
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan jangka 

panjang telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan 

pasar modal saat ini tidak terlepas dari peran pemodal (investor) yang 

melakukan transaksi di pasar modal. Hal ini menyebabkan perdagangan saham 

menjadi salah satu alternatif yang banyak diminati oleh investor untuk 

memperoleh kekayaan ataupun keuntungan atas investasinya dalam bentuk 

capital gain dan deviden. 

Kebijakan mengenai strategi merger diakui merupakan strategi 

eksternal yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

Disamping itu keunggulan dari strategi ini adalah memperoleh keuntungan 

semaksimal mungkin untuk menunjang operasi perusahaan menjadi satu 

kekuatan untuk memperkuat posisi perusahaan. Keunggulan strategi merger 

ini yaitu perusahaan dapat menemukan sinergi dari berbagai sumber, yaitu 

finansial, operasional, dan manajerial, mampu menciptakan value bagi 

pemegang saham dari masing-masing perusahaan pengakuisisi dan perusahaan 

yang diakuisisi. Dimana salah satu perusahaan tersebut mempunyai 

ketidakseimbangan antara resources dan peluang pertumbuhan (peluang-

peluang investasi) sebagai dasar terjadinya transfer of value. 
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Kombinasi usaha melalui kebijakan merger mampu untuk 

meningkatkan kekayaan pemegang saham baik pengakuisisi maupun 

perusahaan yang dibeli (perusahaan target). Keputusan merger mencerminkan 

kinerja yang memaksimalkan nilai perusahaan. Pengukuran kinerja merger 

secara technical (kinerja pasar terhadap harga saham) diukur dengan metode 

event window terhadap reaksi harga saham atas informasi-informasi yang 

secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Bukti-bukti 

empiris tentang penciptaan nilai bagi pihak akuisitor dengan analisis technical 

event window telah menunjukkan hasil-hasil yang berbeda. Beberapa 

kemungkinan dapat dilakukan untuk mendeteksi apakah pasar secara 

individual merespon merger (akuisisi) sebagai informasi untuk membuat 

keputusan investasi. Beberapa metode untuk mengetahui reaksi pasar adalah 

apakah dengan adanya kebijakan merger tersebut benar-benar dapat 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk merupakan salah satu 

perusahaan yang memproduksi rokok. Proses merger dilakukan pada tahun 

2009, dimana perusahaan yang melakukan merger yaitu PT. BAT Indonesia 

kedalam  PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk. Pelaksanaan merger yang 

dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

dalam proses operasional perusahaan sehingga dapat kinerja perusahaan. 

Bentuk merger yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk 

yaitu dapat dikatakan sebagai merger ekstensi produk, dimana merger yang 

dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk 
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masing-masing perusahaan (Moin, 2003:13).  PT. BAT Indonesia dalam 

aktivitas operasional melakukan aktivitas usaha yaitu pendistribusian produk 

rokok dengan lebel atau merek Marlboro, Pallmall, Lucky Strike dan 

Marcopolo. Perusahaan merupakan usaha yang bergerak untuk 

mendistribusikan produk rokok luar negeri yang akan dipasarkan di Indonesia. 

Setelah proses Merger PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk. 

maka usaha yang dilakukan lebih bersifat global yaitu bidang manufaktur, 

pemasaran dan penjualan cerutu, sigaret dan produk-produk lain yang dibuat 

dengan atau dari tembakau. Produk yang dihasilkan yaitu berupa produk  

rokok setelah Merger,dengan lebel atau merek untuk produk lokal Marlboro, 

Dunhill, Bentoel mild, sejati, uno mild, one mild, starmild, Sedangkan untuk 

global Marlboro, Country, Luckystrike, pallmall. Upaya merger yang 

dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk sebagai langkah 

nyata perusahaan dalam upaya memberikan jaminan bahwa aktivitas produksi 

yang dilakukan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan merger tersebut 

yaitu sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan.  Berdasarkan latar 

belakang penelitian maka judul penelitian ini yaitu: Analisis Kinerja 

Keuangan Perusahaan PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk 

Sebelum dan Setelah Merger 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut:  
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1. Bagaimanakah kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger pada PT. 

Bentoel Internasional Investama, Tbk.? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger PT. 

Bentoel Internasional Investama, Tbk.? 

C.  Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pada obyek atau kinerja 

yang diteliti yaitu meliputi: Current Ratio (CR), Quick Ratio, Total asset 

turnover, Fixed assets turnover dan Debt to Equity Ratio, dengan data tahun 

sebelum merger 2007 sampai 2008 dan setelah merger tahun 2010 sampai 

2011. 

D.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger pada 

PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk.. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

merger PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk. 

E.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi PT. Bentoel Internasional Investama, Tbk. 

Dengan adanya penelitian ini perusahaan diharapkan dapat menjadikan 

sebagai pertimbangan dalam upaya mamaksimalkan aktivitas operasional 

perusahaan.  

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

untuk melakukan investasi pada perusahaan yang melakukan investasi. 
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3. Bagi Peneliti Selajutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

praktis serta menjadi bahan referensi untuk memperluas kepustakaan, atau 

sebagai dasar referensi.  

 
 
 


