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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan topiik kajian yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan peneliti terdahulu sebagai 

perbandingan. Peneliti terdahulu yang penulis gunakan adalah peneliti 

yang telah dilakukan oleh Atik Dianita (2007) dengan judul Analisis 

Kinerja Keuangan PT Gudang Garam Tbk Kediri. Hasil penelitian yang 

telah dilakukannya adalah bahwa secara time series analysis kinerja PT 

Gudang Garam Tbk Kediri dinyatakan sehat dan secara cross sectional 

aproach kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk Kediri juga dinyatakan 

sehat. 

Penelitian yang dilakukan Sri Hartaningsih (2006) dengan judul 

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisisi 

(Studi pada Perusahaan Go publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta). 

Hasil penelitian yang dilakukannya adalah  bahwa tidak ada perbedaaan  

kinerja keuangan perusahaan untuk periode sebelum dan sesudah akuisisi. 

Selain itu bahwa peristiwa akuisisi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan karena tujuan ekonomis akuisisi seperti memperoleh 

keuntungan yang maksimal dari pemanfaatan sumber dayanya tidak 

tercapai. 
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Ada sejumlah persamaan dan perbedaaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang. Adapun persamaannya adalah sama-

sama menganalisis kinerja perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi, 

sedangkan perbedaannya adalah : 

1. Obyek yang diteliti sekarang yaitu PT HM Sampoerna sedangkan pada 

penelitian terdahulu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufaktur. 

2. Periode penelitian saat ini yaitu tahun 2003 dan 2004 serta tahun 2006 

dan 2007. 

B. Tinjauan Teori 

1. Penggabungan Usaha 

Penggabungan usaha merupakan salah satu strategi untuk 

mengembangkan usaha. Definisi penggabungan usaha menurut 

PSAK No. 22 (2002) adalah penggabungan usaha (Business 

Combination) adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang 

terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan 

menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali 

(control) atas aktiva dan operasi perusahaan lain. 

a. Penggolongan Penggabungan Badan Usaha 

Berdasarkan hubungan antara perusahaan-perusahaan yang 

melakukan penggabungan usaha, penggabungan usaha dapat 
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digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : penggabungan usaha 

vertikal, horisontal, dan konglomerasi. 

1. Penggabungan badan usaha horisontal 

Penggabungan badan usaha horisontal adalah penggabungan 

perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. 

2. Penggabungan badan usaha vertikal 

Penggabungan badan usaha vertikal adalah penggabungan dua 

atau lebih perusahaan yang beroperasi dalam tahap produksi 

yang berbeda, tetapi salking berhubungan, misalnya supplier 

dengan langganan. 

3. Penggabungan badan usaha konglomerasi 

Penggabungan badan usaha konglomerasi adalah 

penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan produk atau 

jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. 

b. Bentuk-Bentuk Penggabungan Usaha 

 Penggabungan usaha umumnya dilakukan dalam bentuk : 

1. Merger  

Merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan dimana 

satu perusahaan tetap hidup sedangkan perusahaan yang 

lainnya dilukidasi. Harta dan kewajiban perusahaan yang 
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dilikuidasi diambil alih oleh perusahaan yang masih berdiri dan 

meneruskan usahanya. 

2. Akuisisi  

Akuisisi merupakan penguasaan mayoritas saham perusahaan 

lain sehingga tercipta hubungan perusahaan induk dan anak. 

Akuisisi terjadi ketika salah satu perusahaan yang bergabung 

masih hidup dan perusahaan pengakuisisi memperoleh kendali 

atas aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau 

mengeluarkan saham. 

3. Konsolidsi  

Konsolidasi merupakan penggabungan perusahaan yang 

bergabung menjadi satu dan membentuk perusahaan baru. 

2. Akuisisi 

Menurut PSAK No. 22 (2002), definisi akuisisi 

(acquisition) adalah suatu penggabungan usaha yang salah satu 

perusahaan, yaitu pengakuisisi (acquiror) memperoleh kendali atas 

aktiva netto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (acquiree), 

dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban 

atau mengeluarkan saham. 

Menurut Moin (2004:8) akuisisi adalah pengambil alihan 

kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu 

perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan 
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pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan 

hukum yang terpisah. Akuisisi saham terjadi ketika sebuah 

perusahaan mengakuisisi saham berhak atas suara dari perusahaan-

perusahaan yang diakuisisi dan kedua perusahaan tersebut tetap 

beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah, tetapi timbul 

hubungan induk (pengakuisisi) dan anak (yang diakuisisi). 

Akuisisi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa akuisisi merupakan penggabungan usaha yang tetap sebagai 

badan hukum yang terpisah, tetapi timbul suatu hubungan induk 

yaitu perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan anak yaitu 

perusahaan yang diakuisisi, perusahaan induk memperoleh kendali 

dari aktiva dan segala operasi perusahaan. 

a. Jenis Akuisisi 

Menurut Junaedi (2004) dalam Rosana (2005), jenis 

akuisisi terbagi atas : 

1. Akuisisi vertikal 

Akuisisi vertikal merupakan gabungan dua atau lebih 

perusahaan yang memiliki tahapan-tahapan produksi yang 

berbeda dengan keterikatan input atau output dalam proses 

produksi suatu industri. 
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2. Akuisisi horisontal 

Akuisisi horisontal merupakan penggabungan dua perusahaan 

atau lebih yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis untuk 

meningkatkan skala ekonomi. 

 Akuisisi dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Akuisisi saham (stock acquisition) merupakan salah satu 

alternatif akuisisi yang tersedia dimana acquiring company 

akan mengakuisisi sebagian besar atau seluruh saham target 

company. 

2. Akuisisi aset (asset acquisition) melibatkan aset dari target 

company dengan saham dari acquiring company atau 

perusahaan induk dari acquiring company. 

b. Motivasi Akuisisi 

Terdapat beberapa alasan melakukan akuisisi sebagai berikut : 

1. Keuntungan dari segi operasi. 

Tindakan untuk melakukan akuisisi karena alasan skala 

ekonomis yang kemungkinan dapat dicapai. Skala ekonomis 

adalah situasi dimana perusahaan dapat melakukan penurunan 

dalam beban rata-rata untuk memproduksi dan menjual suatu 

jenis produk dengan semakin meningkatnya volume produksi. 

Misalnya melalui penurunan biaya overhead. 
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2. Keuntungan dari segi finansial. 

Perusahaan yang baru setelah melakukan akuisisi dapat 

memperoleh manfaat di pasar modal karena meningkatkan 

ukuran (size) maupun efisiensi perusahaan. 

3. Kemungkinan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. 

Melalui akuisisi perusahaan dapat mempercepat tingkat 

pertumbuhan dibandingkan dengan melalui akspansi internal. 

4. Diversifikasi usaha. 

Beberapa perusahaan yang melakukan akuisisi dalam rangka 

melakukan diversifikasi atas kegiatan usaha perusahaan, 

sehingga dapat menjaga agar perolehan tingkat keuntungan 

tidak mengalami fluktuasi. 

c. Proses dalam Praktik Akuisisi 

Dalam melakukan akuisisi terdapat beberapa tahap yang 

harus dilaksanakan, antara lain : 

1. Menetapkan tujuan dari akuisisi 

2. Mengidentifikasi perusahaan target yang mempunyai potensi 

untuk diakuisisi. 

3. Menyeleksi beberapa perusahaan target yang mungkin 

mengadakan kontak dengan manajemen dari perusahaan target 

dalam rangka mengumpulkan informasi. 
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4. Menetepkan harga penawaran dan cara pembiayaan termasuk 

pembiayaan dengan kas, saham, atau bentuk pembayaran 

lainnya dengan mencari alternative sumber pembiayaan. 

5. Melaksanakan dan menandatangani kontrak akuisisi. 

3. Permasalahan dalam Proses Akuisisi 

Permasalahan yang ditimbulkan oleh akuisisi diantaranya 

bahwa proses akuisisi sangat mahal karena membentuk suatu 

perusahaan yang profitable di pasar yang sangat competitive adalah 

tidak mudah. Mahalnya biaya untuk pelakssanaan akuisisi juga 

disebabkan oleh banyaknya pihak yang terlibat seperti brokers 

investment bankers, law firms, dan accounting firms. Permasalahan 

yang timbul adalah kebutuhan untuk mempekerjakan tenaga kerja 

baru, kemingkinan adanya budaya usaha (corporate culture) yang 

membedakan antar target company dengan acquiring company dan 

kemungkinan acquiring company tidak memiliki pengalaman di 

bidang usaha yang baru diakuisisi. 

Dengan menyadari beberapa permasalahan diatas, maka 

akuisisi dapat mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh : 

1. Akuisisi tidak direncanakan dengan baik. 

2. Harga yang dibayar terlalu mahal. 

3. Kurangnya pengalaman dalam melaksanakan akuisisi. 
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4. Kegagalan dalam mempertahankan dan meningkatkan motivasi 

pegawai dan target company. 

5. Perusahaan yang diambil alih terlalu besar ditinjau dari ukuran 

acquiring company. 

6. Corporate culture dari target company jauh berbeda dengan 

acquiring company. 

4. Penilaian Perusahaan 

Penilaian (valuation) atau penaksiran nilai perusahaan 

adalah penentu nilai atau harga perusahaan. Harga perusahaan 

adalah harga wajar sesuai dengan kondisi riil perusahaan dengan 

mempertimbangkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

(Moin, 2005:152) 

Penilaian perusahaan terdapat dua dimensi : 

1. Dimensi obyektif. 

Dimensi ini didasarkan pada analisis finansial dan model-

model penilaian secara sistematis. 

2. Dimensi subyektif. 

Dimensi subyektif mencakup prakiraan potensi, seperti 

solidaritas manajemen, dan pengembangan perusahaan. 

Acuan dalam penilaian perusahaan tidak hanya berasal dari 

data historis perusahaan tetapi juga berdasarkan pada “prospek” 

perusahaan di masa yang akan datang. Prospek merupakan harapan 
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atau prediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang yang 

terkait dengan data historis yang dimiliki perusahaan. 

5. Teknik Penilaian 

 Teknik penilaian adalah metode atau cara menentukan nilai 

perusahaan dengan menggunakan input data yang berasal dari 

perkiraan. 

 Menurut Moin (2005:157) ada beberapa teknik penilaian 

perusahaan, yaitu : 

1. Model pertumbuhan deviden. 

Model ini menggunakan input data berupa jumlah deviden 

yang dibayarkan dan men-discounted-kan dengan cost of equity 

untuk menentukan nilai ekuitas. 

2. Discounted Cash Flow 

Penentuan nilai perusahaan dengan pendekatan ini memerlukan 

input berupa perkiraan cash flow dimasa yang akan datang dan 

perkiraan cash flow tersebut di-discounted-kan dengan biaya 

modal.  

3. Price Earning Ratio 

Penentuan nilai ekuitas berdasarkan pendekatan ini hanya 

memerlukan satu periode yaitu perkiraan harga saham dan 

perkiraan harga per lembar saham. 
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4. Return On Investment (ROI) 

Pendekatan ini memerlukan input data berupa perkiraan tingkat 

pengembalian investasi (ROI) dan perkiraan laba sebelum 

bunga dan pajak untuk menentukan nilai perusahaan. 

6. Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Menurut Helfert (1997:52) kinerja adalah hasil dari banyak 

keputusan individu yang dibuat secara terus-menerus oleh 

manajemen perusahaan. Dengan mengetahui kinerja suatu 

perusahaan, maka perusahaan dapat mengembangkan potensi yang 

dimiliki dan melihat apakah tujuan perusahaan telah tercapai secara 

maksimal baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Kinerja keuangan merupakan suatu alat untuk mengukur 

prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur 

permodalannya. Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui 

kinerja perusahaan tersebut adalah melalui analisis laporan 

keuangan dengan analisis rasio. 

 Kinerja keuangan perusahaan adalah hasil dari banyak 

keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh pihak 

manajemen, sebelum manajer keuangan mengambil keputusan, ia 

perlu memahami kondisi (kinerja) keuangan perusahaan. Untuk 

memahami kondisi keuangan perusahaan serta menilai kinerja 

keuangan perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan 

keuangan perusahaan, dimana analisis keuangan merupakan suatu 
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penelitian terhadap kinerja perusahaan pada waktu yang lalu dan 

prospek pada masa yang akan datang. (Helfert, 1997:52) 

 Kinerja keuangan perusahaan merupakan kinerja 

perusahaan yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. 

Kondisi keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan, 

sehingga untuk mengukur kinerja finansial perusahaan diperlukan 

analisis terhadap laporan keuangan. Kinerja keuangan perusahaan 

dapat diartikan pula sebagai prospek, pertumbuhan, dan potensi 

perkembangan yang dapat dibandingkan dengan horison waktu 

atau dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang yang 

sama. (Mulyadi, 2001:415) 

7. Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan adalah informasi yang memuat 

informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, 

dan arus kas perusahaan. Informasi ini diperlukan untuk melihat 

kinerja manajemen dalam melaksanakan kewenangan yang 

diberikan oleh pemilik. Laporan keuangan juga berfungsi untuk 

mengurangi kesenjangan informasi antara direksi atau manajemen 

perusahaan dengan pemilik atau kreditor yang berada di luar 

perusahaan (Darsono dan Ashari, 2005:13). Laporan keuangan 

melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan 

memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi, 
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untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. 

(Weston dan Copeland, 2008:24) 

 Ada dua macam bentuk-bentuk laporan keuangan utama 

yang digunakan untuk melihat kinerja dari suatu perusahaan, yaitu: 

1. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi 

keuangan suatu organisasi pada suatu periode tertentu. 

2. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang 

menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai selama periode 

tertentu. 

Untuk  mengetahui posisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu, maka laporan keuangan dapat digunakan untuk 

menyusun kebijakan perusahaan yang lebih baik di masa yang akan 

datang. 

8. Metode Analisis Laporan Keuangan 

Metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan 

yaitu : 

a. Analisis horisontal 

Analisis horisontal adalah analisis laporan keuangan dengan 

mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa 

periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui 
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perkembangannya. Metode horisontal ini disebut pula sebagai 

metode analisis dinamis. 

b. Analisis vertikal 

Analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang 

dianalisis meliputi satu periode atau satu saat saja. Caranya 

dengan membandingkan antar pos yang satu dengan pos yang 

lain dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan 

diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu 

saja. Analisis vertikal ini disebut juga dengan metode analisis 

statis karena kesimpulan yang diperoleh hanya untuk periode 

itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. 

9. Teknik Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan tidak bisa dilakukan tanpa 

teknik analisis yang benar. Teknik analisis yang biasa digunakan 

dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu metode dan 

teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 

untuk dua atau lebih periode. 

b. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan 

yang dinyatakan dalam prosentase (trend procentage analysis), 

yaitu suatu teknik analisis untuk mengetahui tendensi dari 
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keadaan keuangan perusahan, apakah menunjukkan tendensi 

tetap, naik atau bahkan turun. 

c. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size 

statement, yaitu suatu metode analisis untuk mengetahui 

prosentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total 

aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan 

komposisi kerusakan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah 

penjualannya. 

d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu suatu 

analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan 

modal kerja  atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

modal kerja dalam periode tertentu. 

e. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement 

analysis), yaitu suatu teknik analisis untuk mengetahui sebab-

sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui 

sumber-sumber penggunaan uang kas selama periode tertentu. 

f. Analisis rasio, yaitu suatu teknik analisis laporan keuangan 

untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca 

dan laporan laba rugi secara individu atau kombinasi antara 

keduanya. 

g. Analisis perubahan laba kotor (gross porfit analysis), yaitu 

suatu teknik analisis laporan keuangan yang digunakan untuk 
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mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari suatu periode ke periode yang lain atau 

perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang 

dianggarkan untuk periode tersebut. 

h. Analisis break even, yaitu suatu teknik analisis untuk 

menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu 

perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, 

tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis 

break even ini akan diketahui tingkat keuntungan atau kerugian 

untuk berbagai tingkat penjualan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis laporan keuangan 

horisontal, karena dengan menggunakan metode ini dapat diketahui 

perkembangan kinerja keuangan perusahaan selama beberapa 

periode. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 

rasio keuangan, karena rasio keuangan merupakan alat utama 

dalam analisis keuangan karena dapat menjawab berbagai 

pertanyaan mengenai kesejahteraan keuangan perusahaan. Teknik 

analisis tersebut dianggap lebih baik dengan teknik-teknik analisis 

yang lain. Di antara alat-alat analisis keuangan yang selalu 

digunakan untuk mengukur kelemahan dan kekuatan yang dihadapi 

oleh perusahaan di bidang keuangan, adalah analisis rasio.  

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


24 

 

 

 

10. Analisis Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (Harahap, 

2001:297). Rasio merupakan alat analisis yang paling sering 

digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan 

dan juga dapat menggambarkan tentang gejala-gejala yang tampak 

dari suatu keadaan, dengan menggunakan rasio keuangan juga 

dapat diketahui area-area mana yang memerlukan penelitian dan 

penanganan yang lebih mendalam. 

 Penggunaan teknik analisis rasio keuangan, data pokok 

yang digunakan dalam perhitungannya adalah neraca, dan juga 

laporan laba rugi perusahaan. Melalui data tersebut akan dapat 

dilakukan perhitungan terhadap sejumlah rasio keuangan yang 

selanjutnya akan digunakan menilai aspek-aspek tertentu dari 

operasi perusahaan atau menilai kinerja perusahaan pada periode 

tertentu.    

a. Metode Perbandingan Rasio Keuangan Perusahaan 

 pada pokoknya ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam 

membandingkan rasio keuangan perusahaan, yaitu cross 

sectional approach dan time series analysis (Syamsuddin, 

2001:39) 
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1) Cross Sectional Approach 

Cross Sectional Approach adalah suatu cara 

mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio 

antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain yang 

sejenis pada saat yang bersamaan. Melalui pendekatan ini, 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik atau buruk 

kondisi perusahaan dibandingkan perusahaan sejenis yang 

lain. Perbandingan dengan cross sectional approach ini juga 

dapat dilakukan dengan jalan membandingkan rasio 

keuangan perusahaan dengan rasio rata-rata industri. 

2) Time Series Analysis 

 Time series analysis dilakukan dengan jalan 

membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari satu 

periode ke periode lain. Perbandingan antara rasio yang 

dicapai saat ini dengan rasio-rasio pada masa lalu akan 

memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kemajuan 

ataukah sebaliknya. Perkembangan perusahaan dapat dilihat 

pada trend dari tahun ke tahun, sehingga dengan melihat 

perkembangan ini perusahaan dapat membuat rencana-

rencana untuk masa yang akan datang. 

b. Penggunaan Analisis Rasio Keuangan 

 Pada umumnya analisis rasio dapat digunakan perusahaan 

dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai aspek-

aspek sebagai berikut : profitabilitas, likuiditas, aktivitas, 
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efektifitas dalam penggunaan dana, kemampuan perusahaan 

dalam mengembalikan pinjaman. Adapun pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap rasio-rasio keuangan ini, menurut 

Syamsudin (2001:37), terbagi menjadi tiga kelompok : 

1. Para pemegang saham dan calon pemegang saham. 

Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh 

perhatian utama pada tingkat keuntungan yang dihasilkan, 

baik yang sekarang maupun yang akan datang, karena dapat 

berpengaruh terhadap harga saham yang mereka miliki. 

2. Kreditur dan calon kreditur. 

Para kreditur dan calon kreditur umumnya berkepentingan 

terhadap tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi 

hutang-hutangnya, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

3. Manajemen perusahaan. 

Manajemen perusahaan berkepentingan terhadap seluruh 

keadaan keuangan perusahaan, karena rasio-rasio keuangan 

akan  dinilai oleh para pemilik perusahaan dan juga para 

kreditur, dengan demikian manajemen perusahaan akan 

berusaha untuk dapat mempertahankan kondisi rasio 

keuangan yang sehat, sehingga dapat menarik lebih banyak 

investor untuk menanamkan modal melalui penjualan 
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saham berharga. Rasio-rasio keuangan juga digunakan oleh 

manajemen untuk memonitor keadaan perusahaan dari satu 

periode ke periode lain.   

c. Jenis – jenis Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya 

yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (Harahap, 

2001:297). Agus Sartono (2008:114) mengelompokkan rasio 

keuangan kedalam lima macam, yaitu rasio likuiditas, rasio 

manajemen aktiva, rasio manajemen utang, rasio profitabilitas, 

dan rasio nilai pasar. Rasio keuangan didesain untuk 

memperlihatkan hubungan antar item-item pada laporan 

keuangan (neraca dan laba rugi), ada lima jenis rasio keuangan, 

yaitu : Liquidity ratios, leverage ratios, Asset management 

ratios, Profitability ratios, Market value ratios. 

1) Rasio Likuiditas 

 Menurut Warsono (2003:34) rasio likuiditas adalah 

suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Dalam penganalisaan posisi likuiditas 
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perusahaan dapat menggunakan dua macam rasio, yaitu 

rasio lancar (Currenr Ratio) dan rasio cepat (Quick Ratio). 

a. Rasio lancar (Current Ratio) yaitu kemampuan aktiva 

lancar perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar 

dengan aktiva lancar yang dimiliki. 

Rasio ini dapat dihitung dengan formula sebagai 

berikut: 

   Aktiva Lancar 
Current Ratio = 
   Kewajiban Lancar 
 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 

Rasio cepat (Quick Ratio) digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendek tanpa bergantung pada penjualan 

persediaan. 

Rasio ini dapat dihitung dengan formula sebagai 

berikut: 

Aktiva Lancar - Persediaan 
Quick Ratio = 
          Kewajiban Lancar 

 
2) Leverage Ratios atau Rasio Solvabilitas 

Rasio leverage adalah kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio 
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ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang, menurut Agus Sartono (2008:120) 

leverage ratios terdiri atas : 

a. Debt toTotal Asset Ratio (DTA) 

Mengukur sejauh mana kewajiban perusahaan 

digunakan untuk mendananai pembelian atau investasi 

atas aktiva perusahaan. DTA dapat dihitung dengan 

formula sebagai berikut : 

   Total Hutang 
DTA= 
  Total Aktiva 
 

b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan 

memenuhi total kewajibannya dengan menggunakan 

modal sendiri (Agus Sartono, 2008: 121). 

DER dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 

Total Hutang 
DER= 
  Total Ekuitas 

3) Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur 

bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva 

perusahaan. Semakin tinggi rasio aktivitas, semakin efektif 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya 

(Warsono, 2003:33).  
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a. Fixed Asset Turnover (FATO) (Perputaran Aktiva 

Tetap) 

FATO mengindikasikan bagaimana keefektifan 

manajemen dalam menggunakan aktiva tetap tiap 

rupiah penjualan (Agus Sartono, 2008:119). 

Formula perhitungan FATO sebagai berikut : 

   Penjualan Bersih 
FATO = 
        Aktiva Tetap 

b. Total Asset Turnover (TATO) (Perputaran Total Aktiva) 

TATO memberikan indikasi bagaimana kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan total aktiva yang 

dimiliki untuk menghasilkan penjualan. 

Formula perhitungan TATO sebagai berikut : 

  Penjualan Bersih 
TATO = 
       Total Aktiva 

c. Working Capital Turnover, rasio ini menunjukkan 

hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan 

menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat 

diperoleh perusahaan (jumlah rupiah) untuk tiap rupiah 

modal kerja. Formula  yang digunakan yaitu : 

      Penjualan Bersih 
Working Capital Turnover =     

                         Aktiva Lancar – Hutang Lancar 
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4) Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang 

menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh laba, baik hubungannya dengan asset maupun 

ekuitas (Warsono, 2003:35). Rasio ini digunakan untuk 

mengukur keefektifan manajemen dilihat dari laba yang 

dihasilkan terhadap penjualan dan investasi. 

a. Net Profit Margin (NPM)  

NPM menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang 

dilakukan (Darsono dan Ashari, 2005:56). 

NPM dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 

Laba Bersih Setelah Pajak 
NPM = 
     Penjualan 

b. Return On Investment (ROI) 

Menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih setelah pajak dengan menggunakan total 

aktiva yang dimiliki, dengan ukuran dalam bentuk 

persen. Rasio ini menunjukkan efektivitas manajemen 

dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan (Warsono, 2003:36). 

Formula perhitungan ROI sebagai berikut : 

Laba Bersih Setelah Pajak 
ROI = 
   Total Aktiva 
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c. Return On Equity (ROE) 

ROE digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan modal 

ekuitas yang dimilki (Warsono, 2003:38). 

Formula perhitungan ROE sebagai berikut : 

Laba Bersih Setelah Pajak 
ROE = 
   Total Ekuitas 

5) Rasio Pasar atau Market Value Ratios 

Rasio nilai pasar menghubungkan harga saham perusahaan 

dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan dinilai oleh investor di 

pasar modal (Warsono, 2003:38). 

Rasio pasar dapat dihitung menggunakan formula sebagai 

berikut : 

Harga Pasar per lembar 
PER = 
    Earning per Lembar 
 

6) Earning Per Share 

EPS menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk 

setiap lembar saham biasa yang dimiliki oleh para 

pemegang saham (Darsono dan Ashari, 2005). 

EPS dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut : 
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Laba Bersih 
EPS = 
       Jumlah Saham yang Beredar 

11. Penilaian Kinerja Perusahaan 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik 

efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa 

penilaian kinerja lebih ditekankan pada bagaimana karyawan 

sebagai bagian dari organisasi dapat mengerjakan sesuatu 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka mengadakan evaluasi atas kinerja perusahaan 

yang telah dicapai maka dapat digunakan bermacam-macam acuan, 

sebagai salah satu contoh perusahaan dianggap mempunyai kinerja 

yang lebih baik karena menghasilkan (ROI) yang tinggi, tetapi 

masing-masing perusahaan mempunyai tolak ukur yang tidak sama 

dalam mengukur kinerja bisnisnya. Biasanya manajemen akan 

lebih menyukai alternatif-alternatif yang membuat kinerja mereka 

lebih baik. Hal tersebut menyebabkan manajemen memusatkan 

perhatiannya pada ukuran-ukuran yang digunakan oleh perusahaan.  

Alat ukur kinerja perusahaan dipakai oleh pihak manajemen 

sebagai acuan untuk mengambil keputusan dan mengevaluasi 

kinerja manajemen dan unit-unit terkait dilingkungan organisasi 

perusahaan. Begitu pula sebaliknya, alat ukur ini dipakai untuk 
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mengkoordinasikan antara para manajer dengan tujuan dari 

masing-masing bagian yang nantinya akan memberikan kontribusi 

terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasaran. 

12. Kinerja Keuangan 

a. Kinerja Keuangan 

Menurut Tampubolon (2005:20) yaitu : pengukuran kinerja 

perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses 

pengambilan keputusan manajemen karena menyangkut 

pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan 

perusahaan. Kinerja keuangan yaitu alat untuk mengukur prestasi 

kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. 

Penilaian kinerja perusahaan harus diketahui output maupun 

inputnya. Output adalah hasil dari suatu kinerja karyawan atau 

perusahaan, sedangkan input adalah ketrampilan atau alat yang 

digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. 

b. Tujuan Kinerja Keuangan 

Menurut Munawir (2002:31) tujuan kinerja keuangan adalah 

untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan stabilitas 

dalam membayar kewajibannya. Adapun tujuan pengukuran kinerja 

antara lain : 
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1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya, apabila perusahaan tersebut dilikuiditas baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba selama 

periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui stabilitas yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur 

dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar cicilan secara teratur kepada pemegang saham 

tanpa mengalami hambatan.  

c. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Alat analisis kinerja yang selama ini banyak digunakan 

antara lain adalah rasio keuangan, rasio metode radar, balance 

scorecard dan economic value added. Pada pengukuran kinerja 

dengan menggunakan rasio keuangan, tolak ukur yang digunakan 

antara lain yaitu : pertama rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio 

leverage, rasio likuiditas dan rasio nilai pasar. Namun penggunaan 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


36 

 

 

 

konsep tersebut belum dapat memuaskan keinginan pihak 

manajemen khususnya bagi penyandang dana (investor). 

Dalam penelitian ini penilaian kinerja perusahaan dengan 

menggunakan analisis laporan keuangan, hal tersebut didasarkan 

atas pertimbangan bahwa dengan melakukan analisis laporan 

keuangan mampu memberikan input (informasi) yang dipakai 

dalam rangka pengambilan keputusan secara lebih lengkap. Melalui 

analisis laporan keuangan dapat dilakukan penilaian atas 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

tingkat efektivitas penggunaan aset perusahaan, kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, 

kemampuan untuk menghasilkan laba dan perkembangan nilai 

perusahaan. 

Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan 

konsep balance scorecard, tolak ukur yang digunakan ada empat 

perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal 

bisnis serta belajar dan berkembang. Namun proses balance 

scorecard tidak memasukkan unsur biaya modal, dimana biaya 

modal menunjukkan besarnya kompensasi yang dituntut oleh 

investor atas modal yang diinvestasikan. 

Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan tolak 

ukur yang digunakan ada lima perspektif yaitu : rasio profitabilitas, 

rasio produktifitas, rasio utilisasi aktiva, rasio stabilitas dan rasio 
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potensi pertumbuhan. Economic Value added (EVA) merupakan 

suatu alat untuk mengukur tingkat profitabilitas yang realistik dari 

operasi perusahaan. EVA merupakan sistem yang disesuaikan 

dengan manajemen keuangan karena bertitik berat kepada nilai 

bagi investor. Sistem ini berfokus pada jumlah modal dan arus kas 

dalam perusahaan.  

d. Analisis Rasio Keuangan 

1. Kelebihan Analisis rasio  

a. Analisis rasio tidak hanya berguna untuk pihak intern 

perusahaan tetapi juga untuk pihak luar. Dalam hal ini 

adalah bagi calon investor atau calon kreditur. 

- Bagi pihak intern (perusahaan), analisis rasio keuangan 

akan memberikan sebuah informasi bermanfaat 

mengenai kelamahan dan kekuatan perusahaan di 

bidang finansial, sehingga perusahaan dapat 

menggunakannya untuk mengatasi kelemahan dan 

memaksimalkan kekuatan. 

- Sedangkan bagi calon investor, analisis rasio keuangan 

akan membantu dalam melakukan pengambilan 

keputusan investasi secara tepat (layak atau tidak untuk 

membeli saham perusahaan), dan bagi calon kreditur, 

analisis rasio keuangan akan membantu dalam 

melakukan pengambilan keputusan kredit secara tepat 
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(layak atau tidak untuk memberikan kredit kepada 

perusahaan). 

b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi manajemen 

perusahaan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi 

terhadap prestasi atau kinerja perusahaan yang telah dicapai 

dibandingkan dengan rata-rata industri. 

c. Bagi kreditur, analisis rasio keuangan dapat digunakan 

untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi, 

yang berkaitan dengan jaminan kontinuitas pembayaran 

bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi investor 

untuk mengevaluasi nilai saham perusahaan dan sebagai 

jaminan atas keamanan dana investasi yang telah 

ditanamkannya pada perusahaan. 

2. Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

a. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut 

dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan 

bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. 

b. Jika perusahaan menggunakan tahun fiskal yang 

berbeda dan jika faktor musiman merupakan pengaruh 

yang penting, maka akan mempunyai pengaruh pada 

rasio-rasio perbandingannya. 
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c. Rasio yang sesuai dengan rata-rata industri tidak 

memberikan kepastian bahwa perusahaan berjalan 

dengan normal dan memiliki manajemen yang baik 

pula. Dalam waktu singkat, banyak cara dapat 

digunakan untuk membuat suatu perusahaan tampak 

sehat sesuai dengan standar industri. 

e. Economic Value Added (EVA) 

1. Kelebihan  EVA 

a. Penilaian EVA (Economic Value Added) dimasa yang 

akan datang mengakibatkan perusahaan untuk lebih 

memperhatikan kebijakan struktur modal. 

b. EVA (Economic Value Added) membantu manajemen 

puncak untuk memfokuskan kegiatan usaha mereka, 

yaitu memperoleh EVA setinggi mungkin agar para 

pemegang saham mendapat penghasilan yang 

maksimal. Fokus ini akan membantu mengurangi 

konflik yang terjadi antara pihak manajemen dengan 

pemilik perusahaan. 

c. EVA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah 

dengan mempertimbangkan beban biaya modal sebagai 

konsekuensi investasi. 
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d. EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa 

membutuhkan data pembanding seperti standar industri 

atau perusahaan sejenis. 

e. Penggunaan EVA meminimalisir terjadinya missleading 

dalam membuat kesimpulan atas kondisi perusahaan 

yang sesungguhnya, karena adanya pertimbangan atas 

tingkat pertumbuhan usaha dan faktor penghambat bagi 

investor untuk memperolah devidend. 

2. Kelemahan EVA 

Dengan berbagai keunggulannya, EVA juga 

mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, EVA hanya 

menggambarkan penciptaan nilai pada suatu tahun tertentu. 

Nilai suatu perusahaan adalah merupakan akumulasi EVA 

selama umur perusahaan. Dengan demikian bisa saja suatu 

perusahaan mempunyai EVA pada tahun berlaku yang 

positif tetapi nilai perusahaan tersebut rendah karena EVA 

dimasa datangnya yang negatif. Dengan demikian, dalam 

menggunakan EVA untuk menilai kinerja, kita harus 

melihat EVA masa kini dan masa datang. 
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Jadi berikut adalah kelemahan yang dimilki oleh 

EVA : 

a. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), tidak 

mengukur aktivitas-aktivitas penentu seperti 

loyalitas dan tingkat resensi konsumen. 

b. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa 

investor sangat mengandalkan pendekatan 

fundamental dalam mengkaji dan mengambil 

keputusan untuk menjual atau membeli saham 

tertentu padahal faktor-faktor lain terkadang 

justru lebih dominan. 

c. EVA tergantung transparansi internal. 

Kenyataannya perusahaan kurang transparan 

dalam mengemukakan kondisi internalnya. 

f. Peranan Penilaian Kinerja Keuangan 

Menurut Munawir (2002:3) penilaian kinerja keuangan 

mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan, yaitu meliputi : 

a. Dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan yang 

telah dilakukan oleh perusahaan. 

b. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi setiap bagian, 

proses atau produksi serta untuk menentukan derajat 
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keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

c. Untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian 

individu yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab. 

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan 

atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

C. Kerangka Pikir 

Keputusan akuisisi mempunyai pengaruh besar dalam 

memperbaiki kondisi perusahaan. Melalui akuisisi diharapkan perusahaan 

dapat melakukan penghematan operasi dan meningkatkan daya saing di 

pasar internasional. 

Para manajer keuangan dituntut untuk bisa menilai baik tidaknya 

kegiatan akuisisi sehingga tujuan perusahaan untuk memberikan 

keuntungan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tercapai.  
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Gambar 2.1 
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Salah satu motivasi perusahaan dalam melakukan akuisisi adalah 

untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini 

akan dilakukan perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum 

akuisisi dan kinerja keuangan perusahaan setelah akuisisi. Adapun untuk 

melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut yaitu 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan profitabilitas, aktivitas, 

likuiditas, leverage dan nilai pasar. 
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