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Abstract 

This study aims to analyze the effect of the merger on the financial performance of PT Bank Woori 
Saudara Tbk after the merger in 2014 when compared to the financial performance before the merger. 
This study uses a quantitative approach using secondary data obtained from the Indonesia Stock 
Exchange website and the official website of PT Bank Woori Saudara Tbk. The variable performance 
appraisal used in this study consists of financial ratios namely Return On Assets (ROA), Debt Ratio 
(DR), Total Asset Turnover (TATO), Current Ratio (CR), and Earning Per Share (EPS). The analytical 
method used to answer hypotheses 1 to 6 is used for data normality test, different test for Paired Sample 
T-Test, and Manova test. The result of Manova test shows that all of the simultaneous test towards all 
of the financial ratio for 1 year before and 1 year after the merger, and 2 years before and 2 years after 
the merger, and 3 years before and 3 years after the merger of all three periods does not indicate a 
difference significant. 
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BAB I : PENDAHULUAN 
 
 Di era globalisasi saat ini, lingkungan bisnis berubah sangat cepat sehubungan dengan 
adanya persaingan usaha diantara perusahaan – perusahaan yang semakin ketat. Kondisi seperti ini 
yang kemudian akan menuntut setiap perusahaan untuk selalu mengembangkan  strategi perusahaan 
baik strategi internal maupun strategi eksternal, untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang 
agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut atau bahkan berkembang.  

Salah satu strategi internal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara 
pengembangan produk, meluncurkan produk baru dengan menjaga atau meningkatkan kualitas produk 
yang sudah ada. Sedangkan, strategi eksternal dapat dilakukan dengan cara mengadakan kerjasama 
dengan pihak lain atau perusahaan lain dengan penggabungan usaha melalui akuisisi atau merger. 

Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu 
entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain. Bentuk penggabungan 
usaha yang sering dilakukan adalah merger dan akuisisi dimana strategi ini dipandang sebagai salah 
satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih bersifat ekonomis dan jangka panjang (Annisa, 
2010). 

Sebagai salah satu contoh perusahaan yang melakukan merger di Indonesia  diantaranya adalah 
bank Niaga dan bank Lippo yang dimiliki oleh Khazanah. Lippo Bank secara resmi bergabung ke dalam 
Bank CIMB Niaga pada tanggal 1 November 2008. Motif merger antara kedua bank tersebut 
dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Bank Indonesia mengenai kepemilikan tunggal (single presence 
policy) adalah kebijakan yang mengatur agar bank-bank yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang 
yang sama diharuskan untuk merger. 

Sebagai satu contoh tersebut bank menjadi  salah satu aspek analisa mengenai merger dan 
akuisisi, beberapa bank melakukan merger atau akuisisi contoh nya Bank Woori Saudara 1906 Tbk. PT 
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk (SDRA) dan PT Bank Woori Indonesia (BWI) Resmi melakukan 
Penggabungan Usaha (merger) berlaku efektif sejak tanggal 30 Desember 2014. Penggabungan usaha 
(merger) tersebut dilatarbelakangi oleh pembelian 33% saham Bank Saudara oleh Woori Bank Korea 
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(WBK) dan Bank Woori Indonesia. Selain itu tujuan melakukan merger ini juga untuk memenuhi 
peraturan Bank Indonesia mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) 

Beberapa penelitian yang membandingkan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 
merger dan akuisisi telah banyak dilakukan, namun hasilnya berbeda-beda. Hasil yang berbeda 
ditemukan oleh Hamidah dan Manasye Noviani (2013), yang menganalisis perbandingan kinerja 
keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger rasio DR dan TATO tidak ada perbedaan yang 
signifikan setelah merger sedangkan rasio CR, ROA, PER memiliki pengaruh yang signifikan setelah 
merger. 

 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Bank 

Ismail (2010:2) berpendapat bahwa Bank mempunyai peran penting dalam menghimpun dana 
masyarakat, karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam 
kalangan dalam menempatkan dananya (saving) secara aman. Disisi lain bank berperan dalam 
menyalurkan dana kepada masyarakat (borrowing). Dan demikian pada dasarnya Bank memiliki dua 
peran penting yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang sedang mengalami 
kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan 
dana untuk memenuhi kebutuhannya (deficit unit). Sedangkan Kasmir (2014:24) berpendapat bahwa 
bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu 
berkaitan dalam bidang keuangan.  

Merger 

Penggabungan (Merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau 
lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva 
dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang 
menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri 
berakhir karena hukum (Pasal 1 angka 9 UUPT).  

Menurut Hariyani dkk (2011:15) Merger adalah salah satu strategi ekspansi perusahaan atau 
restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. “Merger” dalam 
bahasa Inggris berarti “penggabungan”, sedangkan dalam bahasa Latin berarti “bergabung bersama, 
menyatu, atau berkombinasi yang menyebabkan hilangnya identitas karena terserap sesuatu”. Dalam 
merger hanya ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya dibubarkan 
tanpa likuidasi. 

Sedangkan menurut Dermawan (2007:327) merger merupakan peleburan secara lengkap satu 
perusahaan dengan perusahaan lain. Perusahaan utama mempertahankan nama dan identitasnya, dan 
ia memperoleh aktiva dan hutang dari perusahaan yang meleburkan diri tadi setuju menjadi suatu wujud 
bisnis yang tersendiri. 

Akuisisi  

Menurut Pasal 1 ayat 11 UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) 2007 akuisisi adalah 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih 
saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. 

Sedangkan akuisisi menurut Hariyani dkk (2011:22) dapat diartikan sebagai pengambilalihan 
perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham 
pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang mengambilalih (pengakuisisi) maupun 
perusahaan yang diambilalih (diakuisisi) tetap hidup sebagai badan hokum yang terpisah. 
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Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk 
mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode 
waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran 
tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan 
laba. Sedangkan menurut IAI (PSAK) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam 
mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. 

 
Rasio Keuangan 

Menurut Roos, Westerfield & Jordan (2004:78) Rasio Keuangan adalah hubungan yang dihitung 
dan informasi keuangan suatu perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan. Sedangkan 
menurut Jumingan (2006:242) Analisis Rasio Keuangan merupakan analisis dengan membandingkan 
satu pos laporan dengan pos laporan keuangan lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama 
guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. 
Dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 
memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. 
Dengan rasio keuangan pula dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan 
kelemahan kinerja keuangan perusahaan. 

 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 
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Perumusan Hipotesis 
 

Berdasarkan penelitian sebelumnya,  Hanna Herwiyan Chrismatani (2014) menunjukan Return 
on Asset (ROA) tidak adanya peningkatan atau perbedaan yang signifikan setelah merger dilakukan. 
Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Hamidah dan Manasye Noviani (2013) dimana terjadi 
perbedaan yang signifikan pada Return on Asset (ROA). Maka hipotesis yang diajukan adalah: 

 
Ho1 : Rasio Return on Asset (ROA) tidak mengalami perbedaan setelah       

Merger  
Ha1 : Rasio Return on Asset (ROA) mengalami perbedaan setelah Merger 
 
Dalam penelitian Hamidah dan Manasye Noviani (2013) menunjukan Current Ratio (CR) terdapat 

perbedaan yang signifikan setelah melakukan merger dan akuisisi namun Total Asset Turnover (TATO) 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan setelah merger dan akuisisi dilakukan. Hal ini tidak sejalan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fairuz Angger Wibowo (2012) bahwa tidak adanya 
perbedaan yang signifikan terhadap Current Ratio (CR) serta Annisa Meta CW (2010) menunjukan hasil 
terdapat perbedaan signifikan terhadap kinerja perusahaan dimana Total Asset Turnover (TATO) 
mengalami kenaikan sesudah merger dan akuisisi dibandingkan sebelum merger dan akuisisi. Maka 
diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho2  : Rasio Current Ratio (CR) tidak mengalami perbedaan setelah 
Merger 

Ha2  : Rasio Current Ratio (CR) mengalami perbedaan setelah Merger 

Ho3  : Rasio Total Asset Turnover (TATO) tidak mengalami perbedaan  
    Setelah Merger 
Ha3  : Rasio Total Asset Turnover (TATO) mengalami perbedaan setelah                                      
    Merger 
 
Pada penelitian sebelumnya Megha Aggarwal dan Shikha Singh (2015) menganalisis rasio 

Earning Per Share (EPS) dengan judul penelitiannya “Effect of Merger on Financial Performance: A 
Case Study of Kingfisher Airlines” bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio EPS 
setelah merger dan akuisisi dilakukan. Hasil tersebut berlawanan dengan penelitian Fairuz (2012) yang 
menemukan bahwa rasio EPS terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah merger dan 
akuisisi, maka hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho4 : Rasio Earning Per Share (EPS) tidak mengalami perbedaan setelah  
    Merger 
Ha4       : Rasio Earning Per Share (EPS) mengalami perbedaan setelah         

Merger 
 

Dalam penelitian Hamidah dan Manasye Noviani (2013) yang menunjukan bahwa rasio Debt 
Ratio (DR) tidak terdapat perbedaan yang signifikan setelah dilakukan merger dan akuisisi. Sedangkan 
peneliti sebelumnya Faranita Fitriasari (2016) dengan hasil penelitiannya bahwa DR sesudah merger 
dan akuisisi berpengaruh terhadap manajemen entrenchment. Maka hipotesis yang diajukan adalah 
sebagai berikut: 

Ho5 : Rasio Debt Ratio (DR) tidak mengalami perbedaan setelah Merger 

Ha5 : Rasio Debt Ratio (DR) mengalami perbedaan setelah Merger 

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti 
mengindikasikan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari rasio Profitabilitas (Return On Asset), rasio 
Solvabilitas (Debt Ratio), rasio Aktivitas (Total Asset Turnover), rasio Likuiditas (Current Ratio) dan rasio 
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Pasar (Earning Per Share). Fairuz Angger Wibowo (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa 
tingkat kinerja 7 rasio keuangan pada sebelum dan sesudah merger dan akuisisi menunjukkan tidak 
adanya perbedaan yang signifikan. Namun penelitian Faranita Fitriasari (2016) menemukan bahwa 
seluruh kinerja keuangan mengalami perbedaan setelah merger dan akuisisi. Sehingga peneliti 
megajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ho6  : Tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan setelah      
Merger 

Ha6 : Terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan setelah Merger 

 

 
BAB III : METODE PENELITIAN 
 
Objek Penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 
bergerak di sektor perbankan, yaitu PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk 
 
Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus karena dalam penelitian ini akan menguji secara rinci 
terhadap suatu objek yaitu pada PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk sebelum dan sesudah merger, 
penelitian ini berkaitan dengan kondisi suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. dimana peneliti 
akan membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah terjadinya merger antara Bank 
Himpunan Saudara dan Bank Woori Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi PT Bank Woori 
Saudara Tbk dengan menggunakan metode analisis One Sample Kolmogorov Smirnov untuk uji 
normalitas dan  Paired Sample T-Test untuk uji hipotesis. 
 
Metode Pengambilan Sampel 
Peneliti tidak mengambil sampel dalam penelitian ini dikarenakan jenis penelitian ini adalah studi kasus 
yang menguji secara khusus dan rinci terhadap suatu objek tertentu yaitu pada PT Bank Woori Saudara 
1906 Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada saat sebelum mekakukan merger dan 
sesudah melakukan merger. 
 
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 
Tabel 1 : Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement 
Return On Asset  Rasio untuk mengukur kekuatan 

perusahaan dalam membuahkan 
keuntungan atau laba pada tingkat 
pendapatan 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Debt Ratio  Rasio untuk mengukur besarnya 
hutang perusahaan dbanding 
dengan asset yang dimiliki 
perusahaan. Semakin besar rasio 
ini maka perusahaan memiliki 
kewajiban yang semakin besar 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Total Asset Turn Over Rasio untuk mengukur seberapa 
efektif aktiva perusahaan mampu 
mendapatkan pendapatan 
operasional  

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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Current Ratio Rasio untuk mengukur seberapa 
besar kemampuan perusahaan 
melunasi hutang lancar. 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Earning Per Share Rasio untuk mengukur pendapatan 
setiap lembar saham yang beredar 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Sumber : data diolah oleh penulis  

 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini sebelum melakukan pengujian data terdapat beberapa uji yang harus 

dilakukan yaitu dengan uji statistik deskriptif dan uji normalitas (One Sample Kolmogorov Smirvov Test). 
Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan pengujian hipotesis Paired Sample T-
Test, dan yang terakhir dilakukan uji Multivariate Analysis of Variance (Manova). 
 
 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum PT. Bank Woori Saudara, Tbk 

Bank Woori Saudara (BWS) dibentuk melalui merger antara Bank Woori Indonesia (BWI) dan 
Bank Saudara (BS) pada tanggal 30 Desember 2014 untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia 
mengenai kepemilikan tunggal. Bank Saudara adalah bank yang menerima hasil penggabungan dan 
Bank Woori Indonesia telah bubar demi hukum tanpa melalui proses likuidasi. Selanjutnya pada 
Februari 2015, Bank Saudara mengubah namanya menjadi Bank Woori Saudara. Dengan merger, 
maka bank gabungan akan masuk kategori BUKU 2 dengan modal disetor diatas Rp 2 triliun dan Total 
Asset menjadi ±Rp 18 triliun. 

Bank baru hasil merger tersebut mampu menawarkan pilihan yang seimbang dari jasa keuangan 
di semua bidang termasuk keuangan perusahaan dan ritel dengan menyatukan kekuatan perbankan 
korporasi tradisional Korea dari Bank Woori Indonesia (BWI) dengan fokus pada perbankan ritel 
Indonesia dari Bank Saudara. 

Bank Woori Saudara (BWS) menggunakan strategi ganda yang menekankan pada pertumbuhan 
eksternal melalui ekspansi aset penting, jumlah nasabah, dan bisnis usaha sekaligus meningkatkan 
produktivitas dan kinerja aset melalui penurunan aset berkinerja buruk, penghematan biaya yang 
efisien, dan pelatihan sumber daya manusia. 

Adapun, Bank Woori Saudara (BWS) berupaya tidak hanya mengembangkan dan menawarkan 
berbagai macam produk untuk pelanggan ritel yang telah ada tetapi juga memperluas bisnis lokal 
sekaligus memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan Korea yang beroperasi di seluruh 
Indonesia dan berbagai layanan keuangan yang dikembangkan untuk karyawan - karyawan 
perusahaan tersebut.Bank Woori Saudara (BWS) akan melakukan yang terbaik sebagai mitra 
keuangan nasabah untuk memastikan impian nasabah menjadi kenyataan di masa depan. 

 

UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
Metode ini dilakukan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 
standar deviasi, maksimum dan minimum. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
ROA, DR, TATO, CR, dan EPS. 
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UJI NORMALITAS 
Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi secara normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan One-Sample 
Kolmogorov Smirnov Test. Taraf signifikasi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Data dinyatakan 
berdistribusi normal jika nilai sig > 0,05. 

Tabel 2 : Hasil ringkasan uji normalitas 

Periode Variabel Sig. 
Taraf 

Sugnifikansi 
Kesimpulan 

1 Tahun 
Sebelum dan 1 
Tahun Sesudah 

ROA 0,971 0,05 Normal 

DR 0,335 0,05 Normal 

TATO 0,998 0,05 Normal 

CR 0,418 0,05 Normal 

EPS 0,878 0,05 Normal 

2 Tahun 
Sebelum dan 2 
Tahun Sesudah 

ROA 0,967 0,05 Normal 

DR 0,456 0,05 Normal 

TATO 0,999 0,05 Normal 

CR 0,478 0,05 Normal 

EPS 0,701 0,05 Normal 

3 Tahun 
Sebelum dan 3 
Tahun Sesudah 

ROA 0,960 0,05 Normal 

DR 0,545 0,05 Normal 

TATO 0,998 0,05 Normal 

CR 0,695 0,05 Normal 

EPS 0,755 0,05 Normal 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

UJI HIPOTESIS 
PAIRED SAMPLE T – TEST 

Dalam uji beda ini menggunakan tingkat signifikasi α=5% (0,05), maka jika probabilitas lebih 
kecil dari taraf signifikasi yang telah ditetapkan (α=0,05), maka H0 ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, 
yakni terdapat perbedaan yang signifikan terhadap masing-masing rasio keuangan sebelum dan 
sesudah merger. 

 

UJI MULTIVARIATE ANALYSIS OF VARIANCE (MANOVA) 

Tabel 3 : Uji Manova 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept 

Pillai's Trace 1.000 30761.114b 5.000 17.000 .000 

Wilks' Lambda .000 30761.114b 5.000 17.000 .000 

Hotelling's Trace 9047.386 30761.114b 5.000 17.000 .000 

Roy's Largest Root 9047.386 30761.114b 5.000 17.000 .000 

SesudahMerger 

Pillai's Trace .524 1.278 10.000 36.000 .279 

Wilks' Lambda .531 1.264b 10.000 34.000 .289 

Hotelling's Trace .778 1.245 10.000 32.000 .302 

Roy's Largest Root .607 2.184c 5.000 18.000 .101 

Sumber : Data diolah peneliti dengan SPSS 21 
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Hasil uji multivariare di atas menunjukkan nilai F test untuk Pillai’s Trace sebesar 1,278, nilai F 
test untuk Wilks’ Lambda sebesar 1,264, nilai F test untuk Hotteling’s Trace sebesar 1,245 dan nilai F 
test untuk Roy’s sebesar 2,184. Kemudian hasil uji multivariate di atas menunjukkan nilai signifikansi 
dari ke empat test tersebut yang memiliki nilai lebih besar dari 0,05.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Return On Asset (ROA), Debt Ratio (DR), Total Asset 
Turnover (TATO), Current Ratio (CR) dan Earning Per Share (EPS) secara simultan tidak mempunyai 
perbedaan terhadap kinerja keuangan setelah satu tahun, 2 tahun, dan 3 tahun sesudah Merger.   

 

PEMBAHASAN 

Dengan menggunakan uji Paired Sample T-Test dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 
menunjukkan bahwa rata-rata rasio keuangan sesudah merger yang digunakan dalam penelitian ini 
mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum dilakukannya merger. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat tabel perbandingan hasil uji beda dibawah ini : 

 

Tabel 4 : Hasil Interpretasi Paired Sample T - Test 

RASIO 
Paired T-Test 

Kelompok 1  Kelompok 2 Kelompok 3 

ROA BERBEDA BERBEDA TIDAK BERBEDA 

DR TIDAK BERBEDA BERBEDA BERBEDA 

TATO TIDAK BERBEDA BERBEDA BERBEDA 

CR TIDAK BERBEDA BERBEDA BERBEDA 

EPS BERBEDA TIDAK BERBEDA BERBEDA 

Sumber : Data diolah peneliti 

Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 

Analisis Return On Asset (ROA) Sebelum dan Sesudah Merger 

Berdasarkan hasil tabel 4 diketahui bahwa pada variabel Return On Asset (ROA) pada kelompok 
1 terdapat perbedaan yang signifikan, pada hasil uji t-test sebelumnya memiliki nilai t sebesar -5,838, 
nilai t yang negatif menunjukkan bahwa rata-rata ROA sesudah merger lebih besar dibandingkan rata-
rata ROA sebelum merger, jadi ada beda ROA 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah merger atau ROA 
1 tahun sesudah merger lebih tinggi dibandingkan 1 tahun sebelum merger. ROA merupakan 
kemampuan perusahaan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. 
Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA.  

Pada kelompok 2 terdapat perbedaan yang signifikan dan memiliki nilai t sebesar 5,297, nilai t 
yang positif menunjukkan bahwa rata-rata ROA sebelum merger lebih besar dibandingkan rata-rata 
ROA sesudah merger, jadi ada beda ROA 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah merger atau ROA 2 
tahun sesudah merger lebih kecil dibandingkan sebelum merger. Pada kelompok 3 tidak terdapat 
perbedaan dan memiliki nilai t sebesar 0,294. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Woori Saudara dapat 
memperbaiki profitabilitas perusahaannya pada jangka waktu pendek, yaitu pada 1 tahun sesudah 
merger, namun pada 2 tahun dan 3 tahun sesudah merger tidak terdapat peningkatan profitabilitasnya. 
Hasil pada kelompok 1 dan kelompok 2 ini sejalan dengan Hamidah dan Manasye Noviani (2013), 
sementara kelompok 3 sejalan dengan hasil penelitian Hanna Herwiyan Christamani (2014). 
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Analisis Debt Ratio (DR) Sebelum dan Sesudah Merger 

Berdasarkan hasil tabel 4 diketahui bahwa variabel Debt Ratio (DR) pada kelompok 1 tidak 
terdapat perbedaan, pada hasil uji t-test sebelumnya memiliki nilai t sebesar 2,305, nilai t yang positif 
menunjukkan bahwa rata-rata DR sebelum merger lebih besar dibandingkan rata-rata DR sesudah 
merger. DR adalah sebuah rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang, semakin tinggi 
DR maka semakin tinggi pula jumlah aset yang dibiayai oleh hutang, jadi tidak ada beda DR 1 tahun 
sebelum dan 1 tahun sesudah merger atau DR 1 tahun sebelum merger lebih tinggi dibandingkan 
dengan 1 tahun sesudah merger. 

 Pada kelompok 2 terdapat perbedaan yang signifikan dan memiliki nilai t sebesar 28,618, jadi 
pada 2 tahun sesudah merger jumlah aset yang dibiayai oleh hutang mengalami penurunan atau jumlah 
aset yang dibiayai oleh hutang 2 tahun sebelum merger lebih besar. Pada kelompok 3 terdapat 
perbedaan yang signifikan dan memiliki nilai t sebesar 9,442. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan Bank Woori Saudara yang diukur dengan rasio DR dari 1 sampai 3 tahun sesudah merger 
lebih baik dibandingkan pada sebelum merger walaupun pada kelompok 1 tidak terlihat perbedaan yang 
signifikan namun diketahui bahwa pada 1 tahun sesudah merger perusahaan sedikit lebih mampu 
mengelola aset untuk melunasi hutang-hutangnya. Hasil pada kelompok 1 sejalan dengan Hamidah 
dan Manasye Noviani (2013), sedangkan kelompok 2 dan kelompok 3 sejalan dengan hasil penelitian 
Faranita Fitriasari (2016). 

Analisis Total Asset Turn Over (TATO) Sebelum dan Sesudah Merger 

Berdasarkan hasil tabel 4 diketahui bahwa variabel Total Asset Turnover (TATO) pada kelompok 
1 tidak terdapat perbedaan, pada hasil uji t-test sebelumnya memiliki nilai t sebesar 0,168, nilai t yang 
positif menunjukkan bahwa rata-rata TATO sebelum merger lebih besar dibandingkan rata-rata TATO 
sesudah merger, jadi tidak ada beda pada TATO 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah merger atau 
nilai rata-rata TATO 1 tahun sebelum merger lebih besar disbanding 1 tahun sesudah merger, hal ini 
menunjukan bahwa Bank Woori Saudara tidak dapat mengelola aktivanya sehingga aset yang dimiliki 
tidak dapat digunakan secara efektif. 

 Pada kelompok 2 terdapat perbedaan yang signifikan dan memiliki nilai t sebesar 4,657, hal ini 
menunjukan pada 2 tahun sesudah merger variabel TATO mengalami penurunan  Pada kelompok 3 
terdapat perbedaan yang signifikan dan memiliki nilai t sebesar 5,695 yang berarti pada 3 tahun 
sesudah merger variabel TATO mengalami penurunan. Jadi dari ketiga kelompok di atas dapat 
disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Woori Saudara yang diukur dengan rasio Total Asset 
Turnover (TATO) sesudah merger tidak lebih baik daripada sebelum merger. Hasil pada kelompok 1 
sejalan dengan penelitian Hamidah dan Manasye Noviani (2013), sedangkan kelompok 2 dan 3 sejalan 
dengan hasil penelitian Annisa Meta CW (2010). 

Analisis Current Ratio (CR) Sebelum dan Sesudah Merger 

Berdasarkan hasil tabel 4 diketahui bahwa variabel Current Ratio (CR) pada kelompok 1 tidak 
terdapat perbedaan, pada hasil uji t-test sebelumnya memiliki nilai t sebesar -2,095, nilai t yang negatif 
menunjukkan bahwa rata-rata CR sesudah merger lebih besar dibandingkan rata-rata CR sebelum 
merger. Jadi pada 1 tahun sesudah merger walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan namun 
rata-rata nilai CR sesudah merger mengalami sedikit peningkatan, yang berarti Bank Woori Saudara 
sedikit dapat mengukur kemampuan perusahaannya untuk melunasi hutang-hutang jangka pendek 
yang segera jatuh tempo.  

Pada kelompok 2 terdapat perbedaan yang signifikan dan memiliki nilai t sebesar -9,788. Pada 
kelompok 3 terdapat perbedaan yang signifikan dan memiliki nilai t sebesar -5,967. Jadi pada kelompok 
2 dan 3 Bank Woori Saudara sesudah merger terdapat perbedaan yang signifikan dan mengalami 
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peningkatan pada rasio CR yang berarti rata-rata kinerja keuangan Bank Woori Saudara yang diukur 
dengan rasio Curent Ratio (CR) sesudah merger lebih baik dibandingkan dengan sebelum merger. Hasil 
pada kelompok 1 sejalan dengan penelitian Fairuz Angger Wibowo (2012), sedangkan pada kelompok 
2 dan kelompok 3 sejalan dengan hasil penelitian Hamidah dan Manasye Noviani (2013). 

 

Analisis Earning Per Share (EPS) Sebelum dan Sesudah Merger 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa variabel Earning Per Share (EPS) pada kelompok 1 
terdapat perbedaan yang signifikan, pada hasil uji t-test sebelumnya memiliki nilai t sebesar -5,391, nilai 
t yang negatif menunjukkan bahwa rata-rata EPS sesudah merger lebih besar dibandingkan rata-rata 
EPS sebelum merger. EPS menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan per lembar saham 
beredar, berarti pada 1 tahun sesudah merger nilai EPS Bank Woori Saudara lebih baik dibandingkan 
1 tahun sebelum merger. Pada kelompok 2 tidak terdapat perbedaan dan memiliki nilai t sebesar -1,548, 
berarti pada 2 tahun sesudah merger tidak mengalami perbedaan namun terjadi sesikit peningkatan 
nilai rata-rata EPS pada 2 tahun sesudah merger.  

Pada kelompok 3 terdapat perbedaan yang signifikan dan memiliki nilai t sebesar -5,399, berarti 
pada 3 tahun sesudah merger nilai EPS lebih baik dibandingkan dengan 3 tahun sebelum merger. Jadi 
dari ketiga kelompok di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Earning Per Share (EPS) Bank Woori 
Saudara sesudah merger lebih baik dibandingkan dengan sebelum merger. Hasil temuan pada 
kelompok 1 dan kelompok 3 ini sejalan dengan hasil yang disampaikan oleh Fairuz (2012), sementara 
hasil pada kelompok 2 sejalan dengan hasil penelitian Megha Aggarwal dan Shikha Singh (2015). 

Analisis Kinerja Keuangan Secara Simultan Sebelum dan Sesudah Merger 

Berdasarkan hasil uji Multivariate Analysis of Variance (Manova) yang dapat dilihat pada tabel 
3, hasil pada penelitian ini dimana gabungan antara kelompok 1 (satu), kelompok 2 (dua), dan kelompok 
3 (tiga) menunjukan tidak terdapat perbedaan rasio keuangan secara simultan. Yang berarti H6 
(Hipotesis 6) ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fairuz Angger Wibowo (2012) 
yang menunjukkan bahwa pengujian secara simultan terhadap semua rasio keuangan tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan. Jadi, kinerja keuangan Bank Woori Saudara sesudah melakukan merger 
ternyata tidak mengalami perbedaan dibandingkan dengan sebelum melakukan merger. Dengan 
demikian secara umum menunjukkan bahwa merger yang dilakukan belum dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan hingga 3 tahun sesudah merger. 

 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

Berdasarkan hasil analisa dan penjelasan mengenai perbandingan kinerja keuangan pada 
sebelum dan sesudah merger pada PT Bank Woori Saudara Tbk, terdapat beberapa penilaian penting 
yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dimanfaatkan oleh para investor dan manajemen 
perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak mempunyai perbedaan 
yang signifikan pada sebelum dan sesudah merger. 

Maka dari itu implikasi manajerial penelitian ini yang berkaitan dengan perbedaan kinerja 
keuangan pada sebelum dan sesudah merger bagi para calon investor untuk lebih hati-hati dalam 
menghadapi perusahaan yang melakukan merger, agar lebih bisa teliti meramal perkembangan 
perusahaan tersebut dan dapat menganalisa perkembangan kondisi keuangan perusahaan, apakah 
nantinya akan dapat memberikan keuntungan atau kerugian, karena tidak semua kondisi keuangan 
perusahaan yang melakukan penggabungan bisa lebih baik. 

Dengan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada semua rasio keuangan (ROA, DR, TATO, 
CR, EPS) antara sebelum dan sesudah merger, yang berarti salah satu atau lebih dari tujuan atau motif 
merger belum tercapai,. Salah satu motif merger adalah untuk menciptakan sinergi, sinergi adalah nilai 
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perusahaan yang lebih besar sesudah merger dibanding nilai masing-masing perusahaan sebelum 
merger.  

Serta motif nonekonomi yaitu yang berasal dari manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan 
seperti prestise dan ambisi. Maka implikasi manajerial bagi manajemen perusahaan adalah sebaiknya 
perusahaan perlu berpikir panjang dalam menganalisa lebih lanjut sebelum merencanakan merger baik 
secara faktor politik, perekonomian, sosial apakah akan memberi kemudahan pada perusahaan atau 
tidak setelah melakukan merger. Perlu lebih menganalisa lebih jauh terhadap perusahaan target untuk 
melakukan merger yang diharap mampu menciptakan motif-motif dari merger itu sendiri serta memberi 
kemajuan terhadap kondisi keuangan perusahaan yang melakukan merger tersebut. Dan manajemen 
perusahaan juga tetap harus mementingkan kepuasan para karyawan, karna salah satu sumber motif 
merger dapat tercapai berasal dari ambisi para karyawan. Untuk itu perusahaan diharapkan untuk tetap 
mementingkan kepuasan karyawannya serta terus mengelola usahanya agar dapat berkembang dan 
memiliki profit dimasa depan, sehingga dapat mecapai tujuan perusahaan atau motif merger tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
Dari hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Pada variabel Return On Asset (ROA) yang diuji dengan metode Paired Sample T-Test pada 
Kelompok 1 (Satu) dan Kelompok 2 (Dua) terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah 
merger, sedangkan pada Kelompok 3 (Tiga) menunjukkan tidak ada perbedaan. 

2. Pada variabel Debt Ratio (DR) Kelompok 1 (Satu) tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan 
sesudah merger, sedangkan pada kelompok 2 (Dua) dan Kelompok 3 (Tiga) terdapat perbedaan. 

3. Pada variabel Total Asset Turnover (TATO) Kelompok 1 (Satu) tidak terdapat perbedaan antara 
sebelum dan sesudah merger, sedangkan pada Kelompok 2 (Dua) dan Kelompok 3 (Tiga) 
terdapat perbedaan. 

4. Pada variabel Current Ratio (CR) Kelompok 1 (Satu) tidak terdapat perbedaan antara sebelum 
dan sesudah merger, sedangkan pada Kelompok 2 (Dua) dan Kelompok 3 (Tiga) terdapat 
perbedaan. 

5. Pada variabel Earning Per Share (EPS) Kelompok 1 (Satu) dan Kelompok 3 (Tiga) terdapat 
perbedaan antara sebelum dan sesudah merger, sedangkan pada Kelompok 2 (Dua) tidak 
terdapat perbedaan. 

6. Pada variabel Return On Asset (ROA), Debt Ratio (DR), Total Asset Turnover (TATO), Current 
Ratio (CR) dan Earning Per Share (EPS). Yang diuji secara simultan menggunakan metode 
Multivariate Analysis of Variance (Manova) tidak mempunyai perbedaan terhadap kinerja 
keuangan antara sebelum dan sesudah merger. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum 
aktivitas merger yang dilakukan PT Bank Woori Saudara Tbk belum dapat menaikkan kinerja 
perusaaan selama 3 tahun sesudah merger. 

 

SARAN 
1. Saran bagi Investor 

Bagi investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyikapi kegiatan merger yang dilakukan 
perusahaan, karena tidak selalu aktivitas merger membawa dampak yang baik bagi perusahaan 
yang melakukan merger. 

2. Saran bagi pihak Manajemen Perusahaan 
Bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan merger sebaiknya melakukan persiapan yang 
baik sebelum memutuskan untuk melakukan aktivitas merger. Seperti halnya melihat kondisi 
perusahaan terlebih dahulu, baik dari manajemen perusahaan maupun financial perusahaan serta 
melihat kondisi ekonomi secara keseluruhan apakah dalam keadaan baik atau buruk bagi 
perusahaan. Karena berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa aktivitas merger 
tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga 
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pihak manajemen perusahaan harus benar-benar memperhitungkan apakah dengan melakukan 
merger sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. 

3. Saran bagi Penelitian Selanjutnya 
Bagi peneliti lain hendaknya melakukan pengukuran kinerja keuangan dengan variabel rasio 
keuangan yang lain atau bahkan menambah variabel rasio keuangan untuk dapat melihat kinerja 
perusahaan yang dilihat ketika melakukan merger, dan dapat menggunakan metode yang lain 
sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian. Lalu bagi penelitian di masa mendatang 
hendaknya melakukan pengamatan pada periode yang lebih di perpanjang. 
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