, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, 

pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi pada biaya perolehan atau sesuai 

dengan PSAK No. 55. Entitas induk mengakui dividen dari entitas anak, pengendalian 

bersama entitas atau entitas asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan 

tersendiri ketika hak menerima dividen diterapkan. 

Investasi dalam pengendalian bersama entitas dan entitas asosiasi yang dicatat 

sesuai dengan PSAK No. 55 dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan cara 

yang sama dalam laporan keuangan tersendiri investor. 

Prosedur konsolidasi menurut PSAK No. 4 (Revisi 2009), Dalam menyusun 

laporan keuangan konsolidasian, entitas menggabungkan laporan keuangan entitas induk 

dengan laporan keuangan entitas anak satu per satu dengan cara menambahkan pos-pos 

sejenis dari aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Agar laporan keuangan 

konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok usaha tersebut 

sebagai entitas ekonomi tunggal, dilakukan cara-cara sebagai berikut : 

1. jumlah tercatat investasi induk pada setiap entitas anak dengan porsi 

entitas induk atas ekuitas entitas anak dieliminasi, 

2. kepentingan non-pengendali atas laba atau rugi entitas anak yang 

dikonsolidasikan selama periode pelaporan diidentifikasi, 

3. kepentingan non-pengendali dari bagian kepemilikan entitas induk atas 

aset neto entitas anak yang dikonsolidasikan diidentifikasi secara 

terpisah. Kepentingan non-pengendali atas aset neto terdiri dari : 

a. jumlah kepentingan non-pengendali pada tanggal kombinasi bisnis 

awal yang dihitung sesuai dengan PSAK No. 22, 

b. bagian kepentingan non-pengendali atas perubahan ekuitas sejak 

tanggal kombinasi tersebut. 

Ketika ada hak suara potensial, proporsi atas laba atau rugi dan perubahan dalam 

ekuitas yang dialokasikan pada entitas induk dan kepentingan non-pengendali ditentukan 
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berdasarkan bagian kepemilikan saat ini dan tidak mencerminkan kemungkinan 

pelaksanaan dan konversi hak suara potensial. Lalu, saldo, penghasilan, transaksi dan 

beban intra kelompok usaha dieliminasi secara penuh. 

Saldo dan transaksi intra kelompok usaha, termasuk penghasilan, beban dan 

dividen, dieliminasi secara penuh. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra 

kelompok usaha yang diakui dalam aset, misalnya persediaan dan aset tetap, dieliminasi 

secara penuh. Kerugian intra kelompok usaha mungkin mengindikasikan suatu 

penurunan nilai yang mensyaratkan pengakuan dalam laporan keuangan 

konsolidasi.PSAK No. 46 mengenai Pajak Penghasilan diterapkan untuk perbedaan 

temporer yang timbul dari eliminasi keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra 

kelompok usaha. 

Laporan keuangan entitas induk dan entitas anak yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian disusun pada tanggal yang sama. Jika akhir 

periode pelaporan entitas induk berbeda dengan entitas anak, maka entitas anak 

menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan 

keuangan entitas induk untuk tujuan konsolidasi, kecuali tidak praktis. 

Jika laporan keuangan entitas anak yang digunakan untuk menyusun laporan 

keuangan konsolidasi memiliki perbedaan tanggal penyusunan dengan laporan keuangan 

entitas induk, maka penyesuaian dilakukan atas dampak transaksi atau peristiwa 

signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan entitas anak dengan tanggal 

laporan keuangan entitas induk. Dalam hal ini, perbedaan antara akhir periode pelaporan 

entitas anak dengan entitas induk tidak lebih dari tiga bulan. Lamanya periode dan 

perbedaan antar akhir periode pelaporan adalah sama dari periode ke periode. 

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan 

akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika 

anggota kelompok usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan yang 

digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian untuk transaksi dan peristiwa dalam 

keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian. 

ANALISIS RENCANA..., HANNA AL ZAHRA, Ak.-IBS, 2012



27 

 

Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan dalam laporan keuangan 

konsolidasian sejak tanggal akuisisi sebagaimana yang telah didefinisikan dalam PSAK 

No. 22. Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada nilai aset dan kewajiban 

yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Misalnya, 

beban penyusutan yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian 

setelah tanggal akuisisi didasarkan pada nilai wajar aset tersusutkan yang diakui dalam 

laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi. Penghasilan dan beban entitas 

anak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian sampai dengan tanggal ketika 

entitas induk berhenti mengendalikan entitas anak. 

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan 

konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Laba atau rugi dan setiap 

komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan 

pada kepentingan non-pengendali. Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada 

pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini 

mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit. 

Jika entitas anak mempunyai saham preferen kumulatif beredar yang 

diklasifikasikan sebagai ekuitas dan dimiliki oleh kepentingan non-pengendali, maka 

entitas induk menghitung bagiannya atas laba atau rugi setelah penyesuaian untuk 

dividen atas saham tersebut, apakah ada atau tidak ada dividen yang telah diumumkan. 

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak 

mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas (dalam hal ini 

transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik).Dalam keadaan tersebut 

nilai tercatat kepentingan pengendali dan non-pengendali disesuaikan untuk 

mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak.Setiap perbedaan antara 

jumlah kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan 

atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik 

entitas induk. 
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3. PSAK No. 38 “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” 

PSAK No. 38 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntasi transaksi 

restrukturisasi entitas sepengendali (under common control), yang tidak dicakup oleh 

PSAK No. 22 yang mengatur transaksi antara entitas yang tidak sepengendali. 

Sebagaimana tersebut dalam PSAK No. 38 Paragraf 9, dijelaskan sifat transaksi tersebut 

sebagai berikut : 

“Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aktiva, 

kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam 

reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, 

bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga 

transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh 

kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok 

perusahaan tersebut.” 

Selisih harga pengalihan dengan nilai buku sehubungan transaksi antara entitas 

sepengendali bukan merupakan goodwill, melainkan dibukukan dalam perkiraan ”Selisih 

Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”. Saldo perkiraan tersebut 

selanjutnya akan disajikan sebagai unsur Ekuitas. 

Menurut PSAK. No. 38, kriteria terdapatnya pengendalian adalah apabila pihak 

pengendali (induk perusahaan) memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu perusahaan 

terkendali (anak perusahaan) baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anak 

perusahaan lain). 

Prosentase hak suara bukan satu-satunya ukuran, karena jika hak suara kurang 

dari 50% atau bahkan nol persen sekalipun, pengendalian tetap dianggap ada apabila 

dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut : 

a. mempunyai hak suara lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor 

lain. 

b. mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan 

lain tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. 
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c. kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota 

pengurus perusahaan yang lain tersebut. 

d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus. 

2.1.1.7 Pengaruh Penggabungan Usaha Terhadap Stakeholder 

Pengaruh penggabungan usaha terbagi dalam dua ukuran yaitu moneter dan non 

moneter, pengaruh yang bersifat moneter relatif mudah diukur. Misalnya pengaruh 

akuisisi terhadap kemakmuran pemegang saham yang dihasilkan dari premium yang 

akuisisi terhadap kemakmuran pemegang saham yang dihasilkan dari premium yang 

mereka terima atau meningkatnya gaji para manajer pasca akuisisi. Sebaliknya pengaruh 

yang bersifat non moneter sulit untuk dikuantifikasi, seperti pengaruh psikologis 

karyawan ketika mereka diberhentikan. 

Penggabungan usaha berpengaruh terhadap stakeholder yaitu : pemegang saham, 

manajemen, masyarakat umum, pemerintah, supplier, kreditor, karyawan. (David A. 

Light, 2001) dalam artikelnya Who Goes, Who Stays ? yang diterbitkan dalam Harvard 

Bussiness Review (HBR), menjelaskan pengaruh penggabungan usaha terhadap 

karyawan, dimana penggabungan usaha antara DeWaal Pharmaceuticals berkedudukan 

di Belanda dan BioHealth berkantor pusat disebelah utara New York, keduanya adalah 

pembuat dan penjual segala macam obat mulai dari penghilang rasa sakit sampai obat 

untuk AIDS, diceritakan bagaimana Steve Lindell CEO dari perusahaan BioHealth 

menangani para senior manajernya, sejak pengumuman merger antara kedua perusahaan 

tersebut di atas, para senior manajer resah bagaimana dengan posisi mereka di 

perusahaan hasil penggabungan nanti, sebelum pertemuan dengan Kaspar van de Velde 

chairman perusahaan dari DeWaal (dua bulan setelah pengumuman) untuk membahas 

penempatan para senior manajer, karena ada 120 senior manajer di kedua perusahaan 

untuk 65 posisi di perusahaan hasil penggabungan, tiga direkturnya sudah mendapat 

tawaran yang sangat serius dari perusahaan lain. Masalah tersebut tidak saja terjadi di 

BioHealth tapi juga terjadi pada DeWaal, dimana empat senior manajernya telah 

mendapatkan tawaran yang sangat serius dari perusahaan lain. Hal tersebut juga 

mengakibatkan harga saham BioHealth turun 20% setelah pengumuman kesepakatan 

kedua perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha 
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2.1.1.8 Manfaat dan risiko Merger dan Akuisisi 

Dalam banyak literatur manajemen strategi ditemukan bahwa merger dan akuisisi 

memberikan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang mungkin dihasilkan dari proses 

merger dan akuisisi antara lain : 

1. Meningkatkan efisiensi melalui sinergi yang tercipta diantara perusahaan yang 

dimerger atau diakuisisi. 

2. Memperluas portfolio jasa yang ditawarkan yang akan berakibat pada 

bertambahnya sumber pendapatan bagi perusahaan. 

3. Memperkuat daya saing perusahaan, dan lain sebagainya.  

Namun selain manfaat yang mungkin dihasilkan perlu juga diperhatikan 

kemungkinan risiko yang akan muncul sebagai hasil dari merger dan akuisisi, yaitu: 

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. 

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 

dimasing-masing perusahaan selama ini akan memerlukan penyesuaian dengan 

waktu yang relatif lama, dan sebagainya. 

2.1.1.9 Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Merger dan Akusisi 

Keberhasilan suatu merger dan akuisisi sangat bergantung pada ketepatan analisis 

dan penelitian yang menyeluruh terhadap faktor-faktor penyelaras atau kompatibilitas 

antara organisasi yang akan bergabung. (Neil M. Kay dalam Muhammad Aji Nugroho, 

2010), dalam bukunya Pattern in Corporate Evolution, mengungkapkan bahwa merger 

dan akuisisi akan berlangsung sukses apabila diantara perusahaan yang akan bergabung 

memiliki market link dan technological link. Sementara (Robins dalam Muhammad Aji 

Nugroho, 2010), dalam Organizational Behavior, menambahkan bahwa kompatibilitas 

budaya organisasi yang akan bergabung dalam sebuah merger seringkali menjadi faktor 

non ekonomi yang krusial dalam mendukung keberhasilan sebuah proses merger. 
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Sedangkan (Pringle dan Harris dalam Muhammad Aji Nugroho, 2010), dalam bukunya 

Esentials of Managerial Finance memandang bahwa kinerja keuangan pada perusahaan 

hasil merger merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika dua 

perusahaan atau lebih akan bergabung. 

1. Faktor Pasar dan Pemasaran 

Menurut (Neil M. Kay dalam Muhammad Aji Nugroho, 2010), perusahaan dapat 

berhasil dalam melakukan merger dan akuisisi apabila terdapat kesamaan atau 

komplementaritas dalam hal pasar yang ia sebut sebagai market linkages. Salah satu 

hasil yang diharapkan dari merger dan akuisisi adalah sinergi yang dihasilkan oleh 

meningkatnya akses perusahaan ke pasar baru yang selama ini tidak tersentuh. 

Sumber-sumber potensial yang dalam hal ini menggabungkan kesempatan pasar 

dengan saling berbagi pasar yang ditekuni masing-masing selama ini (cross marketing). 

Dengan lini produk yang lebih luas, setiap perusahaan dapat menjual lebih banyak 

produk kepada pelanggannya dari yang selama ini telah dilakukannya. Cross marketing 

ini memungkinkan secara cepat masing-masing perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatannya dengan sangat cepat. Sehingga memungkinkan terjadinya cross selling 

yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan hasil merger dan akuisisi. Sebagai 

contoh sarana cross-marketing adalah kekuatan merk salah satu produk akan 

memberikan efek kepada produk yang lain yang didapat dari hasil merger dan akuisisi. 

Sustainability perusahaan sangat tergantung pada respon pasar yang positif 

terhadap apa yang mereka tawarkan. Meskipun memiliki kemampuan untuk 

memproduksi barang atau jasa yang berkualitas namun bila pasar tidak memberikan 

respon yang positif maka perusahaan tidak akan memperoleh profit. Sementara profit 

merupakan dasar bagi keberlangsungan sebuah perusahaan. 

2. Faktor Teknologi 

Menurut (Neil M. Kay dalam Muhammad Aji Nugroho, 2010), perusahaan dapat 

melakukan merger dan akuisisi apabila terdapat kesamaan atau komplementaritas dalam 

hal sumber daya teknologi dan produksi yang ia sebut sebagai technological linkages. 
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Technological linkages ini dapat meliputi penggabungan proses produksi karena proses 

yang sama seperti halnya yang terjadi pada horizontal merger. 

Proses pengembangan produk juga dapat menjadi sarana terjadinya sinergi 

teknologi informasi dalam satu organisasi. Ketika teknologi yang digunakan sama maka 

potensi sinergi dapat diciptakan. Dengan melakukan proses merger dan akuisisi secara 

sehat dan suka rela, potensi sinergi akan menghasilkan skala dan ruang lingkup ekonomi 

(economy of scale and scope) yang bermanfaat. Teknologi dapat juga didefinisikan 

sebagai kemampuan produksi dan inovasi yang dimiliki oleh perusahaan yang tercermin 

dari kualifikasi sumber daya manusia, skill dan keahlian yang mereka miliki, jenis 

produk yang mereka tawarkan serta peralatan barang modal yang mereka gunakan. 

Disinilah para pengambil kebijakan juga mesti berhati-hati. Jangan sampai 

perusahaan hasil merger dan akuisisi malah menjadi tidak produktif dikarenakan adanya 

kesenjangan teknologi. 

3. Faktor Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan salah satu aspek non ekonomis yang sangat 

penting untuk dipertimbangkan ketika dua perusahaan atau lebih melakukan merger dan 

akuisis. Dalam banyak kasus merger dan akuisisi diberbagai perusahaan, masalah budaya 

seringkali menjadi masalah yang sangat krusial. Latar belakang budaya yang sangat 

berbeda diantara karyawan dapat menyebabkan karyawan enggan untuk melakukan kerja 

sama, masing-masing berusaha melakukan sesuatu berdasarkan cara metode yang selama 

ini telah mereka lakukan diperusahaan lama mereka, untuk bisa beradaptasi seringkali 

membutuhkan waktu yang lama. 

Budaya organisasi didefinisikan oleh (Robins dalam Muhammad Aji Nugroho, 

2010) sebagai suatu persepsi bersama yang dianut anggota-anggota organisasi tersebut. 

Schein (2004), menyebutkan bahwa budaya organisasi mengacu kepada suatu sistem 

makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari 

organisasi lainnya. Sementara (Kotter dan Heskett dalam Muhammad Aji Nugroho, 

2010) menjelaskan bahwa dalam organisasi, budaya mempresentasikan value dan cara 

yang dimiliki bersama oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Value sendiri 
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dipandang sebagai keyakinan dasar tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya 

dilakukan dan apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk organisasi. 

Perbedaan budaya ini dapat menyebabkan konflik. Akibatnya kerja sama tidak 

mudah terbangun, kohesivitas organisasi lemah, sinergi tidak tercipta, akhirnya 

produktivitas perusahaan hasil merger dan akuisisi juga menjadi lebih buruk dari 

sebelumnya. 

Perbedaan budaya organisasi tentu dapat diselesaikan. Karena memang budaya 

sendiri adalah sesuatu yang dapat berubah. Namun hal tersebut membutuhkan waktu dan 

kemampuan mengelola perubahan yang baik. Karenanya sebelum merger dan akuisisi 

dilakukan kiranya perlu dipersiapkan model transisi budaya yang bisa diterima dan 

diikuti oleh segenap komponen dalam masing-masing perusahaan yang akan merger dan 

akuisisi. 

4. Faktor Keuangan 

Salah satu alasan mengapa merger dan akuisisi dilakukan adalah harapan akan 

terjadinya sinergi melalui penggabungan sumber daya beberapa perusahaan. Dari sisi 

finansial, sinergi ini bermakna kemampuan menghasilkan laba perusahaan hasil merger 

dan akuisisi yang lebih besar dari kemampuan laba masing-masing perusahaan sebelum 

merger dan akuisisi. Sinergi inilah yang menjadi syarat awal terjadinya sebuah merger. 

Sinergi ini kemudian memungkinkan perusahaan hasil merger dan akuisisi dapat 

membiayai proses merger dan akuisisi serta mampu memberikan deviden yang premium 

kepada pemilik modal perusahaan. 

Efek sinergi dari sebuah merger dan akuisisi bersumber pada dua aktivitas yaitu 

sinergi dalam hal operasional dan sinergi dalam hal finansial. Sinergi operasional dapat 

terjadi berupa peningkatan pendapatan (revenue enhancement) dan pengurangan biaya 

(cost reduction). 

Dalam prakteknya, usaha peningkatan pendapatan ini lebih sulit dibanding usaha 

mengurangi biaya produksi. Hal ini karena yang kedua lebih kasat mata dan terukur 

sehingga lebih mudah diidentifikasi. Sementara sinergi dalam hal finansial berhubungan 
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dengan kemungkinan lebih rendahnya biaya memperoleh modal bagi perusahaan hasil 

merger dan akuisisi dibanding biaya bagi perusahaan sebelum merger dan akuisisi. 

Para perencana merger dan akuisisi cenderung melihat pengurangan biaya 

sebagai sumber utama sinergi operasional. Pengurangan biaya ini lebih banyak 

bersumber dari skala ekonomi yaitu penurunan biaya per unit produk yang dihasilkan 

oleh peningkatan volume produksi atau skala operasional perusahaan. Biaya per unit 

produk yang tinggi muncul akibat biaya tetap operasional yang hanya menghasilkan 

output yang sedikit. Proses yang meningkatkan jumlah output yang kemudian berakibat 

penurunan biaya per unit ini biasa disebut spreading overhead. Sumber lain yang dapat 

mengurangi biaya adalah peningkatan spesialisasi tenaga kerja dan manajemen, serta 

penggunaan barang modal yang lebih efisien, yang tidak mungkin terjadi pada tingkat 

output yang rendah. 

2.1.1.10 Due Diligence 

Due diligence adalah frase dengan asal-usul pada sektor korporasi. Hal ini 

digunakan untuk menjelaskan langkah yang diambil organisasi dalam memastikan diri 

terhadap aktivitas merger guna mewujudkan kepentingan terbaik perusahaan. Di sisi lain,  

due diligence menggambarkan pemeriksaan lanjutan pada proses awal dari 

penggabungan. Hasil dari proses due diligence adalah pembelajaran penuh dalam upaya 

mengetahui organisasi secara keseluruhan sebelum terjadi penggabungan usaha atau 

merger untuk memastikan agar tetap proporsional dengan risiko yang dihadapi. 

 

Due diligence memeriksa ke dalam tiga kategori utama: 

a. Commercial 

b. Financial 

c. Legal 

Sifat pemeriksaan harus proporsional dengan: 

a. ukuran dan karakteristik perusahaan; 

b. Jumlah pendapatan dan pengeluaran yang terlibat; dan 

c. Sifat dasar perusahaan dan aktivitas perencanaannya. 
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Contoh dari proses yang lebih ketat pada perusahaan yang mungkin diperlukan 

jika memiliki satu atau lebih hal berikut: 

a. Pengaturan penyelenggaraan pelayanan yang kompleks 

b. Profil pekerjaan yang memiliki sensitivitas pasar yang tinggi 

c. Hubungan dengan perusahaan terafiliasi 

d. Beroperasi di sejumlah letak geografis 

e. Terdapat satu atau lebih anak perusahaan 

f. Memiliki asset dan properti yang luas 

g. Dibatasi dana hibah atau permanen 

Oliver wyman sebuah perusahaan leading global management consulting firm 

mengembangkan sebuah nilai due diligence yang melalui kemampuan yang dapat 

mengakomodasi analisis pasar, kompetisi, bisnis desain dan operasi. Ini berfokus pada 

kunci tertentu kinerja perusahaan dan terkait resiko bagi potensi investasi. Dengan kata 

lain nilai due diligence memfokuskan pada evaluasi usaha yang benar-benar penting 

ketika membuat keputusan investasi. Dengan menaruh perhatian terhadap nilai-nilai 

perusahaan, dan yang lebih mendalaman tentang pemahaman terhadap proyek sumber 

daya atau perencanaan perusahaan. 

Nilai due diligence menggabungkan tiga pokok bahasan: pertama, dalam 

wawasan dari sektor industri ahli dengan luas pengalaman terhadap target, serta 

ekosistem aset yang kompetitif; kedua, keahlian di bidang manufaktur, fungsional yang 

luar biasa supply chain management, pembelian barang dan disiplin alur usaha; dan 

ketiga, sistematis pengawasan bisnis, biaya struktur, profil investasi dan aliran likuiditas 

perusahaan. Kombinasi yang kuat ini memungkinkan Oliver Wyman untuk 

mengidentifikasi hal yang sangat penting pada kinerja perusahaan dan terkait risiko yang 

kemudian mengarah pada sebuah keputusan manajemen yang fokus pada penilaian 

bersama untuk rancangan sebuah penciptaan nilai post-acquisition. 

Sebagai hasil, Oliver Wyman menjelaskan nilai due diligence yang terbukti jauh 

lebih banyak memberi manfaat  daripada hanya kombinasi konvensional dan operasional 

komersial. Perpanjangan ruang lingkup, kombinasi perindustrian dan fungsional keahlian 

serta fokus pada penciptaan nilai perusahaan, menjadi poin penting untuk setiap investasi 
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dan membuka jalan lebih baik bagi manajemen untuk mengambil keputusan dengan 

tindakan yang segera dan lebih cepat pada hasil.   

2.1.2 Penilaian Kinerja Perusahaan 

(Horngren, 2009) menjelaskan penilaian kinerja perusahaan adalah penentuan 

atau pengukuran secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang telah ditetapkan. 

Menurut (Subramanyam, Wild, 2010) kinerja perusahaan dinyatakan dalam tolok ukur 

yang spesifik, dianalisis dan diinterpretasikan kedalam upaya menterjemahkan faktor-

faktor keberhasilan kedalam kriteria yang dapat diukur. 

Analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

analisis bisnis. Hal tersebut meliputi analisis atas lingkugan bisnis perusahaan, 

strateginya, serta posisi keuangan dan kinerjanya. Analisis tersebut berguna dalam 

banyak keputusan bisnis seperti memilih investasi dalam efek (surat berharga atau 

sekuritas) ekuitas atau efek hutang, memilih perpanjangan pinjaman dengan utang 

jangka pendek atau utang jangka panjang, menilai perusahaan dalam penawaran saham 

perdana (initial public offering - IPO), dan mengevaluasi restrukturisasi yang meliputi 

merger, akuisisi, dan divestasi. Analisis laporan keuangan adalah aplikasi dari alat dan 

teknis analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan 

untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. 

Dalam kegiatan operasional perusahaan perlu dilihat bagaimana perkembangan 

perusahaan selama melaksanakan kegiatan usahanya. Perkembangan perusahaan 

merupakan suatu analisis terhadap kemajuan atau kemunduran suatu perusahaan. 

Penilaian kinerja suatu perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal seperti 

pemilik perusahaan, manajer dan karyawan perusahaan, tetapi juga bagi pihak-pihak 

eksternal dimana perusahaan tersebut berdomisili, pelanggan serta pihak lainnya 

(Subramanyam, Wild, 2010). 

Di dalam penggabungan perusahaan ini, penilaian kinerja perusahaan menjadi 

penting untuk mengukur efektifitas operasional perusahaan yang akan bergabung. 

Penilaian kinerja akan memberikan analisis tentang kemajuan atau kemunduran 
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operasional perusahaan. Penilaian kinerja akan bermanfaat bagi internal perusahaan 

seperti pemilik, manajer dan karyawan, maupun pihak eksternal seperti pelanggan. 

2.1.2.1 Tujuan Analisis Kinerja Perusahaan 

Menurut (Subramanyam, Wild, 2010) tujuan dilakukannya analisis kinerja 

perusahaan adalah : 

1. Melakukan investasi pada saham, 

2. Menganalisis faktor internal dan eksternal, 

3.  Pemberian kredit, 

4. Mengetahui tingkat kesehatan pemasok dan pelnggan, 

5. Menganalisis pesaing, 

6. Penilaian kerusakan, 

7. Mengetahui tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari jumlah karyawan. 

 

Selain itu, analisis kinerja ditujukan bagi perusahaan dan para pihak yang 

berkepentingan untuk mengukur sejauh mana efisiensi dan efektifitas perusahaan-

perusahaan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah direncanakan. Penilaian 

terhadap kinerja tidak hanya dilakukan terhadap kinerja keuangan tetapi juga mencakup 

kinerja operasional. Menjelaskan bahwa manager dalam suatu perusahaan sering gagal 

dalam menyiasati perubahan lingkungan persaingan karena tidak melihat relevansi dan 

indikator pengukuran kinerja keuangan dengan inisiatif atau tuntutan baru dari suatu 

lingkungan kompetitif yang sama sekali baru. 

Perusahaan perlu menentukan suatu pendekatan baru untuk mengukur 

kinerjanya, dimana tidak dapat lagi menggunakan metode pengukuran tradisional yang 

berdasarkan standar keuangan semata tetapi juga meliputi proses produksi, inovasi, 

produktifitas, pelayanan pelanggan, fleksibilitas dan kualitas. 

Menganalisis kinerja perusahaan dapat menghasilkan perubahan dalam kondisi 

keuangan dan kondisi operasional sutu perusahaan, serta dapat membantu 

menggambarkan kecendrungan atas pola perubahan tersebut, sehingga dapat 

menunjukan resiko dan peluang bagi perusahaan yang bersangkutan. Analisis kinerja 

juga harus mencakup pertimbangan strategis dan ekonomis untuk mewujudkan 
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keberhasilan jangka panjang, baik dari sudut pandang pemilik, dan kreditur perusahaan 

maupun karyawan, konsumen, lingkungan sosial serta pemerintah. 

Merger tentu mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis kinerja akan mengukur 

sejauh mana efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan 

yang telah direncanakan. Melalui analisis kinerja maka selanjutnya akan dibuat 

pertimbangan strategis yang akan menentukan keberhasilan perusahaan di masa yang 

akan datang. 

2.1.2.2 Penilaian Kinerja Dengan Analisis Laporan Keuangan 

(Subramanyam, Wild, 2010) menyatakan analisis terhadap laporan keuangan 

merupakan kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan pengontrolan segala 

catatan dan keterangan yang diperlukan untuk: 

1. Mengukur jalannya keuangan suatu perusahaan. 

2. Menentukan pinjaman modal. 

3. Mengukur kekuatan dalam membayar hutang. 

4. Menganalisis efisiensi modal lancar. 

5. Mengevaluasi berbagai alternatif investasi. 

6. Menghitung pajak. 

 

Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data keuangan atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai 

keadaan financial suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang, 

dan modal sendiri pada suatu spot waktu tertentu. Laporan laba rugi mencerminkan hasil 

yang dicapai selama satu periode tertentu yang biasanya meliputi satu tahun. 

Di dalam penggabungan ini, analisis laporan keuangan dilakukan untuk 

memberikan gambaran mengenai keadaan finansial perusahaan baik sebelum 

penggabungan maupun setelah penggabungan. Neraca akan mencerminkan nilai aktiva, 

hutang, dan modal perusahaan, sedangkan laporan laba rugi akan mencerminkan hasil 
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yang dicapai selama satu periode tertentu (umumnya satu periode tersebut ialah selama 

satu tahun). 

Analisis keuangan pada penelitian ini fokus pada analisis profitabilitas 

perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, 

baik menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan menggunakan modal sendiri, 

Titman, Keown, Martin (2011). Rasio profitabilitas ini meliputi : 

 

• Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit margin menunjukkan kemampuan penjualan menghasilkan laba 

kotor. Gross profit margin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Gross Profit Margin = Gross Profit 

                              Sales  

 

 

• Operating Profit Margin (OPM) 

Operating profit margin menunjukkan kemampuan seberapa banyak profit 

yang dapat dihasilkan dari setiap Rupiah penjualan setelah dikurangi harga 

pokok penjualan dan biaya operasi perusahaan. Operating profit margin 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Operating Profit Margin = Net Operating Income atau EBIT 

                            Sales  
 

• Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin menunjukkan kemampuan setiap rupiah penjualan 

menghasilkan laba bersih. Net profit margin dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

Net Profit Margin = Net Income 

                       Sales   
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• Operating of Return on Asset (OROA) 

Operating of return on asset yang juga biasa disebut earning power of total 

investment, menunjukkan kemampuan total aktiva menghasilkan laba setelah 

dipotong bunga dan pajak. Rate of return on total asset dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

OROA = Net Operating Income atau EBIT 

             Total Assets 

  

• Return on Equity (ROE) 

Retrun on equity menunjukkan kemampuan modal sendiri menghasilkan 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Return on equity dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

ROE = Net Income 

          Common Equity 
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2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini,  penulis juga mendasarkan pada beberapa penelitian 

terdahulu yang telah ditulis oleh para ahli mengenai penggabungan usaha. Berikut adalah 

beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan, yaitu : 

 

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Tentang Penggabungan Usaha 

No. Peneliti Judul Masalah Penelitian Hasil Penelitian 

1. Payamta dan  

Doddy setiawan, 

(2004)  

Analisis Pengaruh 

Merger dan 

Akuisisi Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan Publik 

di Indonesia 

 

 Pengaruh merger 

dan akuisisi 

terhadap kondisi 

internal perusahaan 

yang diukur 

berdasarkan data 

akuntansi (rasio 

keuangan) yang 

tercakup dalam 

laporan keuangan 

auditan. 

 Pengaruh merger 

dan akuisisi 

terhadap return 

saham disekitar 

peristiwa merger 

dan akuisisi itu 

terjadi. 

 Pengujian secara 

serentak terhadap 

semua rasio 

keuangan untuk 

satu tahun sebelum 

dan satu tahun 

sesudah;  satu 

tahun sebelum dan 

dua tahun sesudah; 

dua tahun sebelum 

dan satu tahun 

sesudah; dua tahun 

sebelum dan dua 

tahun sesudah, 

tidak berbeda 

secara signifikan 
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No. Peneliti Judul Masalah Penelitian Hasil Penelitian 

     Analisis kinerja 

keuangan 

perusahaan dari 

sisi rasio keuangan 

M&A tidak 

menimbulkan 

sinergi bagi 

perusahaan. 

Dengan kata lain 

motif ekonomi 

bukanlah motif 

utama perusahaan 

melakukan M&A. 

2. Tri Hartono, 

(2003) 

Merger dan 

Akuisisi Sebagai 

Suatu Keputusan 

Strategik 

 

 Membahas 

mengenai 

fenomena merger 

dan akuisisi yang 

marak pada awal 

abad 20. 

 Pembahasan 

berlanjut dari segi 

konsep, tahapan 

yang harus dilalui, 

kendala yang 

mungkin dihadapi 

serta implikasinya 

baik bagi 

perusahaan maupun 

bagi para 

pengambil 

kebijakan. 

 Kesuksesan atau 

kegagalan system 

integrasi secara 

garis besar 

tergantung pada 

kesuksesan atau 

kegagalan studi 

bisnis yang 

mendasari merger 

dan akuisisi 

 Setiap kebijakan 

yang diambil oleh 

manajer perusahaan 

harus mengacu 

pada tujuan untuk 

menciptakan nilai  

(value) bagi 

pemegang saham. 

 Analisis seperti 

penciptaan nilai 

(value creation), 

luasnya integrasi, 

tingkat integrasi 

serta jumlah 

investasi dalam 

integrasi harus 

menjadi landasan 

strategis pada 

merger. 
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No. Peneliti Judul Masalah Penelitian Hasil Penelitian 

3. Mahmud Hassan, 

Dilip K. Patro, 

Howard Tuckman, 

Xiaoli Wang, 

(2007) 

Do Mergers And 

Acquisitions 

Create 

Shareholder 

Wealth In The 

Pharmaceutical 

Industry? 

 

 menganalisis merjer 

dan akuisisi (M&A) 

yang fokus pada 

industri farmasi di 

AS dalam periode 

1981-2004, industri 

ini secara global 

terlibat dalam 

sebuah aktivitas 

M&A yang luas.  

 tingkat keberhasilan 

dari aktivitas M&A 

terhadap efisiensi 

dan efek akuntansi, 

yang 

mencerminkan 

sinergi bagi 

perusahaan 

mengenai alasan 

untuk 

penggabungan 

usaha tersebut. 

 Kecendrungan 

perusahaan 

pengakuisisi 

memilih perusahaan 

lain dalam 

melakukan aktivitas 

M&A 

 

 Ketika industri 

farmasi dianalisis 

secara terpisah dari 

merger, hal tersebut 

menunjukan hasil 

statistik yang positif 

signifikan terhadap 

abnormal return 

untuk perusahaan 

yang melakukan 

penggabungan, baik 

dalam jangka waktu 

pendek maupun 

panjang.  

 Pengukuran untuk 

perhitungan 

akuntansi dan 

performa kegiatan 

operasi sebagai 

dampak dari 

aktivitas M&A, 

yaitu meningkatkan 

profitabilitas dan 

efisiensi 

perusahaan. 

 Keinginan bagi 

perusahaan besar 

dalam industri 

farmasi pada saat 

memutuskan untuk 

melakukan M&A 

ialah untuk 

mengurangi pesaing 

bisnis mereka. 
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No. Peneliti Judul Masalah Penelitian Hasil Penelitian 

4. Paul M. Healy, 

Krishna G. Palepu, 

Richard S. Ruback, 

(1990) 

Does Corporate 

Performance 

Improve After 

Mergers? 

 

 kajian kinerja 

operasi pada post-

acquisition 

gabungan 

perusahaan dengan 

menggunakan 

sampel 50 

perusahaan terbesar 

yang melakukan 

merger di U.S. pada 

periode 1979-1983 

 

 perusahaan yang 

melakukan merger 

memiliki perbaikan 

yang signifikan 

pada pendapatan 

operasi arus kas 

setelah 

penggabungan, 

merupakan akibat 

dari peningkatan 

produktivitas aset 

terhadap industri 

mereka. 

 Perbaikan arus kas 

ini tidak datang dari 

kinerja jangka 

panjang, karena 

perusahaan dalam 

sampel ini 

mempertahankan 

belanja modal dan 

R&D dengan harga 

suku bunga relatif 

terhadap industri 

mereka setelah 

Merger. 

 Ada hubungan 

positif yang kuat 

antara peningkatan 

akuisisi operasi arus 

kas dan pendapatan 

abnormal saham 

pada pengumuman 

penggabungan 

usaha, hal ini 

menunjukkan 

bahwa harapan 

perbaikan ekonomi 

mendasari revaluasi 

ekuitas 

penggabungan 

perusahaan. 
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No. Peneliti Judul Masalah Penelitian Hasil Penelitian 

5. Polina Grill, 

Rudi K. F. Bresser 

(2011) 

Resource-based 

Theory and 

Mergers & 

Acquisitions 

Success 

 apakah kondisi 

M&A dapat 

menjadi strategi 

yang 

menguntungkan 

bagi kedua 

pasangan transaksi 

sehingga kedua 

perusahaan dapat 

mengharapkan 

hubungan yang 

positif atas return 

untuk pemegang 

saham. 

 

 Hasil menunjukkan 

bahwa pemegang 

saham perusahaan 

pengakuisisi tidak 

dapat 

mengharapkan hasil 

positif dari 

abnormal return 

melalui M&A, 

dengan mentransfer 

resources and 

capabilities (R&C) 

untuk perusahaan 

yang menjadi target 

yang memiliki 

komoditi resoures. 

 Temuan ini 

memperluas 

penalaran berbasis 

sumber daya yang 

dikembangkan oleh 

Barney (1988) 

dengan menyatakan 

bahwa, rata-rata, 

M&A akan 

bermanfaat bagi 

pengakuisisi dan 

target jika kedua 

belah pihak, tidak 

hanya pengakuisisi 

yang memiliki 

rencana strategis 

dan R&C. 
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No. Peneliti Judul Masalah Penelitian Hasil Penelitian 

6. Sayan Chatterjee, 

(1986) 

Types of Synergy 

and Economic 

Value: The Impact 

of Acquisitions on 

Merging and 

Rival Firms 

 membandingkan 

tiga klasifikasi 

bentuk merger yang 

berkontribusi 

terhadap 

pembentukan nilai 

 Hasil menunjukkan 

bahwa jika sinergi 

keuangan dapat 

sepenuhnya 

dieksplorasi (besar 

ukuran perusahaan 

pengakuisisi relatif), 

maka keuntungan 

yang berhubungan 

dengan 

penggabungan 

muncul lebih besar 

daripada mereka 

yang bergantung 

pada sinergi operasi. 

Lebih lanjut bahwa 

merger horisontal 

mengungguli dua 

jenis lain merger. 

jika merger 

horisontal 

dimasukkan ke 

dalam portofolio 

terkait, 

penggabungan non-

horisontal, 

kemudian hasil 

memungkinkan 

sebaliknya. 

 Efek dari merger 

pada perusahaan 

saingan, secara 

umum, mendukung 

kearah yang 

menguntungan jika 

diamati dalam jenis 

merger yang 

berbeda. Namun, itu 

harus diingat bahwa 

portofolio 

perusahaan pesaing 

dipilih dengan cara 

yang cukup random  
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No. Peneliti Judul Masalah Penelitian Hasil Penelitian 

    produk pemutaran 

ex-post sampel 

setelah 

menjalankan 

percobaan. Ini 

mungkin 

disebabkan non-

randomness dalam 

sampel. Namun, 

besarnya hasil 

disamakan dengan 

studi lain. 

7.  Sarah Cliffe, 

(1999) 

 Can This Merger 

Be Saved? 
 Nick Cunningham 

sebagai executive 

officer di Synergon 

Capital menolak 

panggabungan 

usaha dengan 

beauchamp, Becker 

& Company, 

karena dia merasa 

harus membayar 

biaya 

penggabungan 

tersebut dengan 

jumlah yang besar. 

Selain itu kedua 

perusahaan 

memiliki kultur 

sistem kerja yang 

sangat berbeda. Di 

sisi lain, pimpinan 

utama dari 

Synergon Capital 

setuju untuk 

dilakukan merger 

 Bagaimana 

membangun sebuah 

visi dari synergon 

terhadap 

beauchamp tentang 

apa yang dapat 

terjadi selanjutnya. 

 Kami pernah 

melakukan sedikit 

penelitian untuk 

memahami alasan 

perubahan dalam 

keputusan strategis 

perusahaan, dan 

jawabannya cukup 

sederhana. Ketika 

kami bertanya pada 

level top-

management 

mengapa mereka 

dapat terus 

bertahan setelah 

keputusan merger, 

mereka berkata, 

sangat sederhana, 

bahwa mereka 

tidak punya alasan 

untuk tetap berdiri 

sendiri. 

 

Sumber :Olahan Penulis 
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2.3  Rerangka Konseptual penelitian 

Merger memerlukan analisa yang baik, sehingga keputusan yang diambil adalah 

keputusan yang tepat dan membawa keuntungan kepada kedua perusahaan yang 

bergabung. Oleh karena itu perlu diketahui apakah proses penggabungan memang perlu 

dilakukan, dan manfaat apa yang dapat diperoleh dari penggabungan tersebut. 

Kedua perusahaan memiliki kesamaan dalam segi produksi. Kesamaan kedua 

perusahaan tersebut juga bisa dilihat dari segi operasi misalnya pemasaran (distribusi). 

Ini tentunya alasan yang cukup kuat untuk menggabungkan kedua perusahaan. Namun 

tentu saja perlu analisis yang lebih jauh tentang kegiatan produksi dan operasi kedua 

perusahaan. 

Sebelum perusahaan bergabung, perlu diketahui bagaimana kinerja masing-

masing perusahaan tersebut. Untuk itu dilakukan analisis kinerja keuangan untuk 

mengetahui kinerja kedua perusahaan tersebut. Setelah mengetahui kinerja keuangan 

kedua perusahaan. Maka tahap selanjutnya akan dilakukan analisis kondisi produksi dan 

operasi kedua perusahaan. Dari analisis tentang produksi dan operasi, nantinya dapat 

diketahui kesamaan dan perbedaan dalam produksi maupun operasi kedua perusahaan. 

Setelah itu akan dianalisis gambaran produksi dan operasi kedua perusahaan setelah 

digabungkan. Kebijakan manajemen dalam penggabungan ini akan menentukan kondisi 

setelah merger. Kebijakan itu antara lain struktur organisasi perusahaan setelah 

digabungkan, rencana produksi dan operasi, pengurangan tenaga kerja, dan kebijakan-

kebijakan lainnya. 

Berdasarkan analisis diatas, maka akan dapat dilihat perbandingan jika 

perusahaan bergabung atau berjalan sendiri-sendiri. Selain itu akan diketahui apa saja 

manfaat yang bisa dihasilkan melalui penggabungan ini, misalnya pengurangan pos-pos 

biaya produksi dan operasi. Selanjutnya akan dibuat proyeksi kinerja keuangan jika 

perusahaan bergabung atau tidak bergabung. Pada bagian akhir akan diberikan 

kesimpulan dan rekomendasi tentang layak atau tidaknya penggabungan kedua 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuat rerangka konseptual 

penelitian seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Rerangka Konseptual Penelitian 

Sumber :Olahan Penulis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek penelitian 

Dalam penulisan ini, penelitian dilakuakan pada PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. 

Indofarma Tbk., yaitu perusahaan yang bergerak di industri farmasi. PT. Kimia Farma 

berlokasi di Jl. Veteran No.9 Jakarta 10110. Sedangkan PT. Indofarma Tbk. berlokasi di 

Jalan Indofarma No.1, Cikarang Barat 17530. Obejek penelitian ini adalah rencana 

penggabungan usaha yang akan dilakukan kedua perusahaan tersebut. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai dari awal april hingga selesai.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Penelitian ini, jenis data yang penulis gunakan, yaitu data sekunder. Data 

sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai informasi yang didapat dari 

literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian dalam hal ini, peneliti 

memiliki beberapa buku pegangan dan skripsi terdahulu sebagai dasar literatur. 

Penjelasan tentang teori didapat dari beberapa buku pegangan dan literatur 

tersebut. Data keuangan yang diperoleh merupakan data laporan keuangan yang 

di terbitkan setiap tahun nya di Bursa Efek Indonesia. 

2. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui Penelitian kepustakaan 

(library research). Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data 

sekunder yang bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisis 

terhadap masalah yang diteliti. Selain itu, data yang terkumpulkan akan dijadikan 

dasar pertimbangan untuk mengeksplorasi berbagai alternatif proyeksi. 
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3.3. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat studi kasus, Penulis menggunakan metode deskriptif 

analitis kuantitatif, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada untuk 

kemudian dianalisis dan diinterpretasikan data dan fakta yang diperoleh tersebut 

sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran dengan membandingkan data tersebut 

dengan teori relevan yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan : 

1. Analisis Kinerja Keuangan PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma 

Tbk. Sebelum Penggabungan 

Analisis ini untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan. Alat ukur 

yang dipakai adalah rasio keuangan perusahaan khusus pada profitability ratio. Laporan 

keuangan perusahaan yaitu neraca dan laporan rugi laba dijadikan alat untuk mengukur 

analisis ini. Rasio profitabilitas ini meliputi : 

• Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin = Gross Profit 

                              Sales  

 

• Operating Profit Margin (OPM) 

Operating Profit Margin = Net Operating Income atau EBIT 

                            Sales  
 

• Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin = Net Income 

                       Sales   
  

• Operating of Return on Asset (OROA) 

OROA = Net Operating Income atau EBIT 

             Total Assets 
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• Return on Equity (ROE) 

ROE = Net Income 

          Common Equity  
 

2. Analisis Kegiatan Produksi dan Operasi PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. 

Indofarma Tbk. Sebelum Proses Penggabungan 

Analisis ini untuk mengtahui bagaimana kegiatan produksi dan operasi masing-

masing perusahaan. Analisis tentang kegiatan produksi dan operasi ini sangat penting 

untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan dari kegiatan produksi dan operasi 

perusahaan. Dari pemahaman tentang kegiatan produksi dan operasi kedua perusahaan, 

maka akan dapat diperkirakan pos-pos biaya mana yang bisa digabungkan. 

3. Rencana Produksi dan Operasi Kedua Perusahaan Pasca Penggbungan, 

Manfaat Dari Penggabungan, Serta Proyeksi Laporan Keuangan 

Merger diharapkan membawa kondisi yang menguntungkan yang disebut dengan 

sinergi. Sinergi dapat bersumber dari berbagai sebab yaitu peningkatan pendapatan, 

penurunan biaya, optimalisasi sumberdaya manusia, optimalisasi penggunaan mesin dan 

fasilitas produksi, serta manfaat-manfaat lainnya. 

Proyeksi kegiatan produksi dan operasi setelah merger dipergunakan untuk 

membandingkan kondisi perusahaan jika perusahaan bergabung dan jika perusahaan 

berjalan sendiri-sendiri. Melalui analisis tentang gambaran kegiatan produksi dan operasi 

setelah merger, akan dapat dilihat manfaat yang dapat diperoleh melalui penggabungan. 

Pada bagian selanjutnya akan dilakukan proyeksi laporan keuangan jika perusahaan 

bergabung. Proyeksi yang dilakukan adalah proyeksi laporan laba / rugi, neraca dan 

perbandingan rasio keuangan 

Pada proyeksi laba / rugi ini akan dibandingkan laporan laba / rugi jika 

perusahaan bergabung atau berjalan sendiri-sendiri. Disini akan terlihat biaya-biaya yang 

akan berkurang jika perusahaan digabung dan pengaruhnya terhadap laba bersih 

perusahaan. Proyeksi laporan laba / rugi itu dapat di jelaskan pada Tabel 3.1 

ANALISIS RENCANA..., HANNA AL ZAHRA, Ak.-IBS, 2012



53 

 

Tabel 3.1 Laporan Laba / Rugi dengan Penggabungan (merger) atau Tanpa 

Penggabungan 

 Tanpa Merger Merger Manfaat / 

Penghematan 

PT. Kimia 

Farma Tbk. 

PT. Indofarma 

Tbk. 

PT. Kimia 

Farma Tbk. dan 

PT. Indofarma 

Tbk. 

 

Penjualan     

Harga Pokok 

Penjualan 

    

Laba kotor     

Biaya Operasi 

- Biaya Penjualan 

- Biaya Adm. & 

Umum 

    

Laba Operasi     

Pajak / Bunga     

Laba Bersih     

Sumber :Olahan Penulis 
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Proyeksi diatas pos-pos laporan laba rugi hanya menjelaskan secara garis besar 

perubahan sebelum dan sesudah merger. Untuk lebih jelas maka harga pokok penjualan 

dan biaya operasi sebelum dan sesudah merger akan dianalisis lebih lanjut. 

Selain melakukan proyeksi atas laporan laba / rugi, juag dilakukan proyeksi 

neraca dan perbandingan rasio keuangan setelah penggabungan. Dari proyeksi ini akan 

dilihat pengaruh merger terhadap neraca dan rasio keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah merger. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas aspek-aspek yang berhubungan dengan 

penggabungan PT. Kimia Farma Tbk. Dan PT. Indofarma Tbk. Pada bagian pertama 

akan diuraikan tentang gambaran umum masing-masing perusahaan. Selanjutnya akan 

membahas kinerja keuangan kedua perusahaan sebelum penggabungan, kemudian akan 

dibahas kondisi operasi perusahaan saat ini dan setelah penggabungan. Pada bagian akhir 

akan dibahas manfaat penggabungan bagi perusahaan dan proyeksi laporan keuangan 

perusahaan setelah penggabungan. Untuk lebih rinci analisis-analisis tersebut akan 

dibahas sebagai berikut: 

4.1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

4.1.1. PT.  Kimia Farma Tbk. 

4.1.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama yang ada di 

Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917. Nama Kimia 

Farma sendiri pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. 

Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal 

kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan 

sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhineka Kimia Farma. Kemudian pada 

tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas 

dan merubah nama perusahaan menjadi PT Kimia Farma (Persero). Di tahun 2001, 

tepatnya tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma kembali merubah statusnya menjadi 

perusahaan publik dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta serta Bursa Efek 

Surabaya yang sekarang telah merger dengan menjadi Bursa Efek Indonesia. 

Berbekal pengalaman selama lebih dari 90 tahun, Perseroan telah berkembang 

pesat menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia yang 
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kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa 

khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. 

4.1.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 

Visi 

Menjadi perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang berdaya saing global. 

Misi 

1. Menyediakan produk dan jasa pelayanan kesehatan yang unggul untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan. 

2. Mengembangkan bisnis pelayanan kesehatan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan bagi pemegang saham, karyawan dan pihak lain yang 

berkepentingan, dengan berpedoman prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance. 

3. Meningkatkan kompetensi dan komitmen Sumber Daya Manusia guna 

pengembangan perusahaan serta dapat berperan aktif dalam pengembangan 

industri kesehatan nasional. 

Tujuan Perusahaan 

Maksud dan tujuan perusahaan ialah turut melaksanakan dan menunjang 

kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 

umumnya, khususnya kegiatan usaha di bidang industri kimia, farmasi, biologi, dan 

kesehatan serta industri makanan dan minuman dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, 

Perseroan melaksanakan kegiatan usaha, baik dilakukan sendiri atau kerjasama dengan 

pihak lain, sebagai berikut : 

1. Mengadakan, menghasilkan, mengolah bahan kimia, farmasi, biologi, dan 

lainnya yang diperlukan guna pembuatan sediaan farmasi, kontrasepsi, kosmetik, 

obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/minuman, dan produk lainnya 

termasuk bidang perkebunan dan pertambangan yang ada hubungannya dengan 

produksi di atas. 

2. Memproduksi produk unggulan baik dari pengembangan sendiri maupun kerja 

sama dengan pihak luar. 
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3. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan, dan distribusi dari hasil 

produksi seperti di atas, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak 

ketiga, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri, serta 

kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perseroan. 

4. Berusaha di bidang jasa, yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, 

serta upaya dan sarana pemeliharaan dan pelayanan kesehatan pada umumnya, 

termasuk jasa konsultasi kesehatan. 

5. Jasa penunjang lainnya termasuk pendidikan, penelitian, dan pengembangan 

sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan, baik yang dilakukan sendiri 

maupun kerjasama dengan pihak lain. 

4.1.1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia perusahaan merupakan aspek yang sangat vital bagi 

kelancaran kegiatan perusahaan dalam segala kegiatan. Untuk menjalankan kegiatan 

dengan baik, maka perusahaan mengalokasikan sumber daya alam tersebut kedalam 

bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. 

PT. Kimia Farma mempunyai beberapa bagian, dimana perseroan diurus dan 

dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari sedikitnya dua direktur, seorang diantaranya 

menjabat sebagai direktur utama. Komisaris terdiri dari sedikitnya dua orang anggota 

komisaris, seorang diantaranya menjabat sebagai komisaris utama.  

Jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas anak pada 31 Desember 2011 dan 31 

Desember 2010 masing-masing sebanyak 5.359 karyawan dan 5.382 karyawan. Jumlah 

ini berkurang 23 karyawan dari jumlah SDM Perseroan yang tercatat pada Desember 

2010. 

4.1.1.4. Produk 

Kegiatan usaha industri ini dikelola oleh perusahaan induk yang memproduksi 

obat jadi dan obat tradisional, yodium, kina serta produk-produk turunannya dan minyak 

nabati. Sebagai tulang punggung industri, terdapat 5 (lima) fasilitas produksi yang 

tersebar di kota-kota di Indonesia. 
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Tabel 4.1 Fasilitas Produksi PT. Kimia Farma 

Plant 

 

Sediaan/Produk 

 
Jakarta 

 

Tablet, tablet salut, kapsul, granul, sirup kering, 
suspensi/sirup, krim, injeksi, serta produk narkotika 
dan ARV. 

 
Bandung 

 

Bahan baku kina dan turunannya, Alat Kontrasepsi 
Dalam Rahim (AKDR), tablet, tablet salut, sirup, 
serbuk, serta pil KB dan obat tradisional. 

 
Semarang 

 

 
Minyak jarak, minyak nabati, dan kosmetika 
 

 
Watudakon 

Yodium dan garam-garamnya, bahan baku ferro 
sulfat, kapsul lunak, tablet, tablet salut, salep, sirup 
serta cairan obat luar. 

 
Tanjung Morawa 

 

 
Tablet, krim, dan kapsul 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. 

 

Plant Jakarta, DKI Jakarta: Satu-satunya pabrik di Indonesia yang ditugaskan 

pemerintah untuk memproduksi obat golongan narkotika dan ARV (Anti Retro Viral). 

Memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk semua jenis 

sediaan yang diproduksi, menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9001:2008 serta 

mendapatkan Proper Biru dalam pengolahan limbah dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan penghargaan Gubernur DKI untuk Ketaatan & Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan. 

Plant Bandung, Jawa Barat: Memproduksi bahan baku kina dan turunannya, serta 

Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) yang telah mendapatkan US-FD Approval. 

Memperoleh sertifikat CPOB untuk produksi tablet, tablet salut, sirup, serbuk, pil KB 

serta bahan baku kina dan turunannya. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO- 

9001:2008. Mendapat Kosher Certificate dari Court of the Chief Rabbi Beth Din 

London, sertifikat produk garam kina dari European Directorate for the Quality of 

Medicines (EDQM), dan sertifikat Halal MUI Jawa Barat. 

Plant Semarang, Jawa Tengah: Khusus memproduksi minyak jarak, minyak 

nabati, dan kosmetika (bedak). Telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO-

9001:2008 dan mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) 

serta memperoleh sertifikat HACCP untuk memproduksi minyak nabati. 
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Plant Watudakon, Jombang, Jawa Timur: Satu-satunya pabrik pengolah tambang 

yodium di Indonesia. Telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO-9001:2008 dan 

ISO 14001 serta mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam 

memproduksi bahan baku ferro sulfat sebagai bahan utama pembuatan tablet besi untuk 

obat penambah darah, serta kapsul lunak. Juga memproduksi obat dalam sediaan tablet, 

tablet salut, salep, dan cairan obat luar. 

Plant Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara: Memproduksi obat dalam 

sediaan tablet, krim dan kapsul. Mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik 

(CPOB) untuk seluruh jenis sediaan yang diproduksi serta menerapkan sistem 

manajemen mutu ISO-9001:2008. 

Kimia Farma saat ini memproduksi sebanyak 385 item produk dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Rincian Produk PT. Kimia Farma 

 

No 

 

 

Lini Produk 

 

Jumlah 

1 Generik (OGB) 169 

2 Consumer Health Products 

• OTC (Over The Counter) 

• Herbal Medicine 

• Kosmetik 

 

19 

26 

30 

3 Branded Ethical 79 

4 ARV 7 

5 Narkotika 12 

6 Kontrasepsi 7 

7 Bahan Baku 36 

 Jumlah / Total 385 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. 

 

4.1.1.5. Pemasaran dan Distribusi 

Perseroan tidak hanya memasarkan produk di dalam negeri saja, namun juga 

melakukan ekspor guna memenuhi permintaan obat-obatan di negara-negara Asia, 

Eropa, dan Afrika. Kegiatan pemasaran didukung oleh sekitar 444 field forces untuk 

seluruh lini yang tersebar di wilayah Indonesia, terdiri dari Product Manager, Regional 
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Sales Manager dan Area Supervisor. Pada tahun 2011, Perseroan dapat menjaring lebih 

dari 11.661 orang dokter dan 1.873 buah rumah sakit. Di tahun 2011, telah 

diselenggarakan berbagai kegiatan pemasaran dalam rangka peningkatan penjualan, 

seperti Produk Kimia Farma Primadona di Apotek Kimia Farma dan Program Diskon. 

Kegiatan distribusi dilaksanakan PT Kimia Farma Trading & Distribution 

(KFTD), anak perusahaan yang berperan penting dalam upaya peningkatan penjualan 

produk-produk Perseroan. PT Kimia Farma Trading & Distribution memiliki jaringan 

sebanyak 43 cabang dan tenaga salesman sejumlah 611 orang untuk melayani 45.173 

outlet terdaftar di seluruh wilayah Indonesia. Di samping mendistribusikan 

produkproduk Perseroan, KFTD juga bertindak sebagai distributor untuk produk-produk 

principal dari dalam dan luar negeri. 

4.1.2. PT. Indofarma Tbk. 

4.1.2.1. Sejarah dan perkembangan perusahaan 

Sebagai salah satu perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia, PT Indofarma 

(Persero), Tbk. telah melayani masyarakat dengan penyediaan obat-obatan bermutu 

selama hampir Sembilan dasawarsa. Cikal bakal perusahaan farmasi yang saat ini 

menjadi salah satu pilar penunjang sistem kesehatan nasional ini adalah Pabrik Obat 

Manggarai yang didirikan pada 1918 oleh Pemerintah kolonial Belanda. 

Pada awal pendiriannya, dengan fasilitas yang terbatas, pabrik yang masih berada 

di lingkungan Rumah Sakit Pusat ini hanya memproduksi beberapa jenis salep dan kasa 

pembalut. Pengembangan pertama menjadi Pabrik Obat Manggarai yang memproduksi 

obat-obatan berupa tablet dan injeksi dilakukan pada 1931. Pada 1942, perusahaan 

diambilalih oleh Pemerintah pendudukan Jepang dan dikelola di bawah manajemen 

Takeda. Kemudian, dinasionalisasi pada 1950, pengelolaan diserahkan kepada 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 

Pada 1979, mengemban tugas memproduksi obat-obat esensial untuk pelayanan 

masyarakat, status Pabrik Obat Manggarai diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi yang 

bersifat nirlaba dan masih di bawah Departemen Kesehatan. Selanjutnya, pada 1981, 

dengan semakin banyaknya tanggung jawab yang diberikan, Pemerintah meningkatkan 
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status perusahaan menjadi Perusahaan Umum Indonesia Farma — disingkat Perum 

Indofarma. 

Tonggak penting lain perjalanan bisnis Indofarma terjadi pada 1988 dengan 

pembangunan pabrik modern berkapasitas besar di lahan seluas 20 hektar, di kawasan 

Cibitung, Jawa Barat. Pada 1991, seluruh proses produksi di Manggarai, Jakarta, 

dipindahkan ke satu dari lima pabrik pertama di Indonesia yang memenuhi persyaratan 

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) itu. 

Untuk mengantisipasi perkembangan di masa datang dan meningkatkan daya 

saing, pada 1996 status perusahaan ditingkatkan lagi menjadi PT Indofarma (Persero). 

Untuk menjaring lebih banyak peluang, Perseroan kemudian mengembangkan diri ke 

hilir hingga merambah usaha distribusi dan trading produk farmasi dan alat kesehatan. 

4.1.2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan yang berperan secara signifikan pada perbaikan kualitas hidup 

manusia dengan memberi solusi terhadap masalah kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Misi Perusahaan 

 Menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan harga terjangkau untuk 

masyarakat. 

 Melakukan penelitian dan pengembangan produk yang inovatif dengan prioritas 

untuk mengobati penderita penyakit dengan tingkat prevalensi tinggi 

 Mengembangkan kompetensi SDM sehingga memiliki kepedulian, profesionalisme 

dan kewirausahaan yang tinggi. 

4.1.2.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Perusahaan dipimpin oleh direktur utama, serta mempunyai beberapa bagian lain 

di dalamnya. Dewan direksi ini merupakan tenaga profesional dan ahli yang dipercaya 

untuk menjalankan perusahaan. Terdapat empat bagian utama di dalam perusahaan yaitu 
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bagian keuangan dan sumber daya manusia, bagian operasi dan pengembangan, bagian 

riset dan pemasaran, dan bagian produksi.  

Pada tanggal 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010, 

Perusahaan dan Entitas Anak mempunyai karyawan masing – masing sebanyak 1.615, 

1.352 dan 1.356. 

4.1.2.4. Produk 

Indofarma memproduksi beberapa produk obat-obatan dan alat kesehatan. Obat-

obatan yang di produksi Indofarma terbagi menjadi beberapa kategori yang pertama 

OGB (Obat Generik Berlogo) merupakan obat-obat esensial yang paling banyak 

dibutuhkan untuk peresepan dokter yang digunakan secara rutin untuk pengobatan pasien 

di rumah sakit, klinik, praktek dokter swasta, rumah bersalin, Puskesmas dan pengobatan 

pasien korban bencana alam dan lain-lain. Yang kedua OTC (Over The Counter) 

Merupakan obat bebas maupun suplemen yang dapat dibeli dan dikonsumsi oleh 

masyarakat tanpa harus dengan resep dokter untuk penyakit tertentu terdiri dari produk 

herbal dan non herbal. Yang ketiga Branded generic (ethical) Merupakan obat ethical 

yang diberi label nama dagang tertentu sebagai pembeda dengan produk sejenis yang 

diproduksi oleh perusahaan lainnya, biasanya digunakan harus melalui resep dokter 

dalam pengobatan pasien di rumah sakit, klinik dan tempat praktik dokter. Contoh 

produk OGB yang di produksi oleh Indofarma yaitu: Amoxilin, Asam Femenamat, 

Ambroxol,dll. Sedangkan contoh Produk OTC Indofarma yang paling sering ditemui 

yaitu, Bio vision. Indofarma juga memproduksi alat kesehatan yaitu, Rapid Test 

Diagnostic. Merupakan alat deteksi dini (screening) untuk beberapa penyakit antara lain 

hepatitis A, B, C, penyakit HIV/AIDS, demam berdarah (dengue), malaria, test narkoba, 

chikungunya, test kehamilan, test gula darah, leptospirosis dan lain-lain. Pada dasarnya 

Indofarma menyediakan produk-produk yang berkualitas, namun dengan harga 

terjangkau. Sehingga dapat di konsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. 

4.1.2.5. Pemasaran dan Distribusi 

Dalam upaya mengembangkan potensi pasar yang ada telah dilakukan aktivitas 

pemasaran yang berorientasi pada pengembangan pasar berdasarkan pada potensi produk 

yang dimiliki perusahaan sehingga pertumbuhan produk dapat dicapai sesuai dengan 
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harapan. Adapun, strategi produk yang dilakukan untuk mengembangkan potensi produk 

antara lain: 

 Pengelompokan produk berdasarkan kelompok produk promosi dan 

nonpromosi, serta pengelompokan berdasarkan produk pareto dan 

nonpareto. 

 Fokus produk disesuaikan pola pemakaian produk di setiap segmen pasar. 

 Strategi ekstensifikasi dan intensifikasi baik untuk perbaikan ketersediaan 

maupun penetrasi produk. 

 Menjaga kontinuitas pasokan produk kepada pelanggan. 

 New launching product. 

Untuk mencapainya dilakukan juga kegiatan-kegiatan promosi yang diarahkan 

untuk membangun products awareness dalam benak pelanggan baik pada level user 

(dokter) maupun pengelola atau penanggung jawab outlet (Apoteker). Bentuk kegiatan 

promosi produk dilakukan baik melalui kegiatan below the line (BTL) maupun above the 

line (ATL) untuk menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah. 

Pada 2011, dalam rangka meningkatkan penyebaran produk dan ketersediaan 

produk, Indofarma melakukan langkah baru yaitu melalui strategi multidistributor. 

Untuk distribusi produk OTC dan beberapa produk generik bermerek ditunjuk PT Mensa 

Bina Sukses (MBS), sedangkan untuk produk OGB ditunjuk PT Sawah Besar Farma 

(SBF) guna memperluas sektor ritel apotek dan rumah sakit yang mulai berjalan pada 

Agustus 2011. Keberadaan dua distributor baru tersebut memberikan dampak positif 

terhadap perkembangan bisnis Indofarma. Karena pada saat yang bersamaan penjualan 

dari distributor utama Indofarma, PT Indofarma Global Medika juga mengalami 

pertumbuhan atas penjualan produk Indofarma. 
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4.2. ANALISIS KINERJA KEUANGAN 

Analisis laporan keuangan berfokus pada satu atau lebih elemen kondisi 

keuangan atau hasil operasi perusahaan. Analisis ini menekankan pada empat area 

dengan tingkat kepentingan yang beragam. Empat area tersebut ialah 

1. Analisis struktur modal dan solvabilitas. Kemampuan untuk menghasilkan 

pendapatan di masa datang dan memenuhi kewajiban jangka panjang. 

2. Analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Kemampuan untuk 

menyediakan kompensasi keuangan yang memadai untuk menarik dan 

mempertahankan pendanaan. 

3. Analisis perputaran aset. Intensitas aset dalam  menghasilkan pendapatan 

untuk mencapai tingkat profitabilitas yang memadai. 

4. Analisis kinerja operasi dan profitabilitas. Keberhasilan memaksimalkan 

pendapatan dan meminimalkan beban aktivitas operasi dalam jangka panjang. 

Komponen-komponen analisis laporan keuangan diilustrasikan dengan 

menggunakan informasi dan data dari PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk. 

laporan laba rugi dan neraca kedua perusahaan dapat dilihat di Lampiran.  

4.2.1. Analisis Struktur Modal dan Solvabilitas 

Perubahan struktur modal perusahaan diukur dengan analisis perbandingan. 

Struktur modal PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk. untuk tahun 2007 sampai 

2011 disajikan pada tabel berikut 

Tabel 4.3 Analisis Struktur Modal PT. Kimia Farma Tbk. 

(dalam juta rupiah) 2011 2010 2009 2008 2007 

kewajiban jangka panjang           

   Kewajiban imbalan kerja  

      
76,659  

      
68,776  

      
51,003  

      
48,050  

      
45,147  

  
 Hutang sewa pembiayaan - 
jangka panjang  

        
5,382  

        
4,657  

        
5,452               -                 -    

kewajiban jangka pendek 
     
459,694  

     
469,822  

     
510,854  

     
449,854  

     
433,564  

total kewajiban 
     
541,735  

     
543,255  

     
567,309  

     
497,904  

     
478,711  

            

Ekuitas   
 

  1,252,505                   
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1,114,034  995,315  947,764  908,027  

                    

total kewajiban dan ekuitas 
  
1,794,240  

  
1,657,289  

  
1,562,624  

  
1,445,668  

  
1,386,738  

  
% total kewajiban 30.19% 32.78% 36.30% 34.44% 34.52% 

  
% ekuitas 69.81% 67.22% 63.70% 65.56% 65.48% 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk, Data Diolah 

Tabel 4.4 Analisis Struktur Modal PT. Indofarma Tbk. 

(dalam juta rupiah) 2011 2010 2009 2008 2007 

kewajiban jangka panjang           

   Hutang bank jk. Panjang (net)               -    
        
4,571  

      
15,749               -                 -    

  
 Hutang sewa guna usaha jangka 
panjang  

           
439  

        
1,006               -                 -                 -    

   Kewajiban manfaat pekerja  

      
45,864  

      
41,542  

      
36,652  

      
34,640  

      
31,577  

kewajiban jangka pendek 
     
459,403  

     
375,569  

     
376,911  

     
632,907  

     
686,297  

total kewajiban 
     
505,706  

     
422,688  

     
429,312  

     
667,547  

     
717,874  

            

Ekuitas 
     
609,193  

     
311,268  

     
298,721  

     
296,595  

     
291,563  

            

total kewajiban dan ekuitas 
  
1,114,899  

     
733,956  

     
728,033  

     
964,142  

  
1,009,437  

  
% total kewajiban 45.36% 57.59% 58.97% 69.24% 71.12% 

  
% ekuitas 54.64% 42.41% 41.03% 30.76% 28.88% 

Sumber :Annual Report PT. Indofarma Tbk, Data Diolah 

Untuk tahun 2011, pendanaan PT. Kimia Farma atas kewajiban sebesar 30,19% 

dan ekuitas sebesar 69,81%. Sedangkan pada PT. Indofarma, terjadi perubahan drastis 

dari tahun 2007 hingga 2011, pada tahun 2007 pendanaan atas kewajiban sebesar 

71,12% dan ekuitas sebesar 28,88%. Pada tahun 2011, tercatat pendanaan atas kewajiban 

sebesar 45,36% dan ekuitas sebesar 54,64%. Kita perlu mencatat bahwa perusahaan pada 

umumnya mendanai sekitar 40% aktiva mereka dengan hutang dan 60% dari ekuitas 

pemegang saham. Perusahaan dengan mayoritas aktiva nyata, seperti bangunan dan 

tanah, bisa mendanai lebih banyak aset mereka dengan hutang. Sedangkan perusahaan 

yang berteknologi tinggi dimana aset nya selalu berkembang, serta riset dan 

pengembangan perusahaan menjadi hal yang inti maka kebutuhan pembiayaan 

perusahaan dengan hutang akan lebih sedikit. Dengan kata lain, penggunaan jumlah 
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hutang perusahaan tergantung pada keberhasilan pendapatan dan ketersediaan aktiva 

yang bisa digunakan sebagai jaminan hutang dan seberapa risiko yang diasumsikan oleh 

pihak manajemen. Beberapa rasio struktur modal dan solvabilitas disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.5 Rasio Struktur Modal dan Solvabilitas PT. Kimia Farma Tbk. 

No. Rasio 2011 2010 2009 2008 2007 

1 total utang terhadap ekuitas 0.43 0.49 0.57 0.53 0.53 

2 rasio total utang   0.30    0.33    0.36    0.34    0.35  

3 utang jangka panjang terhadap ekuitas   0.07    0.07    0.06    0.05    0.05  

4 ekuitas terhadap total utang   0.70    0.67    0.64    0.66    0.65  

5 aset tetap terhadap ekuitas   0.34    0.37    0.40    0.42    0.44  

6 kewajiban lancar terhadap total kewajiban 0.85 0.86 0.90 0.90 0.91 

7 laba terhadap beban bunga 18.41 10.2 4.39 6.34 11.41 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk, Data Diolah 

Tabel 4.6 Rasio Struktur Modal dan Solvabilitas PT. Indofarma Tbk. 

No. Rasio 2011 2010 2009 2008 2007 

1 total utang terhadap ekuitas 0.83 1.36 1.44 2.25 2.46 

2 rasio total utang   0.45    0.58    0.59    0.69    0.71  

3 utang jangka panjang terhadap ekuitas   0.08    0.15    0.18    0.12    0.11  

4 ekuitas terhadap total utang   0.55    0.42    0.41    0.31    0.29  

5 aset tetap terhadap ekuitas 0.56 0.31 0.34 0.30 0.28 

6 kewajiban lancar terhadap total kewajiban 0.91 0.89 0.88 0.95 0.96 

7 laba terhadap beban bunga 4.32 2.28 1.30 2.08 2.77 

Sumber :Annual Report PT. Indofarma Tbk, Data Diolah 

Dari tabel rasio diatas, dapat dilihat kemampuan memenuhi kewajiban PT. Kimia 

Farma lebih tinggi dari PT. Indofarma. Hal tersebut dibuktikan oleh rasio laba terhadap 

beban bunga, di tahun 2011 rasio laba terhadap beban bunga PT. Kimia farma sebesar 

18,41% dan PT. Indofarna sebesar 4,32%. Terlihat bahwa PT. Kimia Farma dapat 

melunasi hutangnya tanpa kesulitan. 

4.2.2. Analisis Pengembalian Atas Modal yang Diinvestasikan 

Rasio pengembalian atas modal yang diinvestasikan PT. Kimia Farma dan PT. 

Indofarma ditampilkan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7 Pengembalian Atas  Modal yang diinvestasikan PT. kimia Farma Tbk. 

No. Rasio 2011 2010 2009 2008 2007 

1 pengembalian aset (ROA) 9.57% 8.37% 4.00% 3.83% 3.76% 

2 Pengembalian ekuitas (ROE) 13.71% 12.45% 6.28% 5.84% 5.75% 

3 
pengembalian utang jangka panjang dan 

ekuitas 
14.34% 13.35% 7.97% 6.98% - 

4 tingkat pertumbuhan ekuitas 37.87% 31.99% 26.35% 24.63% - 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk, Data Diolah 

Tabel 4.8 Pengembalian Atas  Modal yang diinvestasikan PT. Indofarma Tbk. 

No. Rasio 2011 2010 2009 2008 2007 

1 pengembalian aset (ROA) 3.32% 1.71% 0.29% 0.52% 1.10% 

2 Pengembalian ekuitas (ROE) 6.06% 4.03% 0.71% 1.70% 3.80% 

3 pengembalian utang jangka panjang dan 
ekuitas 

10.43% 8.78% 8.39% 8.48% - 

4 tingkat pertumbuhan ekuitas 4.52% -24.18% -29.00% -30.07% - 

Sumber :Annual Report PT. Indofarma Tbk, Data Diolah 

Perhitungan: 

1. ROA  = Net Income 

Total Aset 

 

2. ROE  = Net Income 

          Total Ekuitas 

3. Pengembalian utang jangka panjang dan ekuitas  

 = Laba Bersih + Beban Bunga ( 1-tarif pajak) + Hak Minoritas 

         Kewajiban jk. Panjang rata-rata + Ekuitas rata-rata 

 

4. Tingkat perubahan ekuitas  =         Laba bersih – Dividen yang dibayarkan 
Ekuitas rata-rata 

Pengembalian Aset (Return on Assets - ROA) PT. Kimia Farma relatif meningkat 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan ROA yang signifikan menjadi 

sebesar 8,37%, di tahun sebelumnya sebesar 4,00%, dan di tahun 2011 sebesar 9,57%. 

Sedangkan pada PT. Indofarma, ROA dari tahun 2007-2009 menunjukan pengembalian 
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yang rendah, dan kembali naik di tahun 2010-2011. Salah satu kemungkinan kenaikan 

pengembalian ini ialah disebabkan oleh kuasi reorganisasi yang telah dilakukan 

perusahaan. 

Pengembalian ekuitas (Return on equity – ROE) pada PT. Kimia Farma cendrung 

stabil meningkat dengan nilai ROE di tahun 2011 sebesar 13,71%. Pada PT. Indofarma, 

Pengembalian ekuitas di tahun 2007-2009 juga menunjukan pengembalian yang rendah, 

hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh akumulasi saldo defisit yang dialami 

perusahaan sehingga perlahan menggerus ekuitas perusahaan. Pada tahun 2010 dan 

2011, ROE perusahaan mulai merangkak naik, hal ini disebabkan oleh langkah-langkah 

perbaikan yang dilakukan perusahaan. 

Tingkat pertumbuhan ekuitas PT. Kimia Farma di tahun 2011 mencapai 37,87%, 

pertumbuhan tersebut juga cendrung stabil meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, 

pertumbuhan pada PT. Indofarma di posisi negatif dan terus mengalami penurunan dari 

tahun 2007-2010, di tahun 2011 mulai ada peningkatan menjadi 4,52%. Pemulihan di 

tahun 2011 ini menjadi dasar yang kuat bagi pertumbuhan penjualan dan laba di masa 

datang. 

4.2.3. Analisis Perputaran Aset 

Perputaran aktiva adalah komponen dari tingkat pengembalian pendapatan 

operasi investasi. Rasio yang dihitung dalam perputaran asset menunjukkan seberapa 

efisien perusahaan menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Ukuran 

pemanfaatan asset PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma disajikan pada tabel berikut 

Tabel 4.9 Rasio Pemanfaatan Aset PT. Kimia Farma Tbk. 

No.   2011 2010 2009 2008 2007 

1 penjualan terhadap kas dan setara kas 17.46 11.99 17.42 12.19 10.54 

2 penjualan terhadap piutang 8.88 8.64 9.15 10.06 7.78 

3 penjualan terhadap persediaan 7.63 8.23 6.52 6.52 7.82 

4 penjualan terhadap modal kerja 2.78 2.86 2.87 2.85 2.61 

5 penjualan terhadaap aset tetap 8.16 7.71 7.10 6.80 5.98 

6 penjualan terhadap total asset 1.94 1.92 1.83 1.87 1.71 

7 penjualan terhadap kewajiban jk. Pendek 7.57 6.78 5.59 6.01 5.46 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk, Data Diolah 
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Tabel 4.10 Rasio Pemanfaatan Aset PT. Indofarma Tbk. 

No.   2011 2010 2009 2008 2007 

1 penjualan terhadap kas dan setara kas 9.02 8.67 10.15 5.62 3.52 

2 penjualan terhadap piutang 7.43 7.91 6.24 7.14 5.26 

3 penjualan terhadap persediaan 6.22 6.58 7.93 7.07 6.18 

4 penjualan terhadap modal kerja 1.98 3.37 3.77 4.99 4.37 

5 penjualan terhadaap aset tetap 3.51 10.81 11.14 16.57 15.52 

6 penjualan terhadap total asset 1.08 1.43 1.55 1.53 1.26 

7 penjualan terhadap kewajiban jk. Pendek 2.62 2.79 2.98 2.34 1.86 

Sumber :Annual Report PT. Indofarma Tbk, Data Diolah 

Perputaran aset PT. Kimia Farma perlahan terus meningkat dari tahun 2007-2011, 

walaupun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2009. Peningkatan ini 

menunjukan keefektifan manajemen dalam mengelola neraca perusahaan, khusus nya 

dalam pemanfaatan aset perusahaan. Pada PT. Indofarma, perputaran aset meningkat dari 

tahun 2007-2009, tetapi mengalami penurunan sampai di tahun 2011. Jika perputaran 

aset kedua perusahaan dibandingkan, maka dapat dilihat bahwa PT. Kimia Farma lebih 

efisien menggunakan aset-asetnya dalam menghasilkan penjualan, dimana hal tersebut 

merupakan faktor penentu dalam pengembalian pendapatan usaha atas investasi. 

4.2.4. Analisis Kinerja Operasi dan Profitabilitas 

Analisis keuangan berikutnya dilakukan pada kedua perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio profitabilitas perusahaan. Rasio keuangan ini dilakukan 

berdasarkan angka-angka yang ada di dalam neraca dan laporan laba rugi. Secara umum 

aspek-aspek yang dinilai dari rasio profitabilitas ini akan dirincikan lebih lanjut dalam 

beberapa rasio keuangan, yakni (a) Gross Profit Margin (GPM), (b) Operating Profit 

Margin (OPM), (c) Net Profit Margin (NPM). 

Tabel 4.11 Rasio Keuangan PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma Tahun 2007-2011 

No. Rasio 
Kaef Inaf 

2011 2010 2009 2008 2007 2011 2010 2009 2008 2007 

    1  GPM 29.82% 28.41% 27.62% 26.70% 27.39% 32.92% 30.39% 27.08% 22.55% 22.77% 

    2  OPM 6.66% 5.61% 3.49% 3.55% 3.49% 7.64% 5.39% 4.08% 4.26% 3.51% 

    3  NPM  4.93% 4.36% 2.19% 2.05% 2.21% 3.07% 1.20% 0.19% 0.34% 0.87% 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 
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Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

baik menggunakan seluruh aktiva yang ada maupun dengan menggunakan modal sendiri. 

Analisis rasio profitabilitas untuk PT. Kimia Farma meliputi: 

(a) Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit margin menunjukkan kemampuan penjualan menghasilkan laba kotor. 

Gross profit margin PT. Kimia Farma Tbk. tahun 2011 adalah 29,82 % ini berarti 

setiap penjualan Rp 1,- akan menghasilkan laba kotor sebanyak Rp 29,82. Nilai 

gross profit margin sebesar 29,82 % ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan cukup baik dalam menghasilkan laba, sebelum dikurangi oleh 

pengeluaran biaya usaha, bunga dan pajak. 

Jika dibandingkan dengan nilai gross profit margin perusahaan tahun 2010 sebesar 

28,41 %, terjadi kenaikan sebesar 1,41 %. Ini menunjukkan perusahaan berusaha 

meningkatkan kemampuan menghasilkan laba kotor.   

(b) Operating Profit Margin (OPM) 

Rasio ini menggambarkan apa yang biasa 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 serta kewajiban terhadap pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. 

Operating profit margin PT. Kimia Farma Tbk. tahun 2011 adalah 6,66 %. 

Jika dibandingkan dengan nilai operating profit margin perusahaan tahun 2010 

sebesar 5,61 %, terjadi kenaikan sebesar 1.05 %. Ini menunjukkan perusahaan 

berusaha meningkatkan kemampuan menghasilkan laba sebelum adanya pajak dan 

bunga dari penjualan yang dilakukan. 

(c) Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin menunjukan kemampuan setiap rupiah penjualan menghasilkan 

laba bersih (earning after taxes, EAT). Net profit margin PT. Kimia Farma Tbk. 

tahun 2011 adalah 4,93 % ini menunjukan setiap Rp 1,- penjualan mampu 
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menghasilkan Rp 4,93 laba setelah pajak. Nilai net profit margin sebesar 4,93 %  ini 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam 

menghasilkan laba setelah dikurangi bunga dan pajak. 

Jika dibandingkan dengan nilai net profit margin perusahaan tahun 2010 sebesar 

4,36 %, terjadi kenaikan sebesar 0,57 %. Ini menunjukkan perusahaan berusaha 

meningkatkan kemampuan menghasilkan laba bersih. 

Sedangkan analisis rasio profitabilitas untuk PT. Indofarma meliputi: 

(a) Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit margin menunjukkan kemampuan penjualan menghasilkan laba kotor. 

Gross profit margin PT. Indofarma Tbk. tahun 2011 adalah 32.92 % ini berarti 

setiap penjualan Rp 1,- akan menghasilkan laba kotor sebanyak Rp 32,92. Nilai 

gross profit margin sebesar 32.92 % ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan cukup baik dalam menghasilkan laba, sebelum dikurangi oleh 

pengeluaran biaya usaha, bunga dan pajak. 

Jika dibandingkan dengan nilai gross profit margin perusahaan tahun 2010 sebesar 

30,39 %, terjadi kenaikan sebesar 2,53 %. Ini menunjukkan perusahaan berusaha 

meningkatkan kemampuan menghasilkan laba kotor. 

(b) Operating Profit Margin (OPM) 

Rasio ini menggambarkan apa yang biasa 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 serta kewajiban terhadap pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. 

Operating profit margin PT. Indofarma Tbk. tahun 2011 adalah 7,64 %. 

Jika dibandingkan dengan nilai operating profit margin perusahaan tahun 2010 

sebesar 5,39   %, terjadi kenaikan sebesar 2,25 %. Ini menunjukkan perusahaan 

berusaha meningkatkan kemampuan menghasilkan laba sebelum adanya pajak dan 

bunga dari penjualan yang dilakukan. 
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(c) Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin menunjukan kemampuan setiap rupiah penjualan menghasilkan 

laba bersih (earning after taxes, EAT). Net profit margin PT. Indofarma Tbk. tahun 

2011 adalah 3,07 % ini menunjukan setiap Rp 1,- penjualan mampu menghasilkan 

Rp 3,07 laba setelah pajak. Nilai net profit margin sebesar 3,07 % ini menunjukan 

bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghasilkan laba 

setelah dikurangi bunga dan pajak. 

Jika dibandingkan dengan nilai net profit margin perusahaan tahun 2010 sebesar 

1,20   %, terjadi peningkatan sebesar 1,87 %. Dilihat dari net profit margin yang 

didapat di tahun 2010, peningkatan tersebut cukup baik menunjukkan perusahaan 

berusaha meningkatkan kemampuan menghasilkan laba bersih. 

Ukuran profitabilitas diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dalam analisis 

terdahulu. Peningkatan margin laba kotor yang terjadi menunjukkan penurunan 

harga pokok penjualan secara bertahap. Margin laba kotor dan laba operasi PT. 

Indofarma lebih tinggi dibandingkan PT. Indofarma. Dapat disimpulkan bahwa 

PT. Indofarma dapat mempertahankan biaya dan beban secara relatif dengan 

penjualan, sebagai tercermin dalam margin laba kotor dan laba operasi. Pada 

margin laba bersih kondisi terjadi berbalik, rasio yang diperoleh PT. Indofarma 

berada dibawah PT. Kimia Farma. Hal ini terjadi karena beban-beban lain dan 

kerugian lain-lain yang dialami PT. Indofarma cukup tinggi, salah satu contohnya 

ialah kerugian akibat kurs mata uang asing. Kesimpulan umum dari indeks tren 

tersebut adalah bahwa penjualan, margin laba kotor, laba operasi, dan laba bersih 

tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan biaya atau beban yang terjadi. Kunci 

untuk mendapatkan manfaat dari margin laba yang membaik adalah pengendalian 

terus-menerus atas beban administrasi dan pemasaran. 

4.3. PENGGABUNGAN PT.  Kimia Farma Tbk. Dan PT. Indofarma Tbk. 

4.3.1.  Visi Penggabungan Dan Aspek Akuntansi Metode Penggabungan 

Menurut sirower dalam jurnalnya yang berjudul The Synergy Trap: How 

Companies Lose The Acquisition Game (1999), semua penggabungan yang efektif 

ANALISIS RENCANA..., HANNA AL ZAHRA, Ak.-IBS, 2012



73 

 

dimulai dari visi strategis. Visi manajemen tentang penggabungan harus dijelaskan 

kepada unsur-unsur penting perusahaan itu dan bisa diadaptasikan ke dalam berbagai 

kondisi potensial yang belum diketahui. Selain itu visi strategis merupakan suatu 

landasan dari kemampuan dalam mencapai sinergi dari penggabungan, sehingga 

penggabungan bisa memberikan hasil yang positif. 

Proses pengujian tuntas (due diligence) idealnya dilakukan untuk menjamin suatu 

penggabungan pantas dilakukan. Proses uji tuntas yang menyeluruh mencakup banyak 

sekali aspek didalam perusahaan seperti aspek modal, asset, kinerja financial, 

sumberdaya manusia dan banyak aspek lainnya. Tujuan proses uji tuntas adalah untuk 

mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang implikasi finansial, operasional, 

sumberdaya manusia dari suatu penggabungan. 

Dari teori yang telah dipaparkan pada bab II, tipe merger pada kedua perusahaan 

ini ialah merger horizontal. Penggabungan usaha yang dilakukan antara dua perusahaan 

yang bergerak dalam industri yang sama yaitu industri farmasi. Menurut PSAK No.22 

akuntansi penggabungan usaha kedua perusahaan ini menggunakan metode penyatuan 

kepemilikan (pooling of interest), karena penggabungan perusahaan merupakan 

penyatuan kepemilikan (uniting of interest). 

Hal ini diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung 

adalah suatu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang 

baru. Karena tidak ada perusahaan yang memperoleh perusahaan yang lain, maka tidak 

ada pembelian, tidak ada harga beli, sehingga tidak ada dasar baru untuk pencatatan. 

Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan- perusahaan yang 

bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya.  

4.3.2. Sinergi Dalam Penggabungan Perusahaan 

Penggabungan perusahaan pada prinsipnya mengharapkan terjadinya sinergi. 

Penggabungan PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma juga mengharapkan hal yang sama. 

Berdasarkan penelitian ada beberapa hal penting yang memungkinkan terjadinya sinergi 

melalui penggabungan kedua perusahaan, yaitu: 

1. Optimalisasi penggunaan fasilitas produksi dan operasi 
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Kedua perusahaan memiliki fasilitas produksi dan operasi yang cukup memadai. 

Fasilitas produksi itu meliputi gedung atau pabrik, mesin produksi, laboratorium, 

peralatan penunjang, serta kendaraan. Kapasitas produksi pada PT. Kimia Farma akan 

dijelaskan pada tabel 4.12 dan untuk PT. Indofarma pada tabel 4.13. 

Tabel 4.12 Utilisasi Kapasitas Produksi PT. Kimia Farma Tbk. 

Jenis Sediaan Satuan Kapasitas Per Tahun Realisasi 2011 

Tablet 

a. Beta Laktam 

b. Non Beta Laktam 

c. ARV 

Butir 

Butir 

Butir 

Butir 

2.846.500.000 

158.300.000 

2.590.700.000 

97.500.000 

2.161.976.355 

188.834.200 

1.925.180.765 

47.961.390 

Tablet Salut Butir 1.516.600.000 712.674.362 

Kapsul 

a. Beta Laktam 

b. Non Beta Laktam 

c. ARV 

Butir 

Butir 

Butir 

Butir 

413.700.000 

81.300.000 

277.400.000 

65.000.000 

130.386.808 

16.885.200 

113.501.608 

- 

Kapsul Lunak Butir 149.600.000 62.360.000 

Sirup Kering 

a. Beta Laktam 

b. Non Beta Laktam 

Kg 

Kg 

Kg 

74.100 

41.300 

32.800 

14.624 

3.935 

10.689 

Salep/Krim Kg 282.000 212.539 

Sirup/Suspensi Liter 960.000 259.338 

Injeksi Liter 14.800 13.030 

Cairan Obat Luar Liter 1.004.200 159.587 

Granul Kg 151.200 81.877 

Fitofarmaka Liter 798.600 495.346 

Bedak Kg 1.105.900 533.869 

Suppositoria Kg 6.900 3.155 

Pil KB Cycle 35.065.800 11.517.880 

AKDR Unit 2.178.000 1.093.665 

Yodium dan Garam Yodium 

1. Yodium 

2. Garam Yodium 

3. Garam-garam lainnya 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

90.000 

67.500 

143.100 

 

59.600 

4.329 

42.125 

Kina dan Alkaloid Lain Kg 85.000 52.395 

Minyak Nabati Kg 5.966.000 582.327 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. 

Tabel 4.13 Utilisasi Kapasitas Produksi PT. Indofarma Tbk. 

Jenis Sediaan Satuan Kapasitas Per Tahun Realisasi 2011 

Sirup Cair Botol Botol 8.120 11.218 

Salep Tube 16.720 15.732 

Tablet Non Betalaktam Butir 2.286.659 1.875.293 
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Serbuk Sachet 24.912 18.813 

Injeksi Cair Ampul 40.205 29.927 

Sumber :Annual Report PT. Indofarma Tbk. 

Jika kedua perusahaan bergabung, maka pengaturan produk-produk yang 

diproduksi pada tiap pabrik diatur ulang yang mengarah pada optimalisasi penggunaan 

mesin-mesin sehingga dapat dicapai utilisasi kapasitas produksi, dengan sasaran tepat 

mutu, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat biaya. Kapasitas mesin produksi pada PT. 

Kimia Farma yang besar dan berteknologi tinggi dapat dimanfaatkan dengan maksimal 

oleh PT. Indofarma dalam mengembangkan produk generik dan obat alaminya. Selain 

itu, pengaturan pengiriman barang perlu diatur ulang agar lebih efisien dan 

memaksimalkan armada yang sudah ada agar lebih optimal. Setelah penggabungan, tentu 

perusahaan memiliki pencitraan yang baru. Pengemasan produk yang lebih inovatif dan 

pembuatan obat yang lebih variatif merupakan strategi yang baik untuk menjaring pasar 

lebih luas. 

2. Optimalisasi sumberdaya manusia dan organisasi 

Salah satu aspek penting didalam sebuah organisasi adalah sumberdaya manusia. 

Di dalam proses penggabungan perusahaan, aspek sumberdaya manusia ini perlu 

mendapat perhatian penting, karena tanpa memperhatikan aspek ini maka proses 

penggabungan tidak akan berhasil. 

Kualitas sumberdaya manusia di dalam perusahaan sangat ditentukan oleh 

berbagai faktor antara lain tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan kerja. 

Dengan tingkat pendidikan yang baik, pengalaman kerja yang tinggi dan keterampilan 

yang baik, perusahaan mengharapkan karyawan memiliki produktivitas kerja yang 

tinggi, yang pada akhirnya membuat perusahaan mampu bersaing dan unggul di dalam 

industrinya. 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan menunjukan bahwa sebagian besar karyawan 

PT. Kimia Farma adalah dengan pendidikan akhir SLTA, oleh karena itu berbagai 

macam pelatihan diberikan guna, menunjang performa para pekerja. Secara umum 

pengelompokan pekerja berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.14 
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Tabel 4.14 Pekerja PT. Kimia Farma Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kelompok Pendidikan Jumlah Persentasi 

SD 304 5,67  % 

SLTP dan Sederajat 254 4, 74  % 

SLTA dan Sederajat 2.021 37,71 % 

Analis 206 3,84  % 

Sekolah Menengah Farmasi 1.197 22,34 % 

D1 32 0,60  % 

D2 5 0,09  % 

D3 389 7,26  % 

D4 2 0,04  % 

Sarjana Apoteker 406 7,58  % 

Sarjana Akuntansi 71 1,32  % 

S1 Lainnya 438 8,17  % 

Pasca Sarjana 34 0,63  % 

Jumlah/Total 5.359 100 % 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. 

Sedangkan pada PT. Indofarma Tbk. pengelompokan pekerja berrdasarkan 

tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Pekerja PT. Indofarma Tahun 2011 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kelompok Pendidikan Jumlah Persentasi 

Prakuliah 505 57 % 

Perguruan Tinggi 381 43 % 

Jumlah/Total 886 100 % 

Sumber :Annual Report PT. Indofarma Tbk. 

Jika dilihat dari kelompok umur karyawan dari kedua perusahaan menunjukkan 

bahwa, sebagian besar pekerja pada kisaran usia diatas 40 tahun, dimana pada usia 

tersebut umumnya pekerja memiliki loyalitas yang tinggi pada perusahaan. 

Pengelompokan pekerja berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.16 untuk PT. Kimia 

Farma dan tabel 4.17 untuk PT. Indofarma. 

 

Tabel 4.16 Pekerja PT. Kimia Farma Tahun 2011 Berdasarkan Usia 

Kelompok Usia Jumlah Persentasi 

20 – 25 339 6,33  % 

26 – 30 750 14,00 % 
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31 – 35 730 13,62 % 

36 – 40 736 13,37 % 

41 – 45 837 15,62 % 

46 – 50  1.181 22,04 % 

51 – 55 786 14,67 % 

Jumlah/Total 5.359 100 % 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. 

Tabel 4.17 Pekerja PT. Indofarma Tahun 2011 Berdasarkan Usia 

Kelompok Usia Jumlah Persentasi 

<30 144 16 % 

30 – 44 462 52 % 

>45 280 32 % 

Jumlah/Total 886 100 % 

Sumber :Annual Report PT. Indofarma Tbk. 

Melalui penggabungan akan terbentuk struktur organisasi yang baru. Struktur 

yang baru ini akan menyebabkan penghapusan beberapa jabatan ganda yang ada di dua 

organisasi sebelumnya. dengan struktur organisasi yang baru, mau tidak mau ada 

karyawan yang harus melepas jabatannya. Sebagai contoh, jika sebelum penggabungan 

terdapat 2 (dua) manajer keuangan, maka setelah penggabungan manajer keuangan 

hanya ada satu. Begitu pula dengan manajer-manajer lainnya, seperti manajer operasi, 

manajer pemasaran, manajer umum dan lainnya. Perubahan ini bukan hanya pada tingkat 

manajer saja, tetapi juga sampai pada level dibawahnya. 

Sampai saat ini belum dibuat struktur organisasi baru apabila perusahaan tersebut 

bergabung, karena itu belum dapat dipastikan berapa jabatan rangkap yang akan dihapus. 

Namun secara umum bisa dikatakan cukup mengambil salah satu model struktur 

organisasi lama. Hal ini disebabkan secara garis besar kegiatan produksi dan operasi 

kedua perusahaan relatif sama. Sehingga kalaupun ada modifikasi dalam struktur 

organisasi tidak akan banyak berubah. 

Penghapusan beberapa jabatan rangkap akan berpengaruh positif pada keuangan 

perusahaan. Penghapusan jabatan rangkap akan dapat mengurangi biaya untuk 

membayar gaji, baik gaji untuk manajemen, pegawai produksi, maupun operasi. Salah 

satu manfaat penting lainnya bagi organisasi jika perusahaan bergabung adalah adanya 

budaya organisasi yang baik dari masing-masing perusahaan dapat mendorong untuk 
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meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat membawa perusahaan kepada kemajuan dan 

pertumbuhan yang tinggi pada masa yang akan datang.  

3. Optimalisasi keuangan 

Penggabungan dua perusahaan kadang kala dilakukan untuk memperbaiki kinerja 

sebuah perusahaan yang kurang baik. Manajemen berharap melalui penggabungan ini, 

kinerja perusahaan yang kurang baik dapat diperbaiki oleh kinerja perusahaan yang 

kinerjanya lebih baik. Namun bukan tidak mungkin melalui penggabungan usaha ini, 

perusahaan yang sudah berkinerja baik dapat turun setelah bergabung. Oleh karena itu 

perlu penilaian terhadap kinerja keuangan kedua perusahaan yang akan bergabung, 

sehingga penggabungan kedua perusahaan dapat membawa dampak dalam peningkatan 

kinerja perusahaan setelah peristiwa penggabungan. 

Walaupun dari segi pertumbuhan penjualan PT. Indofarma kurang baik, 

berdasarkan analisa keuangan yang dilakukan menunjukkan bahwa kinerja PT. Kimia 

Farma cukup baik dari aspek struktur modal dan profitabilitas. Oleh karena itu, 

penggabungan kedua perusahaan dapat memperkuat keuangan perusahaan. 

Tabel 4.18 Perkembangan penjualan PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma (dalam juta 

rupiah) 

KAEF 2011 2010 2009 2008 2007 

Penjualan Bersih   3,481,166    3,183,829    2,854,057    2,704,728    2,365,635  

Persentase perkembangan penjualan 9.34% 11.55% 5.52% 14.33% - 

INAF           

Penjualan Bersih   1,203,466    1,047,918    1,125,055    1,478,585    1,273,162  

Persentase perkembangan penjualan 14.84% -6.86% -23.91% 16.13% - 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 

Jika perusahaan bergabung, maka dari sisi asset, modal, dan pembiayaan akan 

menjadi lebih kuat. Dengan kuatnya asset dan modal ini, maka perusahaan akan dapat 

melakukan aktivitas pembiayaan operasi yang lebih kuat dimasa yang akan datang. 

Melalui penggabungan ini perusahaan dapat melakukan investasi baru, melakukan 

pengembangan usahanya, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi perusahaan 

dalam persaingan industri yang semakin ketat. 
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4. Optimalisasi pasar 

Pangsa pasar dari perusahaan farmasi tersebar pada panel market, non-panel 

market, ethical (dengan resep dokter), OTC atau Over The Counter (obat yang terjual 

bebas), dan lainnnya. PT. Kimia Farma menguraikan pelanggannya pada tabel 4.19. 

Sedangkan pada PT. Indofarma pada tabel 4.20. 

Tabel 4.19 Outlet Pelanggan PT. Kimia Farma Tahun 2011 

Uraian Terdaftar Aktif 

Apotek Kimia Farma 397 395 

Apotek Swasta 14.423 12.683 

Toko Obat 4.799 3.477 

Rumah Sakit 1.786 1.646 

Pasar Modern 2.664 1.933 

Grosir 688 476 

KFTD Sub. Distribusi 872 633 

Lain-lain 12.845 9.038 

Jumlah/Total 38.474 30.283 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. 

Tabel 4.20 Outlet Pelanggan PT. Indofarma Tahun 2011 

Uraian Jumlah 

Apotek  10.035 

Rumah Sakit 1.264 

Institusi 505 

Toko Obat 5.605 

Pedagang Besar Farmasi (PBF) 610 

Jumlah/Total 18.020 

Sumber :Annual Report PT. Indofarma Tbk. 

Dengan demikian maka perusahaan dapat saling memperkuat pasar yang telah 

dimiliki masing-masing perusahaan sebelum penggabungan.  

4.3.3.  Pengaruh Penggabungan Dalam Pos-Pos Laba Rugi 

4.3.3.1. Penjualan  

Pertumbuhan penjualan PT. Kimia Farma dari tahun 2010 ke tahun 2011 

meningkat 9,34%. Dengan angka penjualan Rp 3.183.829.303.909 dan meningkat di 

tahun 2011 menjadi Rp 3.481.166.441.259. Sedangkan, Pertumbuhan PT. Indofarma dari 
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tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat 14,84%. Dengan angka penjualan di tahun 2010 Rp 

1.047.918, meningkat di tahun 2011 menjadi Rp 1.203.467. 

Potensi penjualan obat di pasar dalam negeri masih cukup besar mengingat 

jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 yang mencapai sekitar 241 juta jiwa. 

Meningkatnya daya beli akibat makin membaiknya perekonomian nasional juga diyakini 

menjadi salah satu faktor yang memperkuat tentang besarnya potensi pasar tersebut. 

Terlebih, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap obat masih tergolong rendah. 

Tahun 2011, konsumsi obat per kapita Indonesia diprediksi dalam kisaran 17-18 dollar 

AS. 

Menurut data dari Intercontinental Medical Services (IMS) nilai total penjualan 

obat di pasar farmasi nasional sepanjang tahun 2011 mencapai sebesar Rp43,08 triliun 

atau mengalami pertumbuhan 11,9% dibandingkan tahun 2010, yang hanya Rp38,50 

triliun. Nilai penjualan obat 2011 tersebut terinci atas obat etikal (obat resep) sebesar 

Rp25,05 triliun, serta obat OTC (Over The Counter/obat bebas) Rp18,03 triliun. 

Situasi Bisnis farmasi dapat dilihat dari pola penyakit Indonesia. Tercatat bahwa 

Penyakit tidak menular (non-communicable diseases) merupakan masalah besar di benua 

Asia dan Afrika. Indonesia saat ini memiliki double burden dari penyakit menular dan 

penyakit tidak menular. Penyakit menular masih menjadi masalah sementara penyakit 

tidak menular semakin meningkat. Prevalensi kasus penyakit tidak menular tertinggi di 

Indonesia adalah hipertensi (31,7%), arthritis (30,3%), dan kecelakaan lalu lintas 

(25,9%). Sementara prevalensi penyakit tidak menular lain yang menjadi perhatian 

adalah, stroke, asma, diabetes mellitus, tumor/kanker. Laporan Badan Kesehatan Dunia 

PBB (WHO), dari 57 juta kematian di seluruh dunia pada 2008, 36 juta atau 63% di 

antaranya disebabkan oleh penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular (non-

communicable diseases) adalah jenis penyakit kronik yang diderita dalam jangka waktu 

lama dan berkembang secara perlahan. Di Indonesia berdasarkan data Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes), proporsi angka kematian akibat penyakit tidak menular 

meningkat dari 41,7% pada 1995 menjadi 49,9% pada 2001 dan 59,5% pada 2007. 

Sementara itu, transisi kesehatan terjadi karena adanya transisi demografi dan transisi 

epidemiologi. Transisi demografi terjadi akibat adanya urbanisasi, industrialisasi, 

peningkatan pendapatan, tingkat pendidikan, teknologi kesehatan, dan kedokteran di 
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masyarakat. Hal ini akan berdampak pada terjadinya transisi epidemiologi yaitu 

terjadinya perubahan pola kematian terutama akibat infeksi, angka fertilitas total, umur 

harapan hidup penduduk dan meningkatnya penyakit tidak menular (non-communicable 

diseases) atau penyakit kronik. Sebaliknya, menurunnya tingkat sosial ekonomi akan 

menyebabkan penyakit infeksi yang masih tetap tinggi, timbulnya penyakit baru (new 

emerging diseases) dan timbulnya kembali penyakit lama (re-emerging diseases). 

Disisi lain, Kebijakan dan Peraturan Pemerintah juga dapat mempengaruhi bisnis 

farmasi secara global. Kepmenkes RI Nomor 632 dan 633/MENKES/SK/III/2011, Untuk 

menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, maka pemerintah menetapkan Harga 

Obat Tahun 2011 melalui Kepmenkes RI Nomor 632 dan 633/MENKES/SK/III/2011 

dan pada 2012 Pemerintah mengeluarkan kebijakan harga baru melalui KEPMENKES 

RI Nomor 092 dan 094/MENKES/SK/II/2012. Melalui SK tersebut Pemerintah 

menurunkan sebagian besar harga eceran tertinggi (HET). Hal ini sekaligus 

merasionalisasi harga neto apotik (HNA) sehingga industri farmasi yang memproduksi 

generik akan lebih kompetitif. Berikut nya, SK Menkes 

No.HK.02.02/Menkes/068/I/2010 mengenai Peluang produksi obat generik ke depan 

tentunya akan semakin bertambah besar dengan didukung ketetapan SK Menkes 

No.HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di 

Fasilitas Pelayanan Pemerintah serta SK Menkes No.HK.03.01/Menkes/159/I/2010 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Pemerintah. 

Melalui penggabungan ini peluang meningkatkan penjualan bagi perusahaan 

terbuka lebar. Peluang pasar yang masih luas untuk obat etikal (obat resep), serta obat 

OTC (Over The Counter/obat bebas). adanya inovasi produk, serta potensi perluasan 

pasar/pelanggan yang dimiliki perusahaan, merupakan peluang untuk meningkatkan 

penjualan. Sehingga pertumbuhan penjualan jika perusahaan bergabung dapat lebih 

tinggi dibandingkan pertumbuhan penjualan tahun 2011. 
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4.3.3.2. Harga pokok penjualan 

Beban pokok penjualan PT. Kimia Farma mengalami efisiensi sebesar 1,41% dari 

tahun 2010. Sehingga apabila dibandingkan dengan penjualan bersihnya, beban pokok 

penjualan tahun 2011 sebesar 70,18%, mengalami efisiensi yang cukup baik jika 

dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 71,59%. Beban pokok penjualan PT. 

Indofarma mengalami efisiensi sebesar 2.53% dari tahun 2010. Penghematan yang 

terjadi pada PT. Indofarma lebih besar dari pada yang dilakukan PT. Kimia Farma, 

Beban harga pokok yang dikeluarkannya pun juga lebih kecil. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada table 4.21 

Tabel 4.21 Penjualan dan Harga Pokok Penjualan Perusahaan 

KAEF (Rupiah) 2011 2010 2009 2008 2007 

Penjualan Bersih 
  
3,481,166,441,259  

  
3,183,829,303,909  

  
2,854,057,690,479  

  
2,704,728,409,703  

  
2,365,635,901,845  

Beban pokok penjualan 
  
2,443,150,487,283  

  
2,279,309,994,224  

  
2,065,807,554,976  

  
1,982,480,481,232  

  
1,717,630,506,289  

% HPP atas Penjualan 70.18% 71.59% 72.38% 73.30% 72.61% 

INAF (Rupiah)           

Penjualan Bersih 
  
1,203,466,970,652  

  
1,047,918,156,470  

  
1,125,055,390,936  

  
1,478,585,255,395  

  
1,273,162,479,164  

Beban pokok penjualan 
     
807,282,612,783  

     
729,453,843,277  

     
820,419,578,132  

  
1,145,182,421,000  

     
983,208,144,681  

% HPP atas Penjualan 67.08% 69.61% 72.92% 77.45% 77.23% 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 

Secara keseluruhan, beban pokok penjualan kedua perusahaan mengalami 

peningkatan dari tahun 2010 ke 2011. Namun, perusahaan mampu menjaga HPP pada 

tingkat yang diharapkan. Hal ini bisa dilakukan karena nilai tukar rupiah yang stabil dan 

harga bahan baku tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Di sisi lain harga jual 

produk mengalami penyesuaian dari Kemenkes.  

Jika kedua perusahaan bergabung, biaya untuk bahan baku akan mengalami 

perubahan yang relatif kecil, karena perusahaan memiliki spesifikasi obat masing-

masing. Akan tetapi biaya untuk upah bagian produksi serta biaya overhead bisa lebih 

ditekan. Untuk biaya upah dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk karyawan bagian 

produksi dapat ditekan dengan pengurangan tenaga kerja.  
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Melalui penggabungan ini, dari komponen harga pokok produksi yang dapat 

ditekan adalah biaya overhead. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan 

mengoptimalkan kapasitas mesin, penggunaan gedung, peralatan dan fasilitas lainnya 

sehingga biaya overheadnya dapat ditekan. Apalagi sebagian besar dari biaya yang 

berhubungan dengan mesin, peralatan, gedung dan fasilitas lainnya adalah biaya tetap. 

Komposisi biaya pada bagian manufaktur seperti direct material, labor cost, dan 

overhead kedua perusahaan dibandingkan dengan total beban pokok produksi dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.22 Persentase DM, DML, dan MOH Terhadap Beban Pokok Produksi 

KAEF 

  2011 2010 2009 2008 2007 

DM 76.21% 82.19% 85.33% 86.75% 83.80% 

DML 14.13% 9.01% 7.06% 6.08% 6.58% 

MOH 9.67% 8.79% 7.61% 7.17% 9.62% 

INAF 

  2011 2010 2009 2008 2007 

DM 67.24% 66.65% 71.06% 77.07% 80.06% 

DML 8.61% 8.82% 6.43% 5.34% 4.99% 

MOH 24.16% 24.53% 22.52% 17.58% 14.95% 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 

4.3.3.3. Biaya Usaha 

Untuk PT. Kimia Farma pada tahun 2011, mengeluarkan biaya promosi dan 

pemasaran Rp 92.349.612.113 dan untuk PT. Indofarma biaya pemasaran dan distribusi 

sebesar Rp 97.009.000.000. komponen biaya yang terbesar bagi kedua perusahaan 

terletak pada biaya gaji pegawai baik pada beban yang terkait penjualan maupun umum 

dan administrasi. Perbandingan biaya-biaya usaha yang dikeluarkan dapat dilihat pada 

tabel 4.23 

 

 

 

 

ANALISIS RENCANA..., HANNA AL ZAHRA, Ak.-IBS, 2012



84 

 

Tabel 4.23 Perbandingan Komponen Biaya Usaha dengan Penjualan (dalam juta 

rupiah) 

KAEF 
        2011 2010 2009 2008 2007 

Penjualan Bersih 
  

3,481,166  
  

3,183,829  
  

2,854,057  
  

2,704,728  
  

2,365,635  

Biaya Usaha :           

     Penjualan dan distribusi 
     
487,973  

     
437,081  

     
393,843  

     
356,493  

     
359,333  

  gaji bagian penjualan 
     
272,520  

     
250,439  

     
220,921  

     
186,410  

     
173,884  

  
promosi dan 
pemasaran 

       
92,349  

       
81,812  

       
78,414  

       
81,537  

     
128,966  

     Umum dan administrasi 
     
328,039  

     
321,239  

     
282,473  

     
258,718  

     
211,172  

  
gaji bagian 
umum&adm. 

     
105,377  

     
112,128  

       
98,536  

       
89,958  

       
79,933  

         2011 2010 2009 2008 2007 

Persentase perkembangan 
penjualan 9.34% 11.55% 5.52% 14.33% - 

Komposisi biaya usaha :           

     Penjualan dan distribusi 100% 100% 100% 100% 100% 

  gaji bagian penjualan 55.85% 57.30% 56.09% 52.29% 48.39% 

  
promosi dan 
pemasaran 18.93% 18.72% 19.91% 22.87% 35.89% 

     Umum dan administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 

  
gaji bagian 
umum&adm. 32.12% 34.90% 34.88% 34.77% 37.85% 

       

       INAF 
        2011 2010 2009 2008 2007 

Penjualan Bersih 
  

1,203,466  
  

1,047,918  
  

1,125,055  
  

1,478,585  
  

1,273,162  

Biaya Usaha :           

     Penjualan dan distribusi 
     
193,583  

     
169,931  

     
175,580  

     
190,356  

     
167,759  

  gaji bagian penjualan 
       
70,024  

       
56,605  

       
41,091  

       
38,673  

       
41,322  

  
promosi dan 
pemasaran 

       
97,009  

       
85,210  

     
112,347  

     
128,299  

     
106,573  

     Umum dan administrasi 
     
110,641  

       
92,084  

       
83,146  

       
80,026  

       
77,485  

  
gaji bagian 
umum&adm. 

       
52,937  

       
42,720  

       
41,836  

       
36,747  

       
35,261  
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  2011 2010 2009 2008 2007 

Persentase perkembangan 
penjualan 14.84% -6.86% -23.91% 16.13% - 

Komposisi biaya usaha :           

     Penjualan dan distribusi 100% 100% 100% 100% 100% 

  gaji bagian penjualan 36.17% 33.31% 23.40% 20.32% 24.63% 

  
promosi dan 
pemasaran 50.11% 50.14% 63.99% 67.40% 63.53% 

     Umum dan administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 

  
gaji bagian 
umum&adm. 47.85% 46.39% 50.32% 45.92% 45.51% 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen terbesar biaya administrasi 

dan umum kedua perusahaan adalah pengeluaran untuk gaji dan tunjangan lain bagi 

manajemen. Sedangkan sisanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

administrasi dan umum lainnya seperti biaya telepon, alat tulis kantor, listrik, biaya 

pemeliharaan gedung dan sebagainya.  

Jika perusahaan bergabung, maka penghematan biaya administrasi dan umum 

dapat dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah mengurangi pengeluaran 

untuk pegawai melalui pengurangan pegawai. Cara kedua adalah penghematan biaya 

administrasi dan umum lainnya seperti biaya telepon, alat tulis kantor, biaya 

pemeliharaan gedung dan sebagainya. 

Pengurangan pegawai atau manajemen sangat mungkin dilakukan, hal ini 

disebabkan dengan penggabungan maka jabatan atau pekerjaan yang sama pada kedua 

perusahaan bisa digabungkan, misalnya bagian administrasi, bagian keuangan, dan 

bagian riset dan pengembangan. Selain itu penghematan dapat dilakukan pada 

pengeluaran lain seperti biaya telepon, listrik, alat tulis kantor, perlengkapan kantor dan 

pemeliharaan inventaris kantor. 

4.3.4. Proyeksi Laporan Keuangan Setelah Penggabungan 

Pada bagian ini akan dilakukan proyeksi laporan keuangan untuk 

membandingkan jika perusahaan bergabung. 
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4.3.4.1. Laporan laba rugi 

4.3.4.1.1. Asumsi penggabungan 

Dalam asumsi penggabungan ini peneliti mencoba memperkirakan sinergi yang 

terjadi dari proyeksi peningkatan pendapatan dan penurunan biaya.  

1. Penjualan 

Adanya harapan peningkatan penjualan merupakan suatu tujuan dari strategi yang 

dijalankan oleh perusahaan dan merupakan permulaan pada proses peramalan. 

Peningkatan penjualan dapat terjadi karena perusahaan menformulasikan strategi baru 

ataupun memanfaatkan peluang pasar yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengasumsikan adanya peningkatan penjualan ketika perusahaan bergabung. 

Peningkatan tersebut diasumsikan sebesar 10%, dasar asumsi dari penelitian terdahulu 

dengan mengambil rata-rata peningkatan penjualan perusahaan serta peluang pasar yang 

tercatat dalam data Intercontinental Medical Services (IMS). 

2. Harga pokok penjualan 

Penghematan harga pokok produksi didapat dari penghematan biaya untuk 

pengeluaran karyawan produksi dan biaya overhead. Melalui penggabungan perusahaan 

dapat melakukan penghematan dengan mengurangi karyawan. Selain itu biaya overhead 

juga dapat dihemat melalui mengoptimalkan mesin utama pada PT. Kimia Farma, 

sehingga biaya-biaya pada pabrik/mesin utama PT Indofarma dapat sebagian 

dikeluarkan. Untuk itu, diasumsikan penghematan pada beban pokok produksi sebesar 

10%, dengan dasar asumsi dari penelitian terdahulu yaitu terdapat penghematan pada 

biaya overhead pada PT. Indofarma.  

3. Biaya pemasaran 

Penghematan dapat dilakukan di dalam dua kelompok biaya yaitu pengeluaran 

untuk pegawai bagian pemasaran, dan biaya-biaya pemasaran lainnya. Untuk pegawai 

bagian pemasaran karena dengan adanya penggabungan maka jabatan atau pekerjaan 
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yang sama pada kedua perusahaan bisa digabungkan, misalnya staff pemasaran, bagian 

distribusi, dan bagian pelayanan pelanggan. 

Demikian juga pengeluaran untuk biaya pemasaran lain seperti biaya promosi. 

Jika perusahaan bergabung maka sangat mungkin melakukan penghematan. Untuk tahun 

2011 biaya promosi PT. Indofarma berjumlah Rp 97,009,366,601. Untuk PT. Kimia 

Farma pada tahun 2011, biaya promosi Rp 92,349,612,113. Penggabungan ini dapat 

memotong biaya promosi yang sebelumnya dikeluarkan masing-masing perusahaan 

menjadi satu kali pengeluaran saja. Sehingga total dari kemungkinan penghematan biaya 

untuk pemasaran, serta biaya-biaya pemasaran lain tersebut cukup besar mencapai 50% 

dari beban penjualan dan distribusi. 

4. Biaya administrasi dan umum 

Jika perusahaan bergabung, maka penghematan biaya administrasi dan umum 

dapat dilakukan melalui pengurangan pegawai maupun penghematan biaya administrasi 

dan umum lainnya seperti biaya telepon, alat tulis kantor, biaya pemeliharaan gedung 

dan sebagainya. 

Pengurangan pegawai atau manajemen sangat mungkin dilakukan. Hal ini 

disebabkan dengan pengabungan maka jabatan atau pekerjaan yang sama pada kedua 

perusahaan bisa diganbungkan, misalnya bagian administrasi, bagian keuangan, dan 

bagian riset dan pengembangan. Selain itu penghematan juga dapat dilakukan pada 

pengeluaran lain seperti biaya telepon, listrik, alat tulis kantor, perlengkapan kantor, 

pemeliharaan inventaris kantor. Berdasarkan tren biaya kedua perusahaan, maka peneliti 

mengasumsikan penghematan biaya yang dapat terjadi sebesar 10%. 

Tabel 4.24 Perkembangan Biaya administrasi dan umum PT. Kimia Farma             

dan PT. Indofarma 

KAEF 2011 2010 2009 2008 2007 

     Umum dan administrasi      328,039       321,239       282,473       258,718       211,172  

persentase perkembangan 2.12% 13.72% 9.18% 22.52% - 

INAF           

     Umum dan administrasi      110,641         92,084         83,146         80,026         77,485  

persentase perkembangan 20.15% 10.75% 3.90% 3.28% - 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 
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Berdasarkan persentase terhadap penjualan dan asumsi-asumsi penghematan 

pada beberapa kelompok biaya-biaya, maka dapat dibuat perbandingan laporan laba rugi 

jika kedua perusahaan berjalan sendiri atau terjadi penggabungan, seperti terlihat pada 

tabel 4.25. 

Tabel 4.25 pos-pos laba rugi jika perusahaan (dengan memakai persentase terhadap 

penjualan) 

  KAEF INAF 

(KAEF+
INAF) 
rata-
rata 

asumsi 
penggabungan 

Perkem-
bangan 

KAEF 

Perkem-
bangan 

INAF 

Perkem-
bangan 

rata-
rata 

PENDAPATAN               

Penjualan bersih 100% 100% 100% 10%       

                

BEBAN POKOK 
PENJUALAN 70.18% 67.08% 68.63% 10% 8.45% 3.58% 6.01% 

                

LABA BRUTO 29.82% 32.92% 31.37%         

                

BIAYA USAHA :               

Beban penjualan 14.02% 16.09% 15.05% 50% 7.16% 3.08% 5.12% 

Beban umum dan 
Administrasi 9.42% 9.19% 9.31% 10% 11.88% 9.52% 10.70% 

Jumlah beban usaha 23.44% 25.28% 24.36%         

                

LABA USAHA 6.38% 7.64% 7.01%         

PENDAPATAN DAN 
(BEBAN) LAIN-LAIN :               

Total pendapatan lain-
lain 0.63% 0.19% 0.41% 

diasumsikan 
sama       

Total beban lain-lain 0.35% -3.24% -1.45% 
diasumsikan 
sama       

Penghasilan (beban) lain-
lain – bersih 0.29% -3.05% -1.38%         

                

LABA SEBELUM PAJAK 6.66% 4.59% 5.63%         

                

PENGHASILAN (BEBAN) 
PAJAK :               

Pjak kini 1.83% -1.74% 0.05% 

diasumsikan 
25% dari laba 
sebelum pajak 

      

Pajak tangguhan -0.10% 0.22% 0.06%       

Jumlah Penghasilan 
(Beban) Pajak  1.73% -1.52% 0.11%       

                

LABA TAHUN BERJALAN 4.93% 3.07% 4.00%         
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PENDAPATAN 
KOMPREHENSIF LAIN               

Keuntungan aset 
keuangan 0.000% 0.004% 0.002%         

                

TOTAL LABA 
KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN 4.93% 3.07% 4.00%         

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 

Untuk pos-pos laba rugi lain seperti pendapatan lain-lain, biaya-biaya lain 

diasumsikan sama. Hal ini karena sulitnya mengaitkan pengaruh penggabungan 

perusahaan terhadap perubahan pos-pos laba rugi tersebut. Berdasarkan persentase dan 

asumsi-asumsi pada tabel 4.25, maka dapat dibuat proyeksi laporan laba rugi seperti 

terlihat pada tabel 4.26. 

Tabel 4.26 laporan laba rugi jika perusahaan bergabung tahun dasar 2011 

proyeksi pos laba rugi akhir tahun 2011 penggabungan 

  KAEF INAF 
KAEF+INAF  
end 2011 

PENDAPATAN       

Penjualan bersih    3,481,166,441,259    1,203,466,970,652     5,153,096,753,102  

        

BEBAN POKOK PENJUALAN 
  
(2,443,150,487,283) 

    
(807,282,612,783) 

  
(3,536,614,051,970) 

        

LABA BRUTO    1,038,015,953,976       396,184,357,869     1,616,482,701,132  

        

BIAYA USAHA :       

Beban penjualan       487,973,080,460       193,583,850,997        775,619,150,072  

Beban umum dan Administrasi       328,039,024,812       110,641,804,738        479,671,864,129  

Jumlah beban usaha       816,012,105,272       304,225,655,735     1,255,291,014,201  

        

LABA USAHA       222,003,848,704  
       
91,958,702,134        361,191,686,931  

PENDAPATAN DAN (BEBAN) 
LAIN-LAIN :       

Total pendapatan lain-lain         22,062,389,387  
         
2,268,738,569          21,186,472,239  

Total beban lain-lain 
       
(12,059,178,398) 

     
(39,024,665,079) 

       
(74,623,922,288) 

Penghasilan (beban) lain-lain – 
bersih         10,003,210,989  

     
(36,755,926,510) 

       
(71,288,395,729) 
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LABA SEBELUM PAJAK       232,007,059,693  
       
55,202,775,624        236,465,841,154  

        

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK 
(25%)         58,001,764,923  

       
13,800,693,906          59,116,460,288  

        

LABA TAHUN BERJALAN       174,005,294,770  
       
41,402,081,718        177,349,380,865  

        

PENDAPATAN KOMPREHENSIF 
LAIN       

Keuntungan aset keuangan                             -                               -                                -    

        

TOTAL LABA KOMPREHENSIF 
TAHUN BERJALAN       174,005,294,770  

       
41,402,081,718        177,349,380,865  

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 

Tabel 4.27 Proyeksi Laporan Laba Rugi Tahun 2012-2014 

proyeksi pos laba rugi  estimasi  

  2012 2013 2014 

PENDAPATAN       

Penjualan bersih 
    
5,668,406,428,412  

   
6,235,247,071,254  

   
6,858,771,778,379  

        

BEBAN POKOK PENJUALAN 
  
(3,664,290,797,015) 

  
(4,030,719,876,716) 

  
(4,433,791,864,388) 

        

LABA BRUTO 
    
2,004,115,631,398  

   
2,204,527,194,537  

   
2,424,979,913,991  

        

BIAYA USAHA :       

Beban penjualan 
       
716,775,975,026  

      
788,453,572,528  

      
867,298,929,781  

Beban umum dan Administrasi 
       
567,442,887,952  

      
624,187,176,747  

      
686,605,894,421  

Jumlah beban usaha 
    
1,284,218,862,977  

   
1,412,640,749,275  

   
1,553,904,824,202  

        

LABA USAHA 
       
719,896,768,420  

      
791,886,445,263  

      
871,075,089,789  

PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN :       

Total pendapatan lain-lain 
         
23,305,119,463  

        
25,635,631,410  

        
28,199,194,551  

Total beban lain-lain 
       
(82,086,314,517) 

       
(90,294,945,968) 

       
(99,324,440,565) 

Penghasilan (beban) lain-lain - bersih 
       
(58,781,195,053) 

       
(64,659,314,559) 

       
(71,125,246,015) 
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LABA SEBELUM PAJAK 
       
661,115,573,367  

      
727,227,130,704  

      
799,949,843,774  

        

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK (25%) 
       
165,278,893,342  

      
181,806,782,676  

      
199,987,460,944  

        

LABA TAHUN BERJALAN 
       
495,836,680,025  

      
545,420,348,028  

      
599,962,382,831  

        

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN       

Keuntungan aset keuangan                             -                                -                                -    

        

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN 

       
495,836,680,025  

      
545,420,348,028  

      
599,962,382,831  

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 

Dari proyeksi laporan laba rugi diatas, dapat dilakukan penghematan pada pos-

pos biaya laporan laba rugi. Penghematan tersebut terjadi pada harga pokok penjualan, 

biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. 

4.3.4.2. Neraca  

Penggabungan kedua perusahaan ini menggunakan metode metode penyatuan 

kepemilikan (pooling of interest) atau dapat disebut juga equity method. Hal ini 

disebabkan PT. Kimia Farma berencana membeli keseluruhan saham PT. Indofarma, 

baik publik maupun pemerintah, dengan kata lain persentase kepemilikan induk 

mencapai 100%. pertimbangan bahwa perusahaan berada dalam satu grup (holding 

company) yaitu sama-sama perusahaan BUMN yang kini dalam tahap perampingan, 

sehingga bagi pemerintah merasa perlu untuk melakukan penilaian kembali terhadap 

nilai-nilai asset maupun pos-pos neraca lainnya guna menindak lanjut rencana 

penggabungan kedua perusahaan farmasi ini. Berdasarkan metode ini besarnya pos-pos 

neraca dilakukan dengan menjumlahkan pos-pos neraca kedua perusahaan saat terjadi 

penggabungan. Neraca perusahaan setelah penggabungan dapat dilihat pada lampiran 3. 

4.3.4.3. Rasio keuangan 

Selain melakukan proyeksi terhadap laporan laba rugi dan neraca, maka dapat 

juga dilakukan proyeksi terhadap rasio-rasio keuangan setelah penggabungan. Proyeksi 
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ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka yang ada pada proyeksi laporan laba 

rugi dan neraca setelah penggabungan. 

Rasio-rasio yang dinilai antara lain rasio profitabilitas perusahaan sebelum dan 

sesudah penggabungan. Tujuannya adalah agar perusahaan mendapatkan perbandingan 

yang lebih luas dan obyektif mengenai rencana penggabungan usaha ini. Untuk melihat 

lebih rinci rasio-rasio tersebut dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.28 Proyeksi Rasio Profitabilitas Jika Perusahaan Bergabung 

No. Rasio 
2011 Akhir 2011 Setelah Penggabungan 

KAEF INAF PENGGABUNGAN 2012 2013 2014 

                1  GPM 29.82% 32.92% 31.37% 35.36% 35.36% 35.36% 

                2  OPM 6.66% 7.64% 7.01% 12.70% 12.70% 12.70% 

                3  NPM  4.93% 3.07% 3.44% 8.75% 8.75% 8.75% 

Sumber :Annual Report PT. Kimia Farma Tbk. dan PT. Indofarma Tbk., Data Diolah 

Dari tabel 4.28 terlihat perbedaan rasio-rasio keuangan kedua perusahaan 

sebelum penggabungan. Pada Rasio GPM dan OPM, PT. Indofarma terlihat lebih 

unggul, hal ini terjadi karena beban pokok produksi dan beban usaha perusahaan 

cendrung lebih efisien. Berlanjut pada rasio NPM, PT. Kimia Farma mengungguli PT. 

Indofarma, hal ini menunjukan bahwa terdapat beban atau kerugian lain-lain yang cukup 

tinggi pada PT. Indofarma sehingga menggerus laba bersih perusahaan. Terlihat dari 

rasio profitabilitas bahwa dengan penggabungan akan terjadi peluang peningkatan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4.3.5 Implikasi Manajerial 

Dari analisa diatas peneliti ingin membuat implikasi manajerial untuk PT. Kimia 

Farma dan PT. Indofarma. Dalam perencanaan penggabungan usaha atau yang disebut 

merger untuk kedua perusahaan tersebut terdapat langkah-langkah strategis sebagai 

berikut : 

1. Menurut data Intercontinental Medical Services (IMS), terdapat adanya 

pertumbuhan nilai penjualan obat untuk tahun 2011 sebesar 11,9%, hal ini 

pun terus berpeluang adanya peningkatan kebutuhan obat di tahun-tahun 
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mendatang. Dengan adanya penggabungan usaha, peluang perluasan pasar 

pun semakin besar, serta adanya inovasi penggabungan produk dari masing-

masing perusahaan merupakan strategi yang baik untuk memaksimalkan 

kinerja kedua perusahaan farmasi ini.  

2. Dari penggabungan ini, terlihat dapat dilakukan penghematan pada beban 

pokok penjualan. Kemungkinan penghematan dapat terjadi pada biaya 

overhead. PT. Indofarma dapat memanfaatkan kapasitas mesin yang dimiliki 

PT. Kimia Farma. Dengan demikian, produksi obat-obat setelah perusahaan 

bergabung akan lebih efisien.  

3. Penghematan selanjutnya dapat diupayakan dari biaya usaha. Seperti pada 

biaya penjualan dan pemasaran, dimana biaya terbesar terletak pada biaya gaji 

karyawan bagian pemasaran dan biaya promosi. Dengan adanya 

penggabungan tentu dapat menghemat pengeluaran tersebut, begitu pula pada 

biaya umum dan administrasi. 

4. Selain penghematan pada beban perusahaan, kemampuan meninggkatkan 

penjualan, dan strategi pemasaran yang baik, kualifikasi karyawan yang 

kompeten juga merupakan andil besar dalam kesuksesan perusahaan. 

Peningkatan kualitas karyawan diharapkan dapat mengurangi beban-beban 

atau kerugian lain-lain pada perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pada bab IV mengenai rencana 

penggabungan PT. Kimia Farma dan PT. Indofarma yang dilakukan, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisa rasio keuangan mengenai profitabilitas perusahaan 

menunjukkan bahwa rasio profitabilitas PT. Kimia Farma terus mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun, sedangkan pada PT. Indofarma rasio-rasio tersebut 

terus mengalami fluktuasi. Dari analisa kinerja keuangan tersebut terlihat kinerja 

keuangan PT. Kimia Farma lebih baik dibandingkan PT. Indofarma. Kinerja 

keuangan yang baik dari masing-masing perusahaan terutama pada PT. Kimia 

Farma diharapkan menjadi modal penting dalam keberhasilan penggabungan. 

2. Penggabungan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat 

penggabungan itu adalah terdapatnya sinergi. Sinergi tersebut dapat terjadi 

karena memungkinkan optimalisasi penggunaan fasilitas produksi dan operasi, 

optimalisasi sumberdaya manusia dan organisasi, optimalisasi keuangan, 

optimalisasi keterampilan dan kapabilitas, optimalisasi pasar. 

3. Analisa terhadap pos-pos laba rugi menunjukkan bahwa jika perusahaan 

bergabung sangat potensi terjadinya peningkatan laba. Peningkatan laba itu 

terjadi karena terdapat efisiensi biaya yang terdapat pada pos beban pokok 

produksi, biaya pemasaran, serta biaya administrasi dan umum. Selain itu pada 
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proyeksi neraca dan rasio keuangan menunjukkan bahwa penggabungan 

membawa pengaruh positif terhadap kedua perusahaan. 

5.2 Saran 

 Dari hasi pembahasan dan analisis yang telah dilakukan ada beberapa aspek yang 

perlu diperhatikan sebagai berikut: 

5.2.1 Saran Untuk Perusahaan 

1.  Dengan penggabungan usaha atau merger ini, diharapkan PT, Indofarma dapat 

memanfaatkan teknologi yang ada pada PT. Kimia Farma dalam pengolahan obat 

tradisional, sehingga akan menambah keaneka ragaman produk. 

2. Setelah penggabungan pihak manajemen perusahaan dirasa perlu menetapkan 

upaya atau tindakan untuk lebih meningkatkan kemasan produk agar lebih 

menarik perhatian dan meyakinkan konsumen serta menambah varian-varian 

baru agar konsumen memiliki pilihan alternatif dalam mengkonsumsi obat 

generik maupun ethical. 

3. Sumberdaya Manusia pada suatu perusahaan merupakan hal penting dalam 

kesuksesan dan perkembangan perusahaan. Setelah penggabungan usaha terjadi, 

untuk mengurangi kerugian lain-lain pada perusahaan, diperlukan SDM yang 

handal dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk program pelatihan yang sesuai dengan kondisi terkini 

perusahaan agar tepat sasaran.  

5.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Salah satu keberhasilan penggabungan usaha atau merger ialah dengan 

dilakukannya uji tuntas (due diligence) pada perusahaan yang hendak melakukan 

merger, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih jauh 
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mengenai proses due diligence baik dari sisi commercial, financial, maupun 

legal.   

2.  Pada penelitian ini, analisis rasio keuangan terbatas pada rasio profitabilitas saja. 

Untuk selanjutnya dapat ditambah dengan keseluruhan rasio-rasio keuangan. 

3.  Salah satu tujuan utama merger ialah agar tercapai sinergi dari kedua perusahaan 

yang bergabung. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dengan analisa 

mengenai keuntungan dari pajak, dan penurunan cost of capital. 

4.  Penggabungan usaha atau merger merupakan suatu keputusan manajemen yang 

sangat strategis. Dalam upaya melakukan proyeksi laporan keuangan terdapat 

beberapa skenario yang mungkin dapat ditambah untuk penelitian selanjutnya. 
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