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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang begitu pesat menyebabkan banyaknya 

persaingan usaha. Hal ini mendorong pihak manajemen perusahaan untuk 

mempertahankan eksistensinya dengan mengembangkan usahanya melalui 

strategi bisnis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu strategi 

yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan strategi bisnis jangka panjang 

yaitu melalui penggabungan usaha.  

Penggabungan usaha merupakan bentuk penggabungan satu perusahaan 

dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas aktiva 

maupun operasional. Penggabungan usaha pada umumnya dilakukan dalam 

bentuk merger, akuisisi, dan konsolidasi. Bentuk penggabungan usaha yang paling 

popular yaitu merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi dipandang sebagai salah 

satu cara untuk mencapai beberapa tujuan yang lebih bersifat ekonomis dan 

jangka panjang.  

Akuisisi merupakan cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan 

atau alternatif investasi modal pertumbuhan secara internal. Akuisisi merupakan 

pembelian mayoritas saham sebuah perusahaan oleh individu ataupun organisasi. 

Akuisisi dimaksudkan agar perusahaan yang diakuisisi dapat dimaksimalkan 

sumber dayanya untuk kepentingan perusahaan utama dan kepentingan 

perusahaan yang diakuisisi tersebut. 
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Aktivitas akuisisi semakin meningkat seiring dengan intensnya 

perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal. Di Indonesia akuisisi 

menunjukkan skala peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. 

Sementara itu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa 

Barat fenomena akuisisi sudah menjadi hal yang popular, seperti contoh terbaru di 

Indonesia yaitu akuisisi Unilever atas Sara Lee Company, Aqua diakuisisi 

Danone, Pizza Hut oleh Coca-Cola, dan lain-lain (Novi: 2011: 1). 

Kontroversi muncul dibalik peristiwa akuisisi, berbagai bentuk rekayasa 

dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi misalnya untuk menghindari pajak, 

menggelembungkan nilai aset perusahaan, dan mengurus manajemen perusahaan 

yang dikuasai. Dalam pelaksanaan akuisisi terdapat satu tindakan yang 

mendukung adanya manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

pengakuisisi.  

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan eksternal guna mencapai tingkat laba tertentu 

dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pencapaian laba tersebut 

muncul karena metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk 

mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda dan peluang bagi 

manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi (Hadri dan 

Udiana: 2004: 3).  

Alasan mendasar manajer perusahaan melakukan manajemen laba adalah 

karena harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh 

laba, risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang labanya selalu 
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mengalami peningkatan dari periode ke periode secara konsisten akan 

mengakibatkan risiko perusahaan menurun dibandingkan dengan prosentase 

kenaikan laba. Hal inilah yang mendorong banyak perusahaan untuk mengatur 

dan mengelola labanya sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko 

perusahaan tersebut. 

Alasan perusahaan lebih tertarik memilih merger dan akuisisi sebagai 

salah satu strateginya adalah karena merger dan akuisisi dianggap jalan cepat 

untuk mewujudkan tujuan perusahaan dimana perusahaan tidak perlu memulai 

dari awal suatu bisnis baru. Merger dan akuisisi juga dianggap dapat menciptakan 

sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih 

besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan 

akuisisi (Hitt: 2002: 64).  

Selain itu, keuntungan lainnya adalah peningkatan kemampuan dalam 

pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa 

penurunan biaya produksi. Dari tindakan manajemen laba tersebut, dapat 

diketahui pula kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi, apakah 

kinerja keuangan perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. 

Kinerja keuangan merupakan kemampuan dari suatu perusahaan dalam 

menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mendapatkan 

hasil yang maksimal. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang 

dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 
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Banyak penelitian yang membahas tentang adanya manajemen laba dalam 

proses akuisisi. Penelitian Rahmad dan Bakar (2002) yang dikutip oleh Udiana 

Sari telah membuktikan adanya manajemen laba melalui discrectionary accrual 

pada perusahaan pengakuisisi sebelum merger dan akuisisi di Malaysia pada 

tahun sebelum akuisisi. 

Penelitian yang dilakukan Novi (2011), pada periode penelitian 2006-2008 

dengan objek penelitian perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang melakukan 

akuisisi  menunjukkan bahwa perusahaan pengakuisisi menjelang akuisisi tidak 

terbukti melakukan manajemen laba dengan income increasing accruals. 

Sedangkan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum dan setelah 

melakukan akuisisi ada perbedaan, namun kondisi perusahaan berada pada 

kondisi yang sehat. 

Penelitian tentang kinerja keuangan dilakukan Payamta (2000) periode 

akuisisi 1990-1996 dengan periode pengamatan empat tahun (dua tahun sebelum 

dan dua tahun sesudah akuisisi). Rasio keuangan yang digunakan adalah Current 

Ratio, Quick Ratio, DR, Network to Debt Ratio, Total Asset Turnover, ROI, dan 

NPM. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan 

setelah perusahaan melakukan akuisisi. 

Hayati (2004) meneliti kasus akuisisi dengan memproksikan kinerja 

perusahaan melalui 10 rasio keuangan selama dua tahun sebelum dan dua tahun 

setelah akuisisi, hasilnya seluruh sampel menunjukkan penurunan kinerja 

keuangan setiap akhir tahun setelah merger dan akuisisi. Penelitian ini 

dikonfirmasi oleh Dewi (2004) dengan rasio keuangan yang berbeda. 
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Penelitian ini membahas mengenai fenomena manajemen laba pada 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan akuisisi 

tahun 2009-2012 serta kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum dan 

sesudah akuisisi. Didalam penelitian ini diperoleh lima perusahaan yang 

melakukan akuisisi dengan rincian sebagai berikut:  

Pada bulan Juli 2009, PT. Aneka Tambang Tbk. (ANTM) mengakuisisi 

PT. Cibaliung Sumberdaya. Kedua perusahaan ini sama-sama bergerak di sektor 

pertambangan. Pada bulan November 2009, PT. Energi Mega Persada Tbk. 

(ENRG) mengakuisisi Masela PSC (Inpex Masela Ltd) yang juga sama-sama 

bergerak di sektor pertambangan. Dan pada bulan Juni 2010, PT. Rukun Raharja 

Tbk. (RAJA) mengakuisisi PT. Triguna Internusa Pratama. Dimana kedua 

perusahaan tersebut sama-sama bergerak di sektor pertambangan. 

Pada bulan Agustus 2011, PT. United Tractors Tbk. (UNTR) yang 

merupakan distributor tunggal alat berat Komatsu  di Indonesia mengakuisisi PT. 

Agung Bara Prima yang bergerak pada sektor pertambangan batu bara. Pada bulan 

November 2012, PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. (SMGR) yang 

merupakan perusahaan manufaktur pembuatan semen dan produsen semen di 

Indonesia mengakuisisi Thanglong Cement Joint Stock Company yang juga 

bergerak di bidang yang sama di Vietnam. 

Kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi 

menunjukkan prestasi kerja perusahaan sesungguhnya sebelum mereka bergabung 

dengan perusahaan lain. Dari kelima perusahaan pengakuisisi diatas kinerja 
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perusahaan yang dinilai menggunakan analisis rasio keuangan secara time series 

dari tahun ke tahun dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1  Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Akuisisi 

 

Sumber: Data Olahan 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari penjualan bersih ANTM dua tahun sebelum akuisisi 

mengalami penurunan sebesar 0.28. Besarnya tingakat pengembalian dari asset 

yang dimiliki ANTM turun sebesar 29%. Perputaran aktiva ANTM untuk berubah 

menjadi kas atau piutang turun sebesar 0.06 kali. Besarnya hutang ANTM 

dibandingkan dengan modal perusahaan adalah turun sebesar 0.11.  

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan 

bersih ENRG dua tahun sebelum akuisisi turun sebesar 0.11. Besarnya tingakat 

pengembalian dari asset yang dimiliki ENRG turun sebesar 2%. Perputaran aktiva 

ENRG untuk berubah menjadi kas atau piutang naik sebesar 0.02 kali. Besarnya 

hutang ENRG dibandingkan dengan modal perusahaan naik  sebesar 0.6.  

No Perusahaan Tahun NPM ROA TATO DER

0.340.8320%0.24

0.831.2513%0.1

0.25 23% 0.92 0.28

0.010.211%-0.01

0.13 15% 1.19 0.75

2.39-0.01 -1% 0.14

0.01 1% 0.21 0.01

0.14 13% 0.93 0.26

0.1 1% 0.12 1.79

0.42 42% 0.99 0.37
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Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan 

bersih RAJA dua tahun sebelum akuisisi turun menjadi 0.02. Besarnya tingakat 

pengembalian dari asset yang dimiliki RAJA adalah tetap yaitu sebesar 1%. 

Perputaran aktiva RAJA untuk berubah menjadi kas atau piutang adalah tetap 

sebesar 0.21 kali. Besarnya hutang RAJA dibandingkan dengan modal perusahaan 

adalah tetap  sebesar 0.01. 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan 

bersih UNTR dua tahun sebelum akuisisi turun sebesar 0.03. Besarnya tingakat 

pengembalian dari asset yang dimiliki UNTR turun sebesar 2%. Perputaran aktiva 

UNTR untuk berubah menjadi kas atau piutang naik sebesar 0.06 kali. Besarnya 

hutang UNTR dibandingkan dengan modal perusahaan turun menjadi 0.08.  

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan 

bersih SMGR dua tahun sebelum akuisisi turun sebesar 0.01. Besarnya tingakat 

pengembalian dari asset yang dimiliki SMGR turun sebesar 3%. Perputaran aktiva 

SMGR untuk berubah menjadi kas atau piutang turun sebesar 0.09 kali. Besarnya 

hutang SMGR dibandingkan dengan modal perusahaan turun sebesar 0.06.  

 Dari kelima perusahaan pengakuisisi tersebut, empat perusahaan memiliki 

kinerja keuangan yang buruk dan satu perusahaan mempunyai kinerja keuangan 

yang stabil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelima perusahaan tersebut cenderung 

memiliki kinerja keuangan yang buruk sehingga hal ini mendorong perusahaan 

tersebut  untuk melakukan akuisisi agar dapat menaikkan kinerja keuangannya 

ditahun yang akan datang.  
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Peneliti memilih lima perusahaan tersebut sebagai obyek penelitian karena 

kelima perusahaan tersebut telah melakukan akuisisi pada tahun pengamatan 

peneliti yaitu tahun 2009 sampai 2012. Dimana ketika perusahaan akan 

melakukan akuisisi, perusahaan tersebut pasti melakukan manajemen laba terlebih 

dahulu untuk menarik perusahaan yang akan mereka akuisisi dengan menaikkan 

laba, menurunkan laba, atau meratakan laba sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan.  

Dari usaha manajemen laba tersebut, kinerja keuangan perusahaan pun 

akan terlihat semakin baik dimata perusahaan yang akan diakuisisi. Sehingga 

perusahaan yang akan diakuisisi pun akan bersedia untuk diakuisisi oleh 

perusahaan tersebut. Manajemen laba sendiri diukur dengan menggunakan 

Discretionary Acrruals. DA merupakan komponen akrual yang dapat 

dipermainkan besar kecilnya oleh manajer. DA didapat dengan mencari nilai Total 

Accruals terlebih dahulu lalu mencari nilai Non Discretionary Accruals.  

NDA merupakan komponen accruals yang tidak bisa dipermainkan besar 

kecilnya meliputi kondisi yang ada didalam perusahaan. Jika nilai DA bernilai nol 

menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (income 

smoothing). Sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen laba dengan 

pola peningkatan laba (income increasing), dan nilai negatif menunjukkan 

manajemen laba dengan pola penurunan laba (income decreasing), (Sulistyanto: 

2008: 229). 

Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana manajemen laba 

perusahaan pengakuisisi sebelum akuisisi dilakukan serta untuk mengetahui 
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bagaimana kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah 

akuisisi. Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh perbedaan hasil (research 

gap) yang dilakukan oleh para peneliti. Research gap diatas dijadikan 

permasalahan dalam penelitian ini dengan memperbarui periode penelitian dan 

dengan sampel yang berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini 

diberi judul “Analisis Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Akuisisi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen laba dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi 

sebelum perusahaan melakukan akuisisi? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

sebelum dan sesudah akuisisi? 

C. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu fokus pada manajemen 

laba yang dilakukan oleh lima perusahaan pengakuisisi mulai dari tahun 2009-

2012 dan membandingkan kinerja keuangan tahunan perusahaan pengakuisisi 

dengan analisis rasio time series dari tahun ke tahun yaitu dua tahun sebelum 

akuisisi dan dua tahun sesudah akuisisi. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

pengakuisisi sebelum perusahaan melakukan akuisisi. 

2. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum 

dan sesudah akuisisi. 

Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan Pengakuisisi 

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi dan kajian tentang 

pengaruh ekonomis atas keputusan akuisisi, sehingga dapat dijadikan dasar 

sebelum perusahaan melakukan akuisisi.  

2. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

oleh investor sebelum mereka mengambil keputusan untuk membeli 

sejumlah saham perusahaan dengan melihat dampak akuisisi terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu serta referensi 

khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

 

 


