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Penulis

)

ABSTRACT

The purposes of this research are to gain evidence whether merger gave positive
effect on manufacturing company’s financial performance and to evaluate each of
manufacturing sub sector financial performance, in what sub sector did merger create best
performance.
The population in this research is merged manufacturing companies that listed in
IDX. The method of sample selection is purposive sampling method. This research used
secondary data that is audited companies’ financial report. The data processing technique
in this research is descriptive statistics and paired sample test.
The result of this research are they are no evidence that company’s financial
performance has improving after merger based on liquidity, activity, solvability, and
profitability ratios. Stone, clay, glass and concrete products sub sector became the
manufacturing sub sector with the best financial performance after merger.
Keywords: merger, acquisition, paired sample test, statistic descriptive
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pengembangan usaha terus dilakukan oleh manajer perusahaan dalam
rangka menghadapi globalisasi dan ketatnya persaingan pasar bebas saat ini.
Dalam mempertahankan eksistensi dan memperbaiki kinerjanya perusahaan dapat
melakukan strategi pertumbuhan atau ekspansi. Perusahaan dapat melakukan
strategi pertumbuhan internal maupun eksternal. Ekspansi internal dapat
dilakukan melalui pengembangan unit usaha, perluasan area pemasaran, inovasi
produk dan aspek lain yang dikembangkan dari dalam perusahaan sendiri.
Sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan usaha
(Payamta dan Setiawan, 2004).
Penggabungan usaha dapat berupa pembentukan badan usaha baru (new
enterprise) untuk mengendalikan perusahaan yang bergabung, pengalihan aset
neto dari satu atau lebih badan usaha yang bergabung kepada badan usaha yang
lain, atau pembubaran satu atau lebih badan usaha yang bergabung (PSAK No 22,
2007).
Menurut Donald M. Depamphilis (2007), dalam perspektif legal merger
adalah kombinasi dari dua atau lebih perusahaan dimana salah satunya secara
hukum dihilangkan namun kombinasi organisasinya dilanjutkan dibawah nama
perusahaan yang masih bertahan. Akuisisi terjadi ketika satu perusahaan
mengambil alih kepemilikan suatu kepentingan, legal sudsidiary atau aset-aset
tertentu, misalnya fasilitas manufaktur.
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Alasan mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau
akuisisi adalah karena akuisisi membuat perusahaan mampu mencapai
pertumbuhan lebih cepat jika dibandingkan dengan membangun unit usaha
sendiri. Meskipun demikian, hal yang paling mendasari adalah motif ekonomi.
Dimana kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa
akuisisi diperoleh sinergi. Sinergi berarti bahwa nilai gabungan dari kedua
perusahaan tersebut lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan
yang digabungkan. Diasumsikan perusahaan A bermaksud mengakuisisi
perusahaan B. Nilai perusahaan A adalah VA dan nilai perusahaan B adalah VB.
Selisih antara nilai perusahaan gabungan (VAB) dan jumlah nilai kedua
perusahaan saat belum tergabung inilah yang disebut dengan sinergi. Sinergi =
VAB – (VA + VB) (Ross, Westerfield & Jafee, 2007).
Dengan demikian, tujuan menggabungkan usaha melalui merger dan
akuisisi diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan
mengintepretasikan prestasi yang dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang
mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Guna menilai kinerja perusahaan
digunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur
kinerja maupun tingkat efisiensi perusahaan karena terbukti secara empiris
memiliki kemampuan menjelaskan maupun prediksi cukup tinggi (Keown, 2004).
Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan menurut
Hunt (2007) diantaranya: rasio likuiditas (untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya), rasio aktivitas (untuk
mengukur efektivitas penggunaan aset), rasio solvabilitas (untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya), dan
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rasio profitabilitas (untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba).
Sinergi bersumber dari peningkatan pendapatan dan penghematan biaya.
Ketika dua perusahaan yang bergerak di industri yang sama bergabung,
perusahaan baru akan memperoleh kombinasi pendapatan dari kedua perusahaan
dan adanya kemungkinan beberapa pengeluaran dapat dikurangi. Timbulnya
sinergi pada perusahaan merger dan akuisisi akan terlihat dari adanya perbaikan
yang signifikan pada rasio hutang dan aset (Ross, Westerfield & Jafee, 2007).
Namun penelitian Murni Hardiningsih (2007) tentang dampak jangka
panjang merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi dan
diakuisisi dengan pertimbangan sinergi yang diharapkan dapat berefek dalam
jangka panjang, berkesimpulan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan rasio
keuangan secara menyeluruh antara satu tahun dengan satu tahun sesudah dan
satu tahun sebelum merger dan akuisisi baik pada perusahaan pengakuisisi dan
perusahaan yang diakuisisi.
Indira Mentari Putri (2004) tentang analisis kinerja perusahaan merger dan
akuisisi yang diproksikan dengan rasio keuangan pada bursa efek Jakarta tahun
2000-2002. Rasio keuangan yang diteliti yaitu rasio keuangan triwulanan yaitu
triwulan pertama sampai triwulan keempat sebelum dan setelah merger dan
akuisisi dilakukan. Dari hasil tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa
merger dan akuisisi tidak berpengaruh secara signifikan pada kinerja perusahaan
yang diproksikan dengan rasio keuangan. Sinergi yang diharapkan belum muncul
sampai triwulan keempat.
Budi Prasetyo (2008) tentang analisis kinerja keuangan perusahaan
manufaktur sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi di bursa efek
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Indonesia. Dari penelitian diperoleh kesimpulan terjadi perubahan kinerja
keuangan pada rasio likuiditas namun tidak terjadi perbedaan kinerja keuangan
pada rasio keuangan lainnya. Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah
dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah merger dan akuisisi.
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut
tentang dampak dari pelaksanaan merger dan akuisisi. Variabel-variabel yang
digunakan adalah rasio likuiditas, aktifitas, solvabilitas dan profitabilitas.
Ada pun perusahaan yang diteliti di sini adalah perusahaan yang bergerak
dalam industri manufaktur. Dengan pertimbangan bahwa industri manufaktur
adalah industri paling banyak memberi kontribusi kepada perekonomian
Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2010), diharapkan penelitian ini dapat
menggambarkan secara garis besar bagaimana efek merger dan akuisisi terhadap
kinerja perusahaan di Indonesia. Atas pertimbangan tersebut maka penulis
mengambil judul ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN MERGER DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2002-2006.

1.2 Masalah Penelitian
1.2.1. Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk
mengetahui apakah merger mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan
dan apakah pengaruh itu berdampak baik atau buruk bagi perusahaan.
Dengan demikian didapat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Apakah kinerja perusahaan manufaktur mengalami peningkatan
sesudah dilakukannya merger ?
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2. Apakah terdapat sub sektor manufaktur tertentu yang kinerjanya lebih
baik dibanding sektor lainnya setelah proses merger ?
1.2.2. Pembatasan masalah
Agar penelitian yang dilakukan tepat menuju sasaran sesuai dengan
perumusan masalah diatas maka penulis melakukan pembatasan dalam
penelitian yaitu :
1. Peneliti hanya akan meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia.
2. Pemilihan perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang
melakukan merger sepanjang periode 2002-2006, dengan periode
penelitian dua sebelum dan dua tahun sesudah dilaksanakannya
merger
3. Sub sektor manufaktur diteliti jika perusahaan di dalamnya
melakukan merger selama periode 2002-2006.
4. Penilaian kinerja disini berdasar pada kinerja keuangan perusahaan
dan diukur dengan indikator rasio-rasio keuangan dipilih dari
laporan keuangan yang dipublikasikan. Indikator rasio-rasio
keuangan meliputi: rasio likuiditas (current ratio dan quick ratio),
aktivitas (inventory turnover dan total asset turnover), solvabilitas
(total debt to total asset) dan profitabilitas (return on investment
dan return on equity).
5. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan seperti,
sumber daya manusia, peraturan pemerintah, budaya kerja dan
pengaruh lainnya tidak diteliti.
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6. Hasil dari penelitian atas sampel ini tidak dipastikan akan dapat
menggambarkan kondisi populasi.
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Untuk

mengetahui

apakah

kinerja

perusahaan

manufaktur

mengalami peningkatan sesudah dilakukannya merger.
2. Untuk mengetahui sub sektor manufaktur apa yang paling baik
kinerjanya sesudah dilakukannya merger.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi dunia akademis
Menambah pengetahuan di bidang penggabungan usaha dan memberi
sumbangan literatur bagi pihak yang akan melakukan penelitian
lanjutan.
2. Bagi perusahaan
Memberi informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan
yang akan melakukan penggabungan usaha baik itu merger maupun
akuisisi.
3. Bagi masyarakat secara umum
Memberi informasi tentang penggabungan usaha serta permasalahan
yang ada di dalamnya.
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi
Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan
masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
penulisan skripsi.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai kajian
pustaka yang meliputi; teori merger dan akuisisi dengan kinerja keuangan dan
hasil penelitian terdahulu yang kemudian dari pembahasan tersebut
diformulasikan dalam bentuk hipotesis.
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini dibahas tentang metodologi penelitian menjelaskan populasi dan
sampel, data dan sumber data yang dipakai dalam penelitian, definisi
operasional variabel penelitian dan teknik analisis.
Bab 4 ANALISIS PEMBAHASAN
Dalam bab ini dikemukakan analisis dan pembahasan hasil penelitian berupa
pengujian statistik dan interpretasi dari data penelitian.
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari
pembahasan di bab sebelumnya dan disertai dengan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Merger dan akuisisi
Merger berasal dari kata “to merge” yang artinya proses penggabungan
dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Merger adalah salah satu
strategi bisnis perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pada umumnya
tujuan dilakukannya merger atau akuisisi adalah untuk mendapatkan sinergi
atau nilai tambah (Payamta dan Setiawan, 2004).
Dua ditambah dua sama dengan lima : ini adalah rumus istimewa yang
dari merger dan akuisisi. Prinsip inilah yang menjadi alasan utama dibalik
pembelian sebuah perusahaan untuk menciptakan shareholder value yang
lebih tinggi dari jumlah nilai kedua perusahaan itu sendiri. Alasan inilah yang
membuat perusahaan besar membeli perusahaan lain dengan harapan
mencapai pangsa pasar lebih besar atau efisiensi optimal. Selain menarik bagi
perusahaan besar, motif tersebut juga membuat perusahaan target rela untuk
dibeli ketika mereka tidak lagi bisa bertahan (Ross, Westerfield & Jaffe, 2007)
Perjanjian pembelian dapat juga disebut merger apabila kedua pimpinan
perusahaan menyetujui keputusan penggabungan sebagai jalan yang terbaik
bagi kedua perusahaan. Namun ketika perjanjian tersebut tidak bersahabat,
proses ini lebih pantas disebut akuisisi. Apapun jenis keputusan yang
ditafsirkan, sangat bergantung pada baik atau tidaknya perjanjian yang
dilakukan dan bagaimana pengumumannya. Dengan kata lain, perbedaannya
terletak pada bagaimana perusahaan pengakuisisi mengkomunikasikannya dan
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bagaimana timbal balik dari jajaran direksi, pegawai dan pemegang saham
perusahaan target menerimanya (McClure, 2010).
2.1.1.1 Pengertian merger dan akuisisi
Merger dan akuisisi adalah salah satu hal yang digunakan
perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Meskipun kedua istilah ini
sering diucapkan pada kesempatan yang sama, sebenarnya keduanya
memiliki pemahaman yang sedikit berbeda. Ketika suatu perusahaan
diambil alih oleh perusahaan lain yang mengumumkan bahwa dialah
pemilik barunya, proses ini disebut akuisisi. Dari sisi hukum, perusahaan
yang menjadi target akan dihapus keberadaannya, pembeli “memakan”
perusahaan tersebut dan buyer’s stock tetap diperdagangkan (Depamphilis,
2007).
Depamphilis (2007) juga mengemukakan bahwa merger terjadi
ketika dua perusahaan (umumnya dalam skala yang sama) setuju untuk
bergabung menjadi satu perusahaan daripada bertahan dengan kepemilikan
dan operasional yang terpisah. Aksi ini disebut juga merger of equal.
Kedua perusahaan melebur menjadi satu dan menerbitkan saham
perusahaan baru. Harian New York Times menyebutkan satu contoh
merger of equal, AOL dan Time Warner di Amerika Serikat yang sepakat
untuk merger pada tahun 2000, dan menghasilkan perusahaan baru
bernama AOL Time Warner (pada tahun 2003 mengubah nama menjadi
Time Warner).
Pada kenyataannya, merger of equal jarang terjadi. Ketika suatu
perusahaan membeli perusahaan lain, mereka akan mengumumkan bahwa
aksi tersebut adalah merger of equal, meskipun secara teknis adalah
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akuisisi. Hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian kedua belah pihak.
Istilah akuisisi seringkali berkonotasi negatif terhadap citra perusahaan
yang diakuisisi, inilah yang menjadi alasan manajer untuk membawa hal
ini pada kontrak pengambil alihan (McClure, 2010).
Menurut Gaughan (2007), merger adalah kombinasi dari dua
perusahaan dimana hanya satu perusahaan yang bertahan dan perusahaan
yang dimerger menghilang. Dalam merger, perusahaan pengakuisisi
mengklaim aset dan liabiliti perusahaan yang dimerger. Merger berbeda
dengan konsolidasi, yaitu kombinasi bisnis dimana dua atau lebih
perusahaan bergabung untuk membentuk entitas baru. Perusahaanperusahaan lama menghilang, digantikan dengan perusahaan baru.
Dalam merger perusahaan A + B = A, dimana perusahaan B
dimerger, sedangkan pada konsolidasi A + B = C, dimana C adalah
perusahaan baru. Namun dalam prakteknya perbedaan antara istilah-istilah
dalam penggabungan usaha ini semakin bias. Istilah merger kemudian
lebih digunakan secara luas dalam bidang penggabungan usaha.
2.1.1.2.Bentuk-bentuk sederhana dari akuisisi
Ada 3 bentuk sederhana dalam proses merger dan akuisisi menurut Ross,
Westerfield & Jafee (2007), diantaranya :
1) Merger dan konsolidasi
Merger adalah peleburan segala aset dan kewajiban serta identitas
suatu perusahaan ke perusahaan lain menjadi satu dan membentuk
identitas baru. Konsolidasi bisa dikatakan sama dengan merger, hal
yang menjadi pembeda adalah kedua perusahaan setuju untuk
menghentikan

eksistensi

mereka

dan
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perusahaan.

Dalam

konsolidasi

perbedaan

antara

perusahaan

pengakuisisi dan yang diakuisisi tidaklah penting. Namun peraturan
pada proses merger dan konsolidasi adalah sama.
2) Akuisisi saham
Cara kedua untuk mengakuisisi perusahaan adalah membeli saham
preferen, saham biasa atau sekuritas lainnya. Hal ini biasanya berawal
dari penawaran tertutup yang dilakukan manajer suatu perusahaan ke
perusahaan lain. Penawaran tersebut diajukan langsung ke pemegang
saham perusahaan yang potensial untuk mengakuisisi. Proses ini
umumnya akan diselesaikan dengan cara tender offer. Tender offer
adalah penawaran publik untuk membeli saham perusahaan target
akuisisi yang disebarkan melalui media massa seperti iklan surat kabar
atau media elektronik.
Faktor yang mempengaruhi :
a) Dalam akuisisi saham, tidak perlu dilakukan rapat umum
pemegang saham dan voting tidak dipersyaratkan. Jika
pemegang saham perusahaan target tidak bersedia diakuisisi,
mereka boleh menolak dan tender offer tidak dilakukan.
b) Dalam

akuisisi

saham,

perusahaan

pengakuisisi

dapat

melakukan perjanjian dengan pemegang saham perusahaan
target melalui tender offer. Manajerial dan jajaran direksi dari
perusahaan target dapat di-bypassed.
c) Akuisisi saham seringkali tidak bersahabat. Membutuhkan
usaha yang luar biasa untuk mengakuisisi perusahaan yang
biasanya enggan untuk diakuisisi. Penolakan perusahaan target

Analisis Kinerja...,Rista Adiningrum, Ma.-Ibs, 2011

12

ini menyebabkan perusahaan pengakuisisi mengeluarkan lebih
banyak. Biaya akuisisi saham menjadi lebih tinggi daripada
biaya merger.
d) Seringkali sejumlah kecil pemegang saham akan bertahan
dalam tender offer, sehingga perusahaan target tidak akan
seluruhnya diserap.
e) Untuk

menyerap

perusahaan

target

dengan

sempurna

diperlukan merger. Banyak kasus akuisisi saham berakhir pada
proses merger formal.
3) Akuisisi aset
Suatu perusahaan dalam mengakuisisi perusahaan lain dengan cara
membeli seluruh asetnya. Pendekatan akuisisi ini dapat menghindari
kemungkinan terjadinya masalah dengan pemegang saham minoritas
yang umumnya terjadi pada akuisisi saham. Proses hukum untuk
pengalihan aset ini sangat mahal.
2.1.1.3.Klasifikasi merger
Para penganalisa keuangan telah mengklasifikasikan merger dan
akuisisi ke dalam beberapa jenis, seperti yang dikemukakan Gaughan
(2007) :
1) Merger horizontal
Pada merger ini, perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang
masih bergerak dalam industri yang sama yang sebelumnya
bersaing memperebutkan pangsa pasar.
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2) Merger vertikal
Merger vertikal melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki
proses industri yang berbeda namun masih berkaitan. Umumnya
penggabungan perusahaan penyuplai barang dengan perusahaan
penjual barang. Misalnya penggabungan antara perusahaan
maskapai penerbangan dengan travel agency.
3) Merger konglomerasi
Industri yang dijalani perusahaan pengakuisisi dan yang diakuisisi
tidak berkaitan sama sekali dan tidak memiliki hubungan sebagai
pembeli-penjual atau sebagai pesaing. Pengakuisisian perusahaan
makanan oleh perusahaan komputer disebut merger konglomerasi.
2.1.1.4 Motif dilakukannya merger dan akuisisi
Alasan yang dominan melatarbelakangi terjadinya aktivitas merger dan
akuisisi adalah peningkatan kinerja keuangan. McClure (2010) juga
menyebutkan beberapa motif yang disebut sebagai faktor peningkat
kinerja diantaranya :
1) Economy of scale
Perusahaan gabungan dapat memangkas biaya tetap dengan cara
menghapus salah satu departemen atau kegiatan operasionalnya,
dengan asumsi penerimaan perusahaan tetap dan pengeluaran
berkurang, maka menggabungkan perusahaan akan meningkatkan
keuntungan.
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2) Economy of scope
Hal ini mengarah kepada efisiensi yang terkait dengan perubahan pada
sisi permintaan. Contohnya, menambah atau mengurangi ruang
lingkup pemasaran dan distribusi untuk masing-masing produknya.
3) Meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar
Dengan asumsi bahwa merger dan akuisisi akan menyerap sebagian
besar kompetitor dan meningkatkan kekuatan pasar, perusahaan dapat
menjadi price-maker.
4) Cross-selling
Hal ini terjadi pada akuisisi yang menggabungkan dua perusahaan
dengan industri berbeda, ketika menjual salah satu produk perusahaan
memiliki kesempatan untuk menawarkan produk lainnya.
5) Sinergi

Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan merger
dan akuisisi adalah menciptakan sinergi. Nilai tambah tercipta ketika
kedua perusahaan bergabung menjadi satu. Sinergi dihasilkan melalui
kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemenelemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga
gabungan aktivitas tersebut menghasilkan hal yang lebih besar
dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika
mereka bekerja sendiri.
2.1.1.5.

Sumber sinergi pada merger dan akuisisi
Dalam buku karangan Ross, Westerfield & Jafee (2007),

berdasarkan klasifikasi dari incremental cash flow, sinergi yang terjadi
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pada proses penggabungan usaha muncul dari sumber berikut : revenue
enchancement, cost reduction, lower taxes dan lower cost of capital
1) Revenue enchancement
Salah satu alasan penting untuk melakukan penggabungan perusahaan
adalah perusahaan gabungan dapat menghasilkan pendapatan yang
lebih besar dari pada akumulasi pendapatan kedua perusahaan ketika
beroperasi secara terpisah. Peningkatan pendapatan terjadi karena
bertambahnya market power, strategic benefit dan marketing gain.
a. Market power
Suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain mungkin
dilandasi keinginan untuk mengurangi persaingan. Dengan
demikian perusahaan dapat menaikkan harga dan memperoleh
keuntungan monopoli lainnya. Penggabungan perusahaan yang
berakibat pada pengurangan persaingan ini tidak akan
menguntungkan konsumen.
b. Strategic benefit
Dalam beberapa kesempatan penggabungan usaha, ada peluang
besar terhadap terciptanya keuntungan strategis.
c. Marketing gains
Merger dan akuisisi seringkali diklaim dapat menciptakan
pendapatan operasional lebih besar yang bersumber dari
peningkatan pemasaran. Peningkatan di bidang pemasaran
tersebut dapat tercipta melalui : perbaikan efektivitas iklan dan
media massa lainnya, penyeimbangan pembauran produk dan
perluasan jangkauan distribusi
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2) Cost reduction
Dengan memanfaatkan skala ekonomis dan integrasi vertikal,
perusahaan gabungan dapat melakukan efisiensi dari segi pemanfaatan
teknologi dan sumber daya. Penggabungan usaha mengakibatkan
bertambah sumber daya yang dapat dipergunakan yang secara
langsung menambah input perusahaan. Alih teknologi juga menjadi
alasan dilakukannya proses akuisisi. Salah satu contohnya di Amerika
Serikat pada tahun 1985, terjadi merger antara General Motor dan
Hughes

Aircraft.

Sebuah

perusahaan

manufaktur

kendaraan

mengakuisisi perusahaan elektronik yang memiliki spesifikasi tinggi
terhadap teknologi terbaru. Kecanggihan teknologi yang dimiliki
perusahaan elektronik ini dapat digunakan untuk meningkatkan
kualitas produksi kendaraan.
Selain itu efisiensi manajemen juga dapat dilakukan, perubahan
organisasi pada perusahaan gabungan akan menciptakan rencana
strategis yang baru. Perusahaan lama harus meninggalkan rencana
strategis lama yang dinilai kurang efektif dan efisien. Merger dan
akuisisi juga dinilai sebagai pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif
bagi perusahaan yang melakukannya. Dimana jajaran direksi dan
pegawai dari kedua perusahaan akan berkompetisi mendapatkan
tempat yang layak untuk mengelola perusahaan baru.
3) Tax gain
Pajak bisa menjadi insentif bagi perusahaan dalam beberapa kasus
akuisisi. Tax gain diperoleh dari beberapa hal diantaranya :
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a. Net operating losses
Dalam

beberapa

kasus,

perusahaan

gabungan

dapat

memperoleh keuntungan pajak karena kebijakan hukum pajak
di suatu negara.
b. Unused debt capacity
Penggabungan usaha berakibat pada efisiensi biaya karena
adanya skala ekonomis. Perusahaan gabungan tersebut dapat
meningkatkan

rasio

debt-equity

setelah

merger

dan

menciptakan keuntungan pajak tambahan.
c. Surplus fund
Beberapa kalimat dalam hukum pajak memuat surplus fund.
Ketika suatu perusahaan memiliki free cash flow, perusahaan
akan mengalokasikannya ke dalam tiga hal yaitu : dividen,
membeli

kembali

sahamnya

dan

mengakuisisi

saham

perusahaan lain.
4) The cost of capital
The cost of capital (biaya modal) dapat dikurangi ketika dua
perusahaan dimerger karena biaya untuk menerbitkan saham menjadi
lebih sedikit, dampak dari skala ekonomis. Pada perusahaan gabungan
biaya untuk menerbitkan surat hutang dan ekuitas menjadi lebih ringan
karena jumlahnya lebih sedikit (dibandingkan dengan kombinasi biaya
modal ketika perusahaan beroperasi secara terpisah).
2.1.1.6. Langkah-langkah melakukan merger dan akuisisi
Dalam

penelitian Hardiningsih (2007) Pusat Data Bisnis Indonesia

(PDBI) menyebutkan beberapa langkah atau tahapan yang harus

Analisis Kinerja...,Rista Adiningrum, Ma.-Ibs, 2011

18

dipersiapkan dalam melakukan merger dan akuisisi agar sesuai dengan
rencana, meliputi:
1)

Mengatur fase pra merger dan akuisisi
Langkah ini sebagai bukti adanya tindakan yang proaktif dari
perusahaan. Penunjukan staff ini lebih ditujukan kepada program
pengamanan perusahaan untuk merger atau akuisisi (harus
dirahasiakan). Pengamanan ini penting khususnya pada perusahaan
publik agar tidak terjadi kepanikan gosip yang terjadi dipasar
modal, karena jika terjadi dapat menyebabkan harga saham
perusahaan target meningkat. Sehingga kesepakatan transaksi
merger atau akuisisi mungkin tidak dapat terealisasi.

2)

Identifikasi perusahaan target (seleksi perusahaan target)
Langkah kedua adalah melakukan identifikasi terhadap perusahaan
target. Salah satu syarat keberhasilan dalam merger dan akuisisi
adalah perusahaan yang ingin melakukan merger dan akuisisi harus
bertindak pro-aktif dalam penentuan perusahaan target. Perusahaan
harus melakukan penelitian secara independen tanpa dipengaruhi
oleh pihak lain.

3)

Penunjukan konsultan penilai, konsultan keuangan dan konsultan
hukum
Tahap ketiga adalah penunjukan konsultan penilai, konsultan
keuangan dan konsultan hukum. Terkadang dalam perusahaan
konglomerat terdapat satu divisi atau bagian khusus yang
menangani merger dan akuisisi. Jika di suatu perusahaan sudah
terdapat divisi merger dan akuisisi maka konsultan penilai,
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konsultan keuangan dan konsultan hukum relatif tidak terlalu
berperan. Pada umumnya yang paling berperan adalah konsultan
hukum, kemudian setelah itu konsultan keuangan dan yang terakhir
konsultan penilai.
4)

Penilaian perusahaan target merger dan akuisisi
Tahap keempat adalah melakukan penilaian terhadap perusahaan
target. Beberapa hal utama yang diteliti adalah latar belakang
perusahaan, dasar–dasar proposal akuisisi, keuangan, produk,
penjualan, manajemen dan hubungan industri, fasilitas, metode dan
proses produksi, riset dan teknologi, pengawasan, dan prospek dari
pembeli. Dari aspek hukum dipertanyakan kekuatan dan pengaruh
perusahaan yang menjual, harta, kontrak, kewajiban, peraturan–
peraturan pajak, broker, sekuritas dan komisi, dan syarat–syarat
pertukaran saham.

5)

Strukturisasi transaksi
Tahap kelima yang harus dilakukan adalah melakukan analisis
mengenai bagaimana kita akan menstrukturisasi transaksi merger
dan akuisisi itu. Hasil dari strukturisasi transaksi merger dan
akuisisi ini diinformasikan dan ditawarkan kepada kreditur dan
investor, ada beberapa bentuk strukturisasi transaksi merger atau
akuisisi yaitu :
a. Seluruh transaksi dilakukan secara tunai (all cash transaction)
dengan sumber dana dari dalam perusahaan (laba yang
ditahan).
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b. Seluruh transaksi dilakukan secarai tunai (all cash transaction)
dengan mengeluarkan atau menjual saham baru (right issue).
c. Seluruh transaksi dilakukan dengan tunai dan dibayar dengan
utang (leverage cosh transaction) dengan pengeluaran/menjual
obligasi.
d. Transaksi

didanai

hutang

(leverage

buy

out)

dengan

menukarkan obligasi dengan saham.
e. Transaksi saham (stock transaction) dengan melakukan
pertukaran saham.
f. Campuran antara saham dan kas/tunai (mixed stock / cash).

2.1.1.7. Faktor kegagalan dan keberhasilan merger dan akuisisi
1)

Faktor kegagalan merger dan akuisisi
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2007)

keberhasilan atau kegagalan suatu merger atau akuisisi dapat dilihat
pada saat proses perencanaan. Pada saat proses ini biasanya terjadi
sudut pandang yang berbeda-beda antara fungsi organisasi dalam
menanggapi pengambilan keputusan merger atau akuisisi seiring
dengan meningkatnya momentum, selanjutnya terjadi rancunya
pengharapan dimana terjadi perbedaan-perbedaan harapan di pihak
manajemen. Dari proses tersebut dapat memunculkan faktor-faktor
yang yang memicu kegagalan merger dan akuisisi yaitu:
a. Perusahaan target memiliki kesesuaian strategi yang rendah
dengan perusahaan pengambilalih.
b. Hanya mengandalkan analisis strategik yang baik tidaklah
cukup untuk mencapai keberhasilan merger dan akuisisi.
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c. Tidak adanya kejelasan mengenai nilai yang tercipta dari
setiap program merger dan akuisisi.
d. Pendekatan-pendekatan integrasi yang tidak disesuaikan
dengan perusahaan target yaitu absorbsi, preservasi atau
simbiosis.
e. Rencana integrasi yang tidak disesuaikan dengan kondisi
lapangan.
f. Tim negosiasi yang berbeda dengan tim implementasi yang
akan menyulitkan proses integrasi.
g. Ketidakpastian, ketakutan dan kegelisahan diantara staf
perusahaan

yang

implementasi

tidak

dari

ditangani.

perusahaan

Untuk

itu

pengambilalih

tim
harus

menangani masalah tersebut dengan kewibawaan, simpati
dan pengetahuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan
komitmen mereka pada proses integrasi.
h. Pihak

pengambilalih

tidak

mengkomunikasikan

perencanaan dan pengharapan mereka terhadap karyawan
perusahaan target sehingga terjadi kegelisahan diantara
karyawan.
2) Faktor keberhasilan merger dan akuisisi
Faktor-faktor

yang

dianggap

memberi

kontribusi

keberhasilan merger dan akuisisi menurut Hunt (2007):
a. Melakukan audit sebelum merger dan akuisisi.
b. Perusahaan target dalam keadaan baik.
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c. Memiliki pengalaman melakukan merger atau akuisisi
sebelumnya.
d. Perusahaan target relatif kecil.
e. Melakukan merger atau akuisisi yang bersahabat.
2.1.2
2.1.2.1

Analisis Kinerja Keuangan
Pengertian kinerja keuangan
Pengertian kinerja berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2001). Kinerja diartikan sebagai “sesuatu yang dicapai, prestasi yang
diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan)”.
Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi
perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan
perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan
perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat
digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi
mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu
pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal
maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki
kreditibilitas yang baik (Munawir, 1995).
Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing measurement
(pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen
atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi.
Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang
dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari
aktivitas

perusahaan

yang

telah

dilaksanakan

tertentu (Hanafi, 2003).
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2.1.2.2 Analisis kinerja keuangan dengan rasio keuangan
Menurut Van Horne (2005) rasio keuangan adalah alat yang digunakan
untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kita
menghitung berbagai rasio karena dengan cara ini kita bisa mendapat
perbandingan yang mungkin akan berguna daripada berbagai angka
mentahnya sendiri.
Menurut Keown (2004) hasil dari menganalisis laporan keuangan
adalah rasio keuangan berupa angka-angka dan rasio keuangan harus dapat
menjawab

pertanyaan-pertanyaan.

Rasio

keuangan

setidaknya

dapat

memberikan jawaban atas empat pertanyaan yaitu :
1) Bagaimana likuiditas perusahaan?
2) Apakah manajemen efektif menghasilkan laba operasi atas aktiva?
3) Bagaimana perusahaan didanai?
4) Apakah pemegang saham biasa mendapatkan tingkat pengembalian
yang cukup?
Penelitian ini akan menguji kembali variabel yang telah digunakan
dalam penelitian sebelumnya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini
merujuk kepada penelitian terdahulu seperti penelitian Prasetyo (2008) dan
Hardiningsih (2007) dengan beberapa perubahan pada rasio aktifitas,
solvabilitas dan profitabilitas yang

akan dijelaskan kemudian. Variabel

penelitian ini menilai masing-masing kategori dalam penilaian laporan
keuangan menurut Hunt (2007). Ada pun empat kategori rasio keuangan yang
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya :
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1) Rasio likuiditas
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban finansial yang jatuh tempo dalam jangka pendek (Wild,
2009). Ukuran likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Current ratio
Current ratio dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan
kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang
diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek
untuk

menutup kewajiban lancar. Rasio

yang rendah

menunjukkan kurangnya dana likuid untuk membayar hutang
(Wild, 2009). Perhitungan current ratio dapat dirumuskan
sebagai berikut:

b. Quick ratio
Quick ratio dihitung dengan mengurang persediaan dari aktiva
lancar dan sisanya dibagi dengan kewajiban lancar. Persediaan
dihilangkan karena dianggap aktiva yang sulit dikonversi
menjadi kas dengan cepat. Rasio ini memiliki makna yang
sama dengan current ratio (Wild, 2009). Perhitungan quick
ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:
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2) Rasio aktivitas
Rasio aktivitas dihitung dari perbandingan antara tingkat penjualan
dengan berbagai elemen aktiva. Rasio ini mengukur seberapa efektif
perusahaan mengelola aktivanya (Wild, 2009). Dalam penelitian ini
fixed asset turnover diganti dengan inventory turnover dengan
pertimbangan akan adanya sinergi yang muncul dari faktor market
gain. Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Inventory turn over
Rasio ini mengukur kecepatan perputaran inventory menjadi
cash. Semakin tinggi nilainya semakin baik karena artinya
semakin baik kinerja perusahaan dalam meningkatkan volume
penjualan (Wild, 2009). Perhitungannya inventory turnover
dapat dirumuskan sebagai berikut :

b. Total asset turn over
Total asset turn over mengukur perputaran semua aktiva.
Dengan kata lain, rasio ini mengukur efektifitas perusahaan
dalam penggunaan total aktiva. Semakin tinggi rasio berarti
semakin

baik

manajemen

dalam

mengelola

aktivanya,

sedangkan semakin rendah rasio menunjukkan buruknya
kinerja manajemen dalam mengelola aktivanya. Untuk
menghitung total asset turn over digunakan rumus sebagai
berikut:
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3) Rasio solvabilitas
Rasio solvabilitas dihitung dari perbandingan hutang dengan total
aktiva dan modal sendiri perusahaan. Rasio ini menyangkut jaminan,
yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang bila
pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Dalam
penelitian ini tidak digunakan debt to equity ratio seperti dalam
penelitian terdahulu karena pada beberapa perusahaan terdapat nilai
rasio yang tidak valid sehingga rasio ini tidak dapat digunakan.
a. Debt to total asset ratio
Debt to total asset ratio mengukur seberapa besar penggunaan
hutang untuk membiayai aset perusahaan. Rasio yang tinggi
menunjukkan

semakin

banyak

hutang

yang digunakan

sehingga keuangan perusahaan tidak fleksibel (Hunt, 2007).
Untuk mengukur besarnya debt to total asset dihitung dengan
rumus sebagai berikut:

4) Rasio profitabilitas
Rasio

profitabilitas

mengukur

kemampuan

perusahaan

untuk

menghasilkan laba (Wild, 2009). Pada penelitian sebelumnya terdapat
rasio operating profit margin dan net profit margin, namun net profit
sudah termasuk dalam komponen ROI dan ROE sehingga kedua rasio
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ini tidak perlu digunakan sebagai variabel penelitian. Rasio-rasio
profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Return On Investment
Return On Investment mengukur keuntungan yang dihasilkan
dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio yang
rendah menunjukkan kinerja yang buruk atas pemanfaatan
aktiva yang buruk oleh manajemen, sedangkan rasio tinggi
menunjukkan kinerja atas penggunaan aktiva yang baik (Wild,
2009). Untuk menghitung Return On Investment digunakan
rumus sebagai berikut:

b. Return On Equity
Return On Equity mengukur seberapa banyak laba bersih yang
dapat dihasilkan dari investasi para pemegang saham dalam
perusahaan. Rasio yang rendah dapat diartikan bahwa
manajemen kurang efisien dalam penggunaan modal dari
investor (Wild, 2009). Untuk menghitung Return On Equity
digunakan rumus sebagai berikut:
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2.2

Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No
1

Penulis
Payamta

Judul

Hasil penelitian

dan Meneliti pengaruh merger Dari rasio-rasio keuangan yang

Setiawan (2004)

dan akuisisi kinerja keuangan terdiri rasio likuiditas, solvabilitas,
perusahaan yang melakukan aktivitas, dan profitabilitas hanya
merger dan akuisisi tahun rasio Total Asset Turnover, Fixed
1990-1996

Asset

Turnover,

Return

On

Investment, Return On Equity, Net
Profit Margin, Operating Profit
Margin, Total Asset to Debt, Net
Worth to Debt yang mengalami
penurunan

signifikan

setelah

merger dan akuisisi. Sedangkan
rasio lainnya tidak mengalami
perubahan signifikan.
2

Indira

Mentari Analisis Kinerja Perusahaan Penelitian ini dimaksudkan untuk

Putri (2004)

Merger dan Akuisisi yang mengetahui
Diproksikan dengan Rasio keuangan

apakah

rasio

perusahaan

setelah

Keuangan Pada Bursa Efek merger dan akuisisi mengalami
Jakarta Tahun 2000-2002.

perbedaan atau tidak. Rasio yang
digunakan dalam penelitian ini
diantaranya,

rasio

likuiditas

(current ratio), rasio profitabilitas
(return of investment dan return
on
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rasio

operasional
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(operating profit margin dan total
asset turnonver), rasio leverage
(leverage) dan rasio pasar (price
to book value dan price earning
ratio).
3

Budi

Prasetyo Analisis Kinerja Keuangan

(2008)

Perusahaan
Sebelum

Manufaktur Quick
dan

Melakukan
Akuisisi

Rasio likuiditas (Current Ratio,

Sesudah Assets

Merger

Di

Bursa

Ratio), aktivitas (Total
Turnover,

Dan Turnover),

Fixed

solvabilitas

Asset
(Total

Efek Debt to Total Asset, Debt to
Equity) dan profitabilitas (Return

Indonesia.

on Investment, Return on Equity,
Operting Profit Margin, Net Profit
Margin). Dari penelitian tersebut
diperoleh
merger

kesimpulan
dan

bahwa

akuisisi

tidak

berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan ditinjau dari
rasio aktivitas, solvabilitas dan
profitabilitas. Sedangkan dari sisi
rasio

likuiditas

menunjukkan
penurunan

justru
terjadinya

dalam

kinerja

keuangan.
4.

Murni

Analisis

Dampak

Jangka

Hardinngsih

Panjang Merger dan Akuisisi penelitian
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ini

diukur

dengan
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Terhadap Kinerja Keuangan menggunakan

(2007)

rasio

keuangan

Perusahaan Pengakuisisi dan yang terdiri dari rasio likuiditas,
Perusahaan yang Diakuisisi.

rasio aktivitas, rasio leverage dan
rasio

profitabilitas

dan

return

saham dengan jangka waktu satu
tahun sebelum, satu dan dua tahun
sesudah merger dan akuisisi.
Dari

hasil

analisis

diketahui

bahwa tidak ada perbedaan secara
signifikan rasio keuangan secara
menyeluruh antara satu tahun
dengan satu tahun sesudah dan
satu tahun sebelum merger dan
akuisisi baik pada perusahaan
pengakuisisi dan perusahaan yang
diakuisisi.
Pada sisi return saham, Average
Abnormal Return (AAR) pada
perusahaan

pengakuisisi

mengalami penurunan signifikan
pada masa menjelang dan sesudah
peristiwa merger dan akuisisi,
sedangkan pada perusahaan yang
diakuisisi tidak terjadi perubahan
secara menyeluruh dengan adanya
peristiwa merger dan akuisisi.

Sumber : data diolah
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2.3. Rangka Pemikiran
Rangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan konstelasi hubungan antar
variabel yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh
teori atau penelitian sebelumnya. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan
penelitian maka disusun rangka teori sebagai berikut :
Tabel 2.2
Rangka Pemikiran
Kinerja Keuangan
2 tahun sebelum
merger
1.
2.
3.
4.

Pelaksanaan
Merger

Likuiditas
Aktifitas
Solvabilitas
Profitabilitas

Kinerja Keuangan
2 tahun setelah
merger
1.
2.
3.
4.

Likuiditas
Aktifitas
Solvabilitas
Profitabilitas

Sumber : data diolah

Sinergi terjadi karena adanya revenue enchancement, cost reduction,
lower taxes dan lower cost of capital yang dapat mempengaruhi laporan keuangan
sebelum dan sesudah merger (Ross, Westerfield & Jafee, 2007). Kinerja keuangan
yang tercermin dari laporan keuangan dibandingkan melalui rasio-rasio keuangan.
Rasio yang digunakan adalah rasio likuiditas, aktifitas, profitabilitas dan
profitabilitas.

2.4 Hipotesis
Dengan melakukan penggabungan usaha melalui merger, diharapkan
dapat menambah modal kerja perusahaan sehingga dapat dilakukan proses
perluasan dan pengembangan usaha. Secara tidak langsung dengan dilakukannya
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proses penggabungan usaha ini maka diharapkan kinerja perusahaan akan
membaik. Kinerja ini dapat dilihat peningkatan pada rasio-rasio dalam laporan
keuangan setelah melakukan merger dibanding sebelum melakukan merger.
Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini
adalah:
Ha1: Ada peningkatan rata-rata current ratio setelah merger.
Ha2: Ada peningkatan rata-rata quick ratio setelah merger.
Ha3: Ada peningkatan rata-rata inventory turn over ratio setelah merger.
Ha4: Ada peningkatan rata-rata total assets turn over ratio setelah merger.
Ha5: Ada penurunan rata-rata total debt to total assets ratio setelah merger.
Ha6: Ada peningkatan rata-rata return on investment ratio setelah merger.
Ha7: Ada peningkatan rata-rata return on equity ratio setelah merger.

Dalam

menjawab perumusan masalah kedua akan digunakan analisa

deskriptif untuk membandingkan perubahan kinerja keuangan antara sub sektor
industri manufaktur.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang
melakukan merger dalam periode 2002-2006 dan masih terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data-data
dalam bentuk rasio keuangan akan dianalisis secara statistik.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan metode studi
kepustakaan, yang menjelaskan perbedaan kinerja keuangan dua tahun sebelum
dan dua tahun sesudah merger. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui
perubahan kinerja perusahaan dengan membandingkan rasio keuangan sebelum
dan sesudah melakukan merger. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai
apakah keputusan merger mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1

Data yang Dihimpun
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Menurut Maholtra (2005) data sekunder adalah data yang
telah dikumpulkan dengan tujuan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Data yang digunakan berbentuk time series dan cross section yang berupa
highlight laporan keuangan yang terdapat pada Indonesia Capital Market
Directory 2009 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.
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3.2.2

Metode Pengambilan Sampel

3.2.2.1 Populasi dan sampel
Menurut Maholtra (2005) populasi adalah kumpulan semua individu
atau obyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan dihitung
atau diukur dalam penelitian. Sampel adalah perwakilan dari populasi
dengan karakteristik tertentu, yang dapat mewakili keadaan populasi
yang sebenarnya.
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang
melakukan merger dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sampel
pada penelitian ini adalah perusahaan yang memenuhi kriteria sampel
yang akan dijelaskan selanjutnya.
3.2.2.2 Metode Pengambilan Sampel
Pemilihan sampel dilakukan dengan jugmental sampling yang juga
dikenal dengan purposive method sampling dimana sampel yang
dipilih adalah yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh
peneliti dengan pertimbangan hanya sedikit sampel yang benar-benar
sesuai untuk diteliti (Maholtra, 2005). Kriteria sampel untuk penelitian
ini adalah :
1) Perusahaan tersebut hanya sekali melakukan akuisisi dalam
periode 2002-2006.
2) Waktu dilakukannya akuisisi dapat diketahui dengan jelas.
3) Tidak mengalami delisting.
4) Tersedianya laporan keuangan yang telah diaudit untuk masa dua
tahun sebelum dan sesudah akuisisi.
5) Semua rasio keuangan yang dibutuhkan tersedia
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3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini dilakukan melalui metode
studi kepustakaan. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan data
sekunder yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah.

3.4 Definisi Operasional Variabel
Rasio keuangan merupakan variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai
cerminan kinerja keuangan perusahaan.
3.4.1 Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban keuangan perusahaan yang harus segera
dipenuhi. Rasio likuiditas juga digunakan untuk menganalisis posisi
keuangan jangka pendek. Semakin besar rasio likuiditas maka kinerja
perusahaan semakin baik.
1) Current Ratio
Current ratio menunjukkan tingkat keamanan jangka pendek atau
kemampuan

perusahaan

membayar

hutang

lancarnya

dengan

menggunakan aktiva lancar.

2) Quick Ratio
Quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang
lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid.
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3.4.2 Rasio aktivitas
Rasio aktivitas menunjukkan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
Dengan kata lain, rasio aktivitas menunjukkan keefektifan perusahaan
mengelola asset-asetnya. Semakin besar tingkat rasio aktivitas maka
semakin baik kinerja perusahaan dalam mendayagunakan aset asetnya.
1) Inventory Turn Over
Rasio digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan dalam
meningkatkan volume penjualan.

2) Total Asset Turn Over
Rasio ini mengukur efektifitas dalam mengelola aset perusahaan (seperti
pabrik, mesin dan sebagainya) untuk menghasilkan pendapatan.

3.4.3 Rasio solvabilitas
Rasio solvabilitas menunjukkan proporsi penggunaan hutang untuk
membiayai investasi perusahaan. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas
berarti kinerja perusahaan semakin baik.
1) Total Debt to Total Assets Ratio
Rasio ini mengukur seberapa besar presentase dana yang disediakan
oleh kreditor untuk membiayai aktiva.
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3.4.4 Rasio profitabilitas
Rasio

profitabilitas

menunjukkan

kemampuan

perusahaan

dalam

memperoleh laba apabila dihubungkan dengan penjualan, total aktiva,
maupun modal sendiri. Semakin besar nilai rasio profitabilitas berarti
kinerja perusahaan semakin baik.
1) Return on Investment
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
bersih atas pemakaian seluruh aset perusahaan.

2) Return on Equity
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
dari investasi pemegang saham.

3.5 Metode Analisis Data
3.5.1

Teknik Pengolahan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik
deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk menjelaskan makna dari
sekumpulan data kuantitatif. Teknik ini dipilih karena penelitian ini akan
memperhitungkan dan membandingkan data sekunder yang berupa rasiorasio keuangan perusahaan sebelum dan sesudah proses merger.

3.5.2

Teknik Pengujian Hipotesis
Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah metode uji parametrik
yaitu paired sample t-test. Sebelumnya dilakukan uji normalitas dengan
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Kolgomorov-Smirnof untuk melihat apakah data terdistribusi secara
normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, sebagai alternatif akan
digunakan uji statistik non parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test.
1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah memiliki distribusi data
yang normal (Ghozali, 2001). Pengujian yang digunakan adalah
Kolgomorov-Smirnov, yaitu pengujian dua arah dengan membandingkan
probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf signifikan (α) 0,05. Apabila
nilai p > α, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya apabila p < α,
maka data tidak berdistribusi dengan normal.
2) Statistik parametrik
Uji t dilakukan jika data yang diperoleh dipastikan terdistribusi normal
dan memiliki variance yang sama. Prosedur pengujiannya adalah :


Perumusan hipotesis



H0:

≤

H1:

 > 0



Menentukan level signifikan adalah α = 0,05



Menghitung nilai t



Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan
Ho diterima jika t hitung < t tabel
Ho ditolak jika t hitung ≥ t tabel



Kesimpulan
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3) Statistik non parametrik
Uji Wilcoxon merupakan uji yang digunakan apabila asumsi t-test tidak
terpenuhi. Uji ini tidak memerlukan asumsi data terdistribusi secara
normal. Prosedur pengujiannya adalah :


Perumusan hipotesis
H0:

≤

H1:

 > 0



Menentukan level signifikan yaitu α = 0,05



Menghitung nilai z



Menentukan kriteria penolakan dan penerimaan
Ho diterima jika p-value > 0,05
Ho ditolak jika p-value ≤ 0,05



Kesimpulan
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang melakukan
merger selama periode 2002 hingga 2006. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan
yang membuat produk dari bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja manual
atau mesin dan biasa dilakukan secara sistematis dengan pembagian kerja. Dalam arti
yang lebih terbatas, manufaktur adalah pembuatan atau perakitan komponen menjadi
produk. Sampai dengan tahun 2008, jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia berjumlah 254. Berdasarkan produk yang dihasilkan, sektor
manufaktur ini terbagi lagi ke dalam 19 sub sektor manufaktur.
Tabel 4.1
Daftar sub sektor manufaktur
Sub sektor manufaktur

Jumlah

Sub sektor manufaktur

Jumlah

1. Food & beverages

19

11. Metal and allied products

11

2. Tobacco manufacturer

4

12. Fabricated metal products

2

3. Textile mill products

9

13. Stone, clay, glass, concrete products

4

4. Apparel & other textile products

13

14. Cables

6

5. Lumber and woood products

5

15. Electronics & office equipment

3

6. Paper and allied products

5

16. Automotive and allied products

19

7. Chemical and allied products

8

17. Photographic equipment

3

8. Adhesive

4

18. Pharmaceuticals

9

9. Plastics and glass products

12

19. Consumer goods

3

10. Cement

3

Sumber : ICMD
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Selama periode 2002 hingga 2006, telah tercatat sebanyak 16 perusahaan
manufaktur dalam BEI yang melakukan merger, namun beberapa perusahaan tidak
memenuhi kriteria. Tabel 4.1 di bawah ini menggambarkan penyeleksian menjadi
sampel.
Tabel 4.2
Seleksi sampel
Kriteria sampel
Jumlah populasi, yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat
melakukan merger dalam BEI pada 2002 – 2006

Jumlah
16

Penyeleksian:
1. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan
dengan data yang tidak lengkap
Jumlah sampel akhir

(8)
8

Sumber : Bapepam & IDX
Berdasarkan metode purposive sampling di atas, maka sampel yang digunakan
adalah 8 perusahaan. Masing-masing perusahaan yang melakukan merger tersebut
serta perusahaan yang diakuisisi dan tahun pelaksanaan akuisisinya adalah sebagai
berikut :

No

Tabel 4.3
Daftar perusahaan manufaktur di BEI yang melakukan akuisisi
Perusahaan pengakuisisi
Perusahaan diakuisisi
Tahun

1

PT Gudang Garam

PT Karyadibya Mahardika

2002

2

PT Indorama Synthetics

PT Indorama Teknologis

2003

3

PT Tirta Mahakam

PT Windu Nabalindo Lestari

2003

4

PT AKR Korporindo

PT Aneka Terminal

2004

5

PT Unilever Indonesia

PT Knorr Indonesia

2004

6

PT Kalbe Farma

PT Dankos Laboratories

2004

7

PT Selamat Sempurna

2006

8

PT Surya Toto Indonesia

PT Andhi Candra
Automotive Manufacture
PT Surya Pertiwi

Sumber : Bapepam & IDX
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Perusahaan manufaktur ini terdiri dari beberapa sub sektor, namun hanya sub
sektor yang perusahaannya melakukan merger pada periode 2002-2006 yang akan
diteliti dalam penelitian ini. Sub sektor yang akan diteliti diantaranya :

No

Tabel 4.4
Daftar perusahaan sampel berdasarkan sub sektornya
Sektor manufaktur
Nama perusahaan

1

Tobacco manufacturers

PT Gudang Garam

2

Apparel and other textile products

PT Indorama Synthetics

3

Lumber and wood products

PT Tirta Mahakam

4

Chemical and allied products

PT AKR Korporindo

5

Automotive and allied products

PT Selamat Sempurna

6

Pharmaceuticals

PT Kalbe Farma

7

Stone, clay, glass and concrete products

PT Surya Toto Indonesia

8

Consumer goods

PT Unilever Indonesia

Sumber : ICMD 2009

4.2 Analisis dan Pembahasan
Dalam bagian ini akan dibahas mengenai analisis data dari hasil penelitian yang
meliputi pengujian normalitas data, pengujian hipotesis dan statistik deskriptif untuk
setiap sub sektor manufaktur. Berdasarkan hasil pengamatan pada periode 2002-2004
terdapat 8 perusahaan sampel yang sesuai untuk diteliti. Dalam melakukan penelitian
untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah
merger, dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan keuangan perusahaan untuk
memperoleh rasio likuiditas (CR dan QR), rasio aktifitas (IT dan TAT), rasio
solvabilitas (DTAR) dan rasio profitabilas (ROI dan ROE).
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4.2.1 Statistik deskriptif variabel
Tabel 4.5
Statistik deskriptif variabel
Std.
N
Mean
Deviation

Minimum

Maximum

CR_sebelum

8

1,8381

,61098

1,01

2,83

CR_sesudah

8

3,4325

4,61683

,96

14,40

QR_sebelum

8

1,1725

,75177

,31

2,47

QR_sesudah

8

1,0856

,95292

,35

3,40

IT_sebelum

8

6,3819

8,03814

,15

25,28

IT_sesudah

8

4,0163

2,53608

,25

7,04

TAT_sebelum

8

1,3344

,62541

,59

2,33

TAT_sesudah

8

1,3375

,51981

,82

2,53

DTAR_sebelum

8

,5050

,16138

,34

,78

DTAR_sesudah

8

,4763

,16294

,23

,72

ROI_sebelum

8

22,4788

31,28199

2,06

95,23

ROI_sesudah

8

10,6656

11,58915

1,21

37,35

ROE_sebelum

8

40,7963

48,52616

5,06

154,17

ROE_sesudah

8

20,1363

20,77949

5,06

69,48

Sumber : data diolah
Tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan informasi yang terkait dengan
variabel dalam penelitian ini. Masing-masing variabel terdiri dari periode dua tahun
sebelum dan dua tahun sesudah merger. Adapun penjelasan masing-masing variabel
adalah sebagai berikut :
1. Variabel current ratio menunjukkan perbedaan rata-rata antara periode dua
tahun sebelum merger dengan dua tahun setelah merger. Rata-rata nilai CR
perusahaan yang dijadikan sampel, pada dua tahun sebelum merger
menunjukkan nilai sebesar 1,8381 dan rata-rata pada dua tahun setelah merger
menunjukkan nilai sebesar 3,4325. Artinya, terjadi peningkatan kemampuan
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perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan
aset lancar perusahaan.
2. Variabel quick ratio menunjukkan perbedaan rata-rata antara periode dua
tahun sebelum merger dengan dua tahun setelah merger. Rata-rata nilai QR
perusahaan yang dijadikan sampel, pada dua tahun sebelum merger
menunjukkan nilai sebesar 1,1725 dan rata-rata pada dua tahun setelah merger
menunjukkan nilai sebesar 1,0856. Artinya, terjadi penurunan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan
aset lancar tanpa inventory.
3. Variabel inventory turnover menunjukkan perbedaan rata-rata antara periode
dua tahun sebelum merger dengan dua tahun setelah merger. Rata-rata nilai IT
perusahaan yang dijadikan sampel, pada dua tahun sebelum merger
menunjukkan nilai sebesar 6,3819 dan rata-rata pada dua tahun setelah merger
menunjukkan nilai sebesar 4,0163. Artinya, terjadi penurunan kemampuan
perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya.
4. Variabel total asset turnover menunjukkan perbedaan rata-rata antara periode
dua tahun sebelum merger dengan dua tahun setelah merger. Rata-rata nilai
TAT perusahaan yang dijadikan sampel, pada dua tahun sebelum merger
menunjukkan nilai sebesar 1,3344 dan rata-rata pada dua tahun setelah merger
menunjukkan nilai sebesar 1,3374. Artinya, terjadi sedikit peningkatan
kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya.
5. Variabel debt to total asset ratio menunjukkan perbedaan rata-rata antara
periode dua tahun sebelum merger dengan dua tahun setelah merger. Rata-rata
nilai DTAR perusahaan yang dijadikan sampel, pada dua tahun sebelum
merger menunjukkan nilai sebesar 0,5050 dan rata-rata pada dua tahun setelah
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merger menunjukkan nilai sebesar 0,4763. Penurunan nilai dalam variabel ini
menunjukkan penurunan jumlah aset perusahaan yang dibiayai hutang.
6. Variabel return on investment menunjukkan perbedaan rata-rata antara
periode dua tahun sebelum merger dengan dua tahun setelah merger. Rata-rata
nilai ROI perusahaan yang dijadikan sampel, pada dua tahun sebelum merger
menunjukkan nilai sebesar 22,4788 dan rata-rata pada dua tahun setelah
merger menunjukkan nilai sebesar 10,6656. Artinya, terjadi penurunan
kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan aktiva untuk memperoleh laba.
7. Variabel return on equity menunjukkan perbedaan rata-rata antara periode dua
tahun sebelum merger dengan dua tahun setelah merger. Rata-rata nilai CR
perusahaan yang dijadikan sampel, pada dua tahun sebelum merger
menunjukkan nilai sebesar 40,7963 dan rata-rata pada dua tahun setelah
merger menunjukkan nilai sebesar 20,1363. Artinya, terjadi penurunan
kemampuan perusahaan dalam efisiensi penggunaan modal.
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4.2.2 Uji Normalitas
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan perbedaan
distribusi kumulatif dari variabel yang akan diuji dengan Kolmogorov – Smirnov
Test.

Variabel
CR-sebelum
CR-sesudah
QR-sebelum
QR-sesudah
IT-sebelum
IT-sesudah
TAT-sebelum
TAT-sesudah
DTAR-sebelum
DTAR-sesudah
ROI-sebelum
ROI-sesudah
ROE-sebelum
ROE-sesudah
Sumber : data diolah

Tabel 4.6
Ikhtisar Uji Normalitas
p-value
Kriteria
0,950
p ≥ 0,05
0,173
p ≥ 0,05
0,850
p ≥ 0,05
0,114
p ≥ 0,05
0,476
p ≥ 0,05
0,868
p ≥ 0,05
0,775
p ≥ 0,05
0,281
p ≥ 0,05
0,867
p ≥ 0,05
0,982
p ≥ 0,05
0,444
p ≥ 0,05
0,534
p ≥ 0,05
0,469
p ≥ 0,05
0,298
p ≥ 0,05

Keterangan
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal
normal

Teknik uji normalitas yang digunakan adalah Kolgomorov-Smirnov,
dengan taraf signifikansi 5% dimana nilai α adalah 0,05. Suatu data dikatakan
tidak terdistribusi dengan normal apabila nilai p-value < nilai α. Dengan
menggunakan Software SPSS 15, diperoleh data yang telah dirangkum seperti
yang tercantum di tabel 4.6 di atas. Berdasarkan p-value hasil analisis SPSS,
semua data terdistribusi secara normal. Dengan demikian akan digunakan uji
parametrik untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini.
4.2.3 Uji Hipotesis
Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini
adalah uji statistik parametrik. Uji parametrik digunakan karena data yang
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terkumpul dalam penelitian ini terdistribusi secara normal berdasarkan uji
normalitas yang telah dilakukan di atas. Pengujian parametrik yang digunakan
Paired Sample test yang biasa digunakan untuk membandingkan keadaan suatu
sampel sebelum dan sesudah kejadian tertentu.
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah one-tailed hypothesis
dimana arah dari perbedaan rata-rata antara sesudah dan sebelum kejadian tertentu
dari setiap variabel penelitian ini ditentukan. Taraf signifikansi yang digunakan
adalah 5%, hasil dari pengujian hipotesis ini akan menyimpulkan hipotesis
manakah yang diterima dan apakah penelitian atas sampel ini dapat memberi
gambaran 95% dari populasi.
1. Analisis variabel likuiditas
Setelah pelaksanaan akuisisi diharapkan terjadi peningkatan kinerja
likuiditas yang ditandai dengan peningkatan rata-rata rasio likuiditas setelah
merger. Sehingga dapat dirumuskan one-tailed hypothesis sebagai berikut:
Ho1: tidak ada peningkatan rata-rata current ratio setelah merger.
Ha1: ada peningkatan rata-rata current ratio setelah merger.
Ho2: tidak ada peningkatan rata-rata quick ratio setelah merger.
Ha2: ada peningkatan rata-rata quick ratio setelah merger.
Tabel 4.7
Paired Samples Test Liquidity
Paired Differences

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Lower

t

Sig. (2tailed)

df

Pair 1

CR_sebelum CR_sesudah

-1,59438

4,49120

1,58788

-5,34911

2,16036

-1,004

7

,349

Pair 2

QR_sebelum QR_sesudah

,08688

,88880

,31424

-,65618

,82993

,276

7

,790

Sumber : data diolah
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Berdasarkan α = 5% pada derajat kebebasan (degree of freedom) = 7,
maka diperoleh t-tabel = 1,895. Jika dibandingkan dengan t-tabel, maka semua thitung yang di dapat dalam paired sample test liquidity ratio letaknya di sebelah
kiri t-hitung atau lebih kecil dari 1,895, yang berarti Ho diterima.
Jika dilihat dari one-tailed p-value, di dapat nilai p-value current ratio
(0.349/2 = 0,1745) dan quick ratio (0,790/2=0,395) yang lebih besar dari 0,05,
yang artinya Ho diterima pula. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada
peningkatan rata-rata current ratio dan quick ratio setelah merger. Sehingga tidak
ada peningkatan kinerja likuditas setelah merger berdasarkan current ratio dan
quick ratio.
2. Analisis variabel aktifitas
Setelah pelaksanaan merger diharapkan terjadi peningkatan kinerja
aktifitas yang ditandai dengan peningkatan rata-rata rasio aktifitas setelah
merger. Sehingga dapat disimpulkan one-tailed hyphotesis sebagai berikut :
Ho3: tidak ada peningkatan rata-rata inventory turnover ratio setelah merger.
Ha3: ada peningkatan rata-rata inventory turnover ratio setelah merger.
Ho4: tidak ada peningkatan rata-rata total asset turnover ratio setelah merger.
Ha4: ada peningkatan rata-rata total asset turnover ratio setelah merger.
Tabel 4.8
Paired Samples Test Activity
Paired Differences
Std.
Deviation

Std. Error
Mean

2,36563

6,48801

2,29386

-3,05849

7,78974

1,031

7

,337

-,00312

,36591

,12937

-,30904

,30279

-,024

7

,981

Mean
Pair 1
Pair 2

IT_sebelum IT_sesudah
TAT_sebelum
TAT_sesudah

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Sumber : data diolah
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Berdasarkan α = 5% pada derajat kebebasan (degree of freedom) = 7,
maka diperoleh t-tabel = 1,895. Jika dibandingkan dengan t-tabel, maka semua thitung yang di dapat dalam paired sample test activity ratio letaknya di sebelah
kiri t-hitung atau lebih kecil dari 1,895, yang berarti Ho diterima.
Jika dilihat dari one-tailed p-value, di dapat nilai p-value inventory
turnover ratio (0.337/2=0,1685) dan total asset turnover ratio (0,981/2=0,4905)
yang lebih besar dari 0,05, yang artinya Ho diterima pula. Hasil ini menunjukkan
bahwa tidak ada peningkatan rata-rata inventory turnover ratio dan total asset
turnover ratio setelah merger. Sehingga tidak ada peningkatan kinerja aktifitas
setelah merger berdasarkan inventory turnover ratio dan total asset turnover.

3. Analisis variabel solvabilitas
Setelah pelaksanaan merger diharapkan terjadi peningkatan kinerja
solvabilitas yang ditandai dengan penurunan rata-rata rasio solvabilitas setelah
merger. Sehingga dapat dirumuskan one-tailed hyphothesis sebagai berikut :
Ho5: tidak ada penurunan rata-rata debt to total asset ratio setelah merger.
Ha5: ada penurunan rata-rata debt to total asset ratio setelah merger.
Tabel 4.9
Paired Samples Test Solvability
Paired Differences

Mean
Pair 1

DTAR_sebelum
DTAR_sesudah

,02875

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

,13669

,04833

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
-,08553

Lower
,14303

t
,595

Sig. (2tailed)

df
7

Sumber : data diolah
Berdasarkan α = 5% pada derajat kebebasan (degree of freedom) = 7,
maka diperoleh t-tabel = 1,895. Jika dibandingkan dengan t-tabel, maka t-hitung
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yang di dapat dalam paired sample test solvability ratio letaknya di sebelah kiri thitung atau lebih kecil dari 1,895, yang berarti Ho diterima.
Jika dilihat dari one-tailed p-value, di dapat nilai p-value debt to total asset
ratio (0,571/2=0,2855) yang lebih besar dari 0,05, yang artinya Ho diterima pula.
Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada penurunan rata-rata debt to total asset
ratio setelah merger. Sehingga tidak ada peningkatan kinerja solvabilitas setelah
merger berdasarkan debt to total asset ratio.

4. Analisis variabel profitabilitas
Setelah pelaksanaan akuisisi diharapkan terjadi peningkatan kinerja
profitabilitas yang ditandai dengan peningkatan rata-rata rasio profitabilitas
setelah merger. Sehingga dapat dirumuskan one-tailed hypothesis sebagai
berikut :
Ho6: tidak ada peningkatan rata-rata ROI setelah merger.
Ha6: ada peningkatan rata-rata ROI setelah merger.
Ho7: tidak ada peningkatan rata-rata ROE setelah merger.
Ha7: ada peningkatan rata-rata ROE setelah merger.
Tabel 4.10
Paired Samples Test Profitability
Paired Differences

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper

Lower

t

df

Sig. (2tailed)

Pair 1

ROI_sebelum ROI_sesudah

11,81313

31,76299

11,22991

-14,74140

38,36765

1,052

7

,328

Pair 2

ROE_sebelum ROE_sesudah

20,66000

50,49165

17,85150

-21,55208

62,87208

1,157

7

,285

Sumber : data diolah
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Berdasarkan α = 5% pada derajat kebebasan (degree of freedom) = 7,
maka diperoleh t-tabel = 1,895. Jika dibandingkan dengan t-tabel, maka semua thitung yang di dapat dalam paired sample test profitability ratio letaknya di
sebelah kiri t-hitung atau lebih kecil dari 1,895, yang berarti Ho diterima.
Jika dilihat dari one-tailed p-value, di dapat nilai p-value ROI
(0,328/2=0,164) dan ROE (0,285/2=0,1425) yang lebih besar dari 0,05, yang
artinya Ho diterima pula. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan
rata-rata ROI dan ROE setelah merger. Sehingga tidak ada peningkatan kinerja
profitabilitas setelah merger berdasarkan ROI dan ROE.
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4.2.4 Statistik deskriptif per sub sektor manufaktur
Statistik deskriptif digunakan untuk melihat kinerja masing-masing sub sektor
manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dengan ini akan diperoleh
gambaran perusahaan di sub sektor apa yang paling baik kinerjanya setelah merger.
Penilaian ini ditinjau dari sub sektor mana yang paling banyak menunjukkan
peningkatan kinerja setelah akuisisi, dilihat dari seberapa banyak variabel yang
performanya meningkat serta seberapa tinggi persentase peningkatannya. Ada pun
makna dari setiap rasio adalah sebagai berikut :
1. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan.
2. Quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan yang lebih likuid
dimana inventory tidak diikutsertakan dalam aset lancar.
3. Inventory turnover menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan
volume penjualannya.
4. Total asset turnover menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola
asetnya.
5. Debt to total asset ratio menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang
dibiayai hutang.
6. ROI menunjukkan kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan aktiva untuk
memperoleh laba .
7. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam efisiensi penggunaan modal.

Analisis Kinerja...,Rista Adiningrum, Ma.-Ibs, 2011

53

Tabel 4.11
Rasio Sub Sektor Manufaktur
No

Sub sektor
manufaktur

Rasio yang
meningkat

Rasio yang
menurun

1

Tobacco
manufacturers

CR, QR, IT & DTAR

TAT, ROI & ROE

2

Apparel and other
textile products

CR, IT, TAT & DTAR

QR

3

Lumber and wood
products

QR, IT & TAT

CR, DTAR, ROI &
ROE

4

Chemical and allied
products

5

Automotive and allied
products

IT, TAT & ROI

CR, QR, DTAR &
ROE

6

Pharmaceuticals

CR, QR, TAT, DTAR
& ROI

IT & ROE

7

Stone, clay, glass and
concrete products

CR, QR, IT, TAT,
DTAR & ROI

ROE

8

Consumer goods

TAT, ROI & ROE

CR, QR, IT, DTAR

Rasio yang
stabil

ROI & ROE

CR, QR, IT, TAT,
DTAR, ROI & ROE

Sumber : data diolah
Keterangan :
CR : Current ratio
IT : Inventory turnover
DTAR : Debt to total asset ratio
ROE : Return on Equity

QR : Quick ratio
TAT : Total asset turnover
ROI : Return on investment

1. Tobacco manufacturers
Pada perusahaan manufaktur tembakau dimana PT Gudang Garam
menjadi objek penelitian, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan di empat
variabel yaitu pada CR (585,47%) artinya terjadi peningkatan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aset
lancar perusahaan, QR (50%) artinya terjadi peningkatan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar

Analisis Kinerja...,Rista Adiningrum, Ma.-Ibs, 2011

54

perusahaan jika inventory tidak diikutsertakan dalam aset lancar, IT (24,67%)
artinya terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume
penjualannya dan DTAR (6,03%) yang menunjukkan penurunan jumlah aset
perusahaan yang dibiayai hutang. Namun terjadi penurunan di variabel TAT
(7,72%) artinya terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam mengelola
asetnya, ROI (46,73%) artinya terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam
pemanfaatan aktiva untuk memperoleh laba dan ROE (49,41%) artinya terjadi
penurunan kemampuan perusahaan dalam efisiensi penggunaan modal.

2. Apparel and other textile products
Pada perusahaan manufaktur tekstil, PT Indorama Synthetics menjadi
objek penelitian, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada empat variabel
yang diteliti yaitu, CR (4,98%) artinya terjadi peningkatan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aset
lancar perusahaan, IT (19,68%) artinya terjadi peningkatan kemampuan
perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya, TAT (40,17%) artinya
terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya dan DTAR
(0,86%) menunjukkan penurunan jumlah aset perusahaan yang dibiayai hutang.
Variabel ROI dan ROE menunjukkan kestabilan artinya kemampuan perusahaan
dalam pemanfaatan aktiva untuk memperoleh laba dan kemampuan perusahaan
dalam efisiensi penggunaan modal tidak mengalami perubahan. Terjadi
penurunan pada variabel QR (1,52%) artinya terjadi penurunan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aset
lancar perusahaan jika inventory tidak diikutsertakan dalam aset lancar.
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3. Lumber and wood products
Pada perusahaan manufaktur kayu olahan, PT Tirta Mahakam, dapat
dilihat bahwa terjadi peningkatan di tiga variabel yaitu pada QR (14,75%) artinya
terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan jika inventory tidak
diikutsertakan dalam aset lancar, IT (68,96%) artinya terjadi peningkatan
kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya dan TAT
(5%) yaitu peningkatan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya. Terjadi
penurunan di variabel CR (4,47%) artinya terjadi penurunan pada kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aset
lancar perusahaan, DTAR (9,1%) yang menunjukkan bertambahnya jumlah aset
perusahaan yang dibiayai hutang, ROI (57,24%) artinya terjadi penurunan
kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan aktiva untuk memperoleh laba dan
ROE (39,32%) artinya terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam efisiensi
penggunaan modal.

4. Chemical and allied products
Pada perusahaan manufaktur, PT AKR Korporindo, dapat dilihat bahwa
terjadi penurunan pada seluruh variabel yang diteliti dalam penelitian ini.
Besarnya penurunan masing-masing variabel, CR (95,49%) artinya terjadi
penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka
pendeknya dengan aset lancar perusahaan, QR (68,79%) artinya terjadi penurunan
kemampuan

perusahaan

dalam

memenuhi

kewajiban-kewajiban

jangka

pendeknya dengan aset lancar perusahaan jika inventory tidak diikutsertakan
dalam aset lancar, IT (72,43%) artinya terjadi penurunan kemampuan perusahaan
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dalam meningkatkan volume penjualannya, TAT (38,60%) artinya terjadi
penurunan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya, DTAR (20,59%)
yang menunjukkan bertambahnya jumlah aset perusahaan yang dibiayai hutang,
ROI (94,47%) artinya terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam
pemanfaatan aktiva untuk memperoleh laba dan ROE (93,16%) artinya terjadi
penurunan kemampuan perusahaan dalam efisiensi penggunaan modal.

5. Automotive and allied products
Pada perusahaan manufaktur otomotif, PT Selamat Sempurna, dapat
dilihat bahwa terjadi peningkatan hanya di tiga variabel yaitu pada IT (6,86%)
artinya terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume
penjualannya, TAT (13,22%) artinya terjadi peningkatan kemampuan perusahaan
dalam mengelola asetnya dan ROI (1,01%) artinya terjadi peningkatan
kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan aktiva untuk memperoleh laba.
Sementara itu, variabel mengalami yang mengalami penurunan adalah CR
(6,86%) terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan, QR (14,5%) artinya
terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban
jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan jika inventory tidak
diikutsertakan dalam aset lancar , DTAR (4,16%) yang menunjukkan
bertambahnya jumlah aset perusahaan yang dibiayai hutang dan ROE (4,25%)
artinya terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam efisiensi penggunaan
modal.
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6. Pharmaceuticals
Pada perusahaan manufaktur farmasi, PT Kalbe Farma, dapat dilihat
bahwa terjadi peningkatan di lima variabel yaitu pada CR (118,78%) artinya
terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan, QR (81,55%) artinya
terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan jika inventory tidak
diikutsertakan dalam aset lancar, TAT (15,58%) artinya terjadi peningkatan
kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya, DTAR (58,72%) yang
menunjukkan penurunan jumlah aset perusahaan yang dibiayai hutang dan ROI
(11,08%) artinya terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan
aktiva untuk memperoleh laba. Namun terjadi penurunan di variabel IT (22,10%)
artinya terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume
penjualannya dan ROE (37,50%) artinya terjadi penurunan kemampuan
perusahaan dalam efisiensi penggunaan modal.

7. Stone, clay, glass and concrete products
Pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan olahan batu, gips, kaca
dan produk konkret, PT Surya Toto Indonesia, dapat dilihat bahwa terjadi
peningkatan di enam variabel yaitu pada CR (9,56%) artinya terjadi peningkatan
kemampuan

perusahaan

dalam

memenuhi

kewajiban-kewajiban

jangka

pendeknya dengan aset lancar perusahaan, QR (8,21%) artinya terjadi
peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban
jangka pendeknya dengan aset lancar perusahaan jika inventory tidak
diikutsertakan dalam aset lancar, IT (1,28%) artinya, terjadi peningkatan
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kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualannya, TAT
(24,84%) artinya terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam mengelola
asetnya, DTAR (16,13%) yang menunjukkan penurunan jumlah aset perusahaan
yang dibiayai hutang dan ROI (31,52%) artinya terjadi peningkatan kemampuan
perusahaan dalam pemanfaatan aktiva untuk memperoleh laba. Penurunan hanya
terdapat di variabel ROE (16,87%) yang artinya terjadi penurunan kemampuan
perusahaan dalam efisiensi penggunaan modal.

8. Consumer goods
Pada perusahaan manufaktur barang konsumen, PT Gudang Garam, dapat
dilihat bahwa terjadi peningkatan di tiga variabel yaitu pada TAT (8,60%) artinya
terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya, ROI
(7,34%) artinya terjadi peningkatan kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan
aktiva untuk memperoleh laba dan ROE (25,97%) artinya terjadi peningkatan
kemampuan perusahaan dalam efisiensi penggunaan modal. Namun terjadi
penurunan di empat variabel yaitu CR (35,31%) artinya terjadi penurunan
kemampuan

perusahaan

dalam

memenuhi

kewajiban-kewajiban

jangka

pendeknya dengan aset lancar perusahaan, QR (46,27%) artinya terjadi penurunan
kemampuan

perusahaan

dalam

memenuhi

kewajiban-kewajiban

jangka

pendeknya dengan aset lancar perusahaan jika inventory tidak diikutsertakan
dalam aset lancar, IT (17,42%) artinya terjadi penurunan kemampuan perusahaan
dalam meningkatkan volume penjualannya dan DTAR (27,78%) yang
menunjukkan peningkatan jumlah aset perusahaan yang dibiayai hutang.
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4.2.5 Implikasi Manajerial
Teori dalam merger dan akuisisi menyebutkan bahwa, tujuan perusahaan
bergabung dengan perusahaan lain adalah timbulnya sinergi. Sinergi dalam merger dan
akuisisi bersumber dari : revenue enchancement, cost reduction, lower taxes dan lower
cost of capital. Untuk melihat adanya sinergi yang muncul dari sumber tersebut
digunakanlah rasio keuangan sebagai tolak ukur dari kinerja perusahaan seperti, likuiditas
(current ratio dan quick ratio), aktifitas (inventory turnover dan total asset turnover),
solvabilitas (debt to total asset) dan profitabiltas (return on investment dan return on
equity).
Berdasarkan tabel 4.7 di atas tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan
bahwa rata-rata current ratio dan quick ratio setelah merger lebih tinggi daripada
sebelum merger artinya kinerja likuiditas perusahaan tidak mengalami peningkatan
kinerja setelah merger. Peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendek yang diharapkan tercipta setelah akuisisi tidak terjadi.
Berdasarkan tabel 4.8 di atas tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan
bahwa rata-rata inventory turnover dan total asset turnover setelah merger lebih tinggi
dari pada sebelum merger, artinya kinerja aktifitas perusahaan tidak mengalami
peningkatan kinerja setelah merger. Peningkatan kemampuan perusahaan dalam
mengelolanya aktiva yang diharapkan timbul setelah merger tidak terjadi.
Berdasarkan tabel 4.9 di atas tiak terdapat cukup bukti untuk membuktikan bahwa
rata-rata debt to total asset ratio setelah merger lebih rendah daripada sebelum merger,
artinya kinerja solvabilitas perusahaan tidak mengalami peningkatan setelah merger.
Peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang yang
diharapkan muncul setelah merger tidak terjadi.
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan
bahwa rata-rata ROI dan ROE setelah merger lebih tinggi daripada sebelum merger,
artinya secara profitabilitas kinerja perusahaan menurun setelah merger. Peningkatan
pengembalian investasi yang diharapkan terjadi setelah proses merger tidak terjadi.
Berdasarkan hasil yang disebut di atas, maka penelitian ini memberikan informasi
bahwa diduga tidak terjadi sinergi yang diharapkan setelah merger dan akuisisi dilihat
dari kinerja likuiditas, aktifitas, solvabilitas dan profitabilitas. Hal ini kemungkinan
disebabkan lemahnya strategi yang dilakukan, pemilihan perusahaan target yang kurang
tepat, dan perusahaan pengakuisisi yang kurang berpengalaman.
Selanjutnya, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif setiap perusahaan
pada sektor manufaktur dapat disimpulkan bahwa sektor stone, clay, glass and concrete
products, dimana PT Surya Toto Indonesia menjadi objek penelitian adalah sub sektor
manufaktur yang paling baik kinerjanya setelah merger. Sub sektor ini mengalami
peningkatan kinerja di enam variabel yang diteliti. Hal ini diduga karena PT Surya Toto
Indonesia mengakuisisi perusahaan yang berjalan di industri sejenis yaitu PT Surya
Pertiwi. Sinergi yang diciptakan merger horizontal ini diduga timbul dari revenue
enchancement.
Sub sektor kimia dapat disimpulkan sebagai sub sektor yang paling buruk
kinerjanya setelah merger, seluruh variabel yang diteliti menunjukkan penurunan kinerja.
Peneliti melakukan penelitian lanjutan terhadap PT AKR Korporindo yang menjadi objek
penelitian di sini. Data keuangan yang berupa ikhtisar laporan keuangan tahun 2006 2011 menunjukkan adanya perbaikan pada kinerja keuangan setelah dua tahun pasca
merger (terlampir).
Dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak semua perusahaan memperoleh
sinerginya masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Ada kemungkinan sinergi
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lambat terjadi atau gagal terjadi dalam kurun waktu tertentu. Faktor yang menjadi
kegagalan dalam merger dan akuisisi menurut Hadiningsih (2007) adalah kesesuaian
strategis yang rendah antara perusahaan pengakuisisi dan yang diakuisisi, rencana
strategis yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dan kurangnya penanganan konflik
dalam perusahaan gabungan.
Pada penelitian ini kinerja perusahaan hanya dihitung berdasarkan rasio keuangan
saja, sedangkan teori juga memperhitungkan nilai perusahaan (value of firm) sebelum
dan sesudah merger.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang disampaikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat
diambil dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :
1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa tindakan merger meningkatan kinerja
keuangan perusahaan manufaktur dilihat dari kinerja likuiditas, aktifitas,
solvabilitas dan profitabilitas.
2. Stone, clay, glass, concrete products adalah sub sektor manufaktur yang
paling baik kinerjanya setelah akuisisi. Sub sektor sektor ini mengalami
peningkatan kinerja di enam variabel yang diteliti.
5.2 Saran
1. Bagi penelitian selanjutnya
Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperpanjang periode penelitian.
Dalam pembahasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan
memperoleh sinergi dalam kurun waktu dua tahun. Dua tahun tidak cukup untuk melihat
adanya sinergi.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti hal lain selain rasio keuangan,
karena pada teori merger dan akuisisi juga memperhitungkan nilai perusahaan (value of
the firm) sebelum dan sesudah merger.
2. Bagi perusahaan
Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan setelah merger
yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat
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dikontrol oleh perusahaan, salah satu contohnya adalah regulasi pemerintah yang dapat
berubah dari tahun ke tahun, misalnya penerapan pajak.
Faktor internal yang dapat dilakukan perusahaan agar mendapatkan hasil baik.
Beberapa saran bagi perusahaan menurut Hunt (2007) adalah melakukan audit sebelum
merger dan akuisisi, friendly-take over dan memilih perusahaan target yang relatif kecil
sehingga tidak memberi efek besar pada keuangan pengakuisisi.
Saran bagi sub sektor manufaktur yang buruk kinerjanya dua tahun pasca merger
adalah perlunya kesesuaian strategis dan budaya dalam perusahaan baru agar sinergi lebih
cepat tercipta. Terbukti pada tahun-tahun setelah periode penelitian kinerja aktifitas dan
profitabilitas perusahaan meningkat.
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LAMPIRAN
Lampiran 1
Rasio Keuangan Masing-Masing Perusahaan
Rasio Likuiditas
Perusahaan

Current Ratio
sebelum

Quick Ratio

sesudah

sebelum

sesudah

Gudang Garam

2,00

2,20

14,23

14,56

0,42

0,40

0,40

0,83

AKR Korporindo

2,90

2,76

1,26

1,29

2,53

2,41

0,87

0,82

Unilever

2,27

1,78

1,35

1,27

1,86

1,36

0,84

0,89

Kalbe Farma

1,57

3,01

5,04

4,98

1,30

2,44

3,70

3,09

Indorama Synthetics

1,22

1,39

1,31

1,43

0,91

1,06

0,91

1,03

Selamat Sempurna

1,83

1,96

1,71

1,82

0,88

1,12

0,83

0,88

Surya TOTO

1,30

1,21

1,35

1,40

0,77

0,69

0,73

0,85

Tirta Mahakam

0,96

1,05

0,94

0,98

0,25

0,36

0,33

0,37

Sumber : ICMD

Rasio Aktivitas
Perusahaan

Inventory Turnover
sebelum

Gudang Garam

Total Asset Turnover

sesudah

sebelum

sesudah

1,51

1,49

1,95

1,79

1,38

1,34

1,33

1,18

25,20

25,36

7,29

6,65

2,33

2,10

1,29

1,43

Unilever

9,50

7,55

6,61

7,47

2,27

2,38

2,60

2,45

Kalbe Farma

4,14

3,28

3,36

2,42

1,18

1,13

1,31

1,36

Indorama Synthetics

5,20

5,62

5,76

7,19

0,58

0,59

0,80

0,84

Selamat Sempurna

2,69

4,01

3,35

3,58

1,12

1,30

1,28

1,46

Surya TOTO

2,96

3,31

3,01

3,34

0,81

0,84

0,97

1,09

Tirta Mahakam

0,13

0,16

0,15

0,34

1,14

0,86

0,93

1,08

AKR Korporindo

Sumber : ICMD
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Rasio Solvabilitas
Perusahaan

Debt to Total Asset Ratio
sebelum

sesudah

Gudang Garam

0,44

0,39

0,37

0,41

AKR Korporindo

0,39

0,29

0,40

0,42

Unilever

0,34

0,38

0,43

0,49

Kalbe Farma

0,58

0,51

0,23

0,22

Indorama Synthetics

0,59

0,58

0,58

0,58

Selamat Sempurna

0,38

0,34

0,38

0,37

Surya TOTO

0,80

0,75

0,65

0,65

Tirta Mahakam

0,65

0,67

0,72

0,72

Sumber : ICMD

Rasio Profitabilitas
Perusahaan

Return On Investment
sebelum

Gudang Garam

Return On Equity

sesudah

sebelum

sesudah

20,69

15,52

10,60

8,69

36,71

25,46

16,76

14,69

182,73

7,73

4,50

6,03

297,14

11,19

8,86

12,24

Unilever

31,64

37,96

37,49

37,22

48,43

61,88

66,27

72,69

Kalbe Farma

13,19

12,34

14,63

13,73

38,95

30,54

22,59

20,84

Indorama Synthetics

2,06

2,06

2,06

2,06

5,06

5,06

5,06

5,06

Selamat Sempurna

8,81

9,91

9,23

9,68

16,72

16,00

14,67

16,66

Surya TOTO

5,71

3,65

6,17

6,14

24,51

17,82

17,77

17,42

Tirta Mahakam

3,12

2,54

1,24

1,18

8,81

8,46

5,36

5,24

AKR Korporindo

Sumber : ICMD
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Lampiran 2 Statistik Deskriptif Perusahaan
Statistik Deskriptif PT Gudang Garam
Variabel
Rata-rata 2 tahun Rata-rata 2 tahun
sebelum akuisisi
sesudah akuisisi
CR
2,1
14,395
QR
0,41
0,615
IT
1,5
1,87
TAT
1,36
1,255
DTAR
0,415
0,39
ROI
18,105
9,645
ROE
31,085
15,725
Sumber : data diolah

Statistik Deskriptif Perusahaan PT Indorama Synthetics
Variabel
Rata-rata 2 tahun
Rata-rata 2 tahun
sebelum akuisisi
sesudah akuisisi
CR
1,305
1,37
QR
0,985
0,97
IT
5,41
6,475
TAT
0,585
0,82
DTAR
0,585
0,58
ROI
2,06
2,06
ROE
5,06
5,06
Sumber : data diolah

Statistik Deskriptif PT Tirta Mahakam
Variabel
Rata-rata 2 tahun
Rata-rata 2 tahun
sebelum akuisisi
sesudah akuisisi
CR
1,005
0,96
QR
0,305
0,35
IT
0,145
0,245
TAT
1
1,005
DTAR
0,66
0,72
ROI
2,83
1,21
ROE
8,635
5,3
Sumber : data diolah
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Statistik Deskriptif PT AKR Korporindo
Variabel
Rata-rata 2 tahun
Rata-rata 2 tahun
sebelum akuisisi
sesudah akuisisi
CR
2,83
1,275
QR
2,47
0,845
IT
25,28
6,97
TAT
2,215
1,36
DTAR
0,34
0,41
ROI
95,23
5,265
ROE
154,165
10,55
Sumber : data diolah

Statistik Deskriptif PT Selamat Sempurna
Variabel
Rata-rata 2 tahun
Rata-rata 2 tahun
sebelum akuisisi
sesudah akuisisi
CR
1,895
1,765
QR
1
0,855
IT
3,35
3,465
TAT
1,21
1,37
DTAR
0,36
0,375
ROI
9,36
9,455
ROE
16,36
15,665
Sumber : data diolah

Statistik Deskriptif PT Kalbe Farma
Variabel
Rata-rata 2 tahun
Rata-rata 2 tahun
sebelum akuisisi
sesudah akuisisi
CR
2,29
5,01
QR
1,87
3,395
IT
3,71
2,89
TAT
1,155
1,335
DTAR
0,545
0,225
ROI
12,765
14,18
ROE
34,745
21,715
Sumber : data diolah
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Statistik Deskriptif PT Surya Toto Indonesia
Variabel
Rata-rata 2 tahun
Rata-rata 2 tahun
sebelum akuisisi
sesudah akuisisi
CR
1,255
1,375
QR
0,73
0,79
IT
3,135
3,175
TAT
0,825
1,03
DTAR
0,775
0,65
ROI
4,68
6,155
ROE
21,165
17,595
Sumber : data diolah
Tabel 4.18
Statistik Deskriptif PT Unilever Indonesia
Variabel
Rata-rata 2 tahun
Rata-rata 2 tahun
sebelum akuisisi
sesudah akuisisi
CR
2,025
1,31
QR
1,61
0,865
IT
8,525
7,04
TAT
2,325
2,525
DTAR
0,36
0,46
ROI
34,8
37,355
ROE
55,155
69,48
Sumber : data diolah
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Lampiran 3
Laporan Keuangan AKR Korporindo
Consolidated Financial Statement
(in billion Rupiah unless otherwise stated)

2010

1H
2011

3,970 5,895 9,476 8,960 12,195

9,061

2006 2007 2008 2009

STATEMENT OF INCOME
Revenues
Gross Profit

455

746 1,049

954

960

455

Income from Operations

201

393

623

540

461

258

Depreciation and Amortization

129

122

139

167

230

99

31

54

104

120

104

20

EBITDA

330

516

762

707

691

357

Net Profit

128

191

210

275

311

1,958

Weighted average number of shares (in
billion)

624 3,120 3,125 3,138 3,793

3,800

Financing Cost

Earning per Share (Rp)

41.05 61.28 67.23 85.89 83.26 515.32

BALANCE SHEET
Current Assets

1,110 1,845 2,216 2,694 4,028

5,305

Non Current Assets

1,267 1,652 2,659 3,365 3,637

2,810

Total Assets

2,377 3,498 4,875 6,059 7,666

8,115

Total Current Liabilities

971 1,587 2,192 2,810 3,844

3,306

Total Non Current Liabilities

158

Total Liabilities
Minority Interest

963

893

1,130 2,000 2,918 3,832 4,807

4,199

209

Total Equity
FINANCIAL RATIOS
Current Ratio (x)

413
220

726 1,022
348

486

472

188

1,039 1,278 1,608 1,741 2,386

3,916

1.14 1.16 1.01 0.96

1.05

1.60

Total Liabilities to Assets (x)

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.5

Net Gearing (x)

0.4

0.6

1.0

1.1

0.7

(0.2)

11.5 12.6 11.1 10.6

7.9

5.0

Gross Profit Margin (%)
Operating Profit Margin (%)

5.1

6.7

6.6

6.0

3.8

2.9

Net Profit Margin (%)

3.2

3.2

2.2

3.1

2.5

3.0

EBITDA Margin (%)

8.3

8.7

8.0

7.9

5.7

3.9

12.3 15.0 13.1 15.8

13.0

14.7

4.1

6.8

Return on Equity (%)
Return on Assets (%)

5.4

5.5
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4.3

4.5

Europass
Curriculum Vitae
Personal information
First name(s) / Surname(s)
Address
Telephone(s)
E-mail(s)
Nationality
Date of birth
Gender

Rista Adiningrum
9, Inpres V a
15154 Tangerang (Indonesia)
7335525

Mobile

085697676438

rista.adiningrum@hotmail.com
Indonesian
29 February 1988
Female

Work experience
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector
Dates
Occupation or position held
Main activities and responsibilities
Name and address of employer
Type of business or sector

July 2009 - February 2010
Customer Service / Bussines Book Officer
Maintaining all the things in business section, especially its neatness and quantity. Customer service
delivery.
Panaksara Pustaka
8b, Kemang Raya, 12730 Jakarta (Indonesia)
Wholesale And Retail Trade
July 2008 - July 2008
Internship
Evaluating the implementation of rules & regulation of Central Bank
Kantor Bank Indonesia Bandung
108, Braga, 40111 Bandung (Indonesia)
Banking
July 2007 - July 2007
Internship
Evaluating banking daily service, activity and their working culture
BPR Mitra Usaha Kediri
Kediri (Indonesia)
Banking

Education and training
Dates
Title of qualification awarded
Principal subjects / occupational skills
covered

2006 - 2011
Bachelor Degree
General:
Management, Accounting, Economics & Banking
Occupational:
Financial Management, Corporate Finance
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Rista Adiningrum
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Name and type of organisation
providing education and training

Indonesia Banking School (School of Economics)
35, Kemang Raya, 12730 Jakarta (Indonesia)

Personal skills and
competences
Mother tongue(s)

Indonesian

Other language(s)
Self-assessment
European level (*)

Understanding
Listening

Reading

Speaking
Spoken interaction

Spoken production

English

B2 Independent user C1

French

B1 Independent user B1 Independent user B1 Independent user A2

Proficient user

Writing

B2 Independent user B2 Independent user B2 Independent User
Basic User

A2

Basic User

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

Social skills and competences

Organisational skills and competences
Computer skills and competences
Artistic skills and competences
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Good ability to adapt to multicultural environments, gained through my work and apprenticeship
experience
Good experience in project or team management
Good command of Ms Office tools
Indonesia traditional dances, gained through training in cultural centre. Craft, leisure time activities
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