
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki era persaingan pasar bebas, persaingan usaha diantara 

perusahaan-perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan 

untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau 

bahkan lebih berkembang. Perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi 

agar perusahaan bisa mengembangkan eksistensinya dan memperbaiki 

kinerjanya. Strategi yang tepat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan yang dapat ditempuh dengan melakukan pengembangan 

perusahaan. 

Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara memperluas 

perusahaan yang sudah ada, misalnya dengan cara menambahkan kapasitas 

produksi, menambah produk atau mencari pasar baru untuk dijadikan sasaran 

pemasaran produk yang lebih luas. Pengembangan perusahaan juga dapat 

dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan dimana salah 

satu nama perusahaan yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lain 

dihilangkan, yang biasa dikenal dengan istilah merger dan pembelian seluruh 

atau sebagian kepemilikan suatu perusahaan yang biasa disebut dengan istilah 

akuisisi. 

Aktivitas merger dan akuisisi semakin meningkat seiring dengan 

intensnya perkembangan ekonomi yang makin banyak. Di Indonesia merger 

dan akuisisi menunjukkan skala peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 



ke tahun. Penggabungan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai motif 

yaitu sinergi, pertimbangan pajak dan alasan-alasan yang lainnya. 

Merger dan akuisisi adalah salah satu bentuk keputusan investasi 

jangka panjang (penganggaran modal/capital budgeting) yang harus 

diinvestigasi dan dianalisis dari segi kelayakan bisnisnya. Tujuan merger dan 

akuisisi itu sendiri adalah untuk membangun keunggulan kompetitif 

perusahaan jangka panjang yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai 

perusahaan atau maksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan atau 

pemegang saham (Moin,2003:2). 

Motivasi utama dibalik kebanyakan merger adalah untuk meningkatkan 

nilai dari perusahaan gabungan, kedua perusahaan yang bergabung memiliki 

sinergi dimana dapat memberikan kekuatan yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan reaksi masing-masing perusahaan jika dilihat secara 

terpisah, sehingga perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki nilai 

yang lebih besar dibandingkan sebelum melakukan penggabungan. 

Sinergi harus dikaitkan dengan besarnya premium yang dibayarkan oleh 

perusahaan. Secara kuantitatif merger dan akuisisi akan dinilai sukses apabila 

nilai sinergi lebih besar dibandingkan dengan premium sehingga memberikan 

Net Present Value (NPV) yang positif. Sebaliknya apabila NPV negative, 

berarti nilai sinergi lebih kecil dibandingkan dengan premium yang 

dibayarkan. Merger diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk 

pertumbuhan perusahaan sebelum melakukan merger dan sesudah merger 

(Moin,2003:56). 



Analisis terhadap laporan keuangan diperlukan suatu alat ukur sehingga 

dapat diketahui kinerja perusahaan. Alat ukur yang dapat digunakan dalam 

rangka menganalisis keadaan keuangan perusahaan yaitu menggunakan rasio 

keuangan. Alat ukur tersebut disebut dengan istilah financial ratios untuk 

rasio neraca dan operating ratios untuk rasio laba rugi (Hanafi dan Halim, 

2003:12). Dengan mengadakan analisis data keuangan dari tahun-tahun lalu, 

dapat diketahui kelemahan dari perusahaan serta hasil yang telah dianggap 

cukup baik. Hasil analisis historis tersebut sangat penting artinya bagi 

perbaikan penyusunan rencana (policy) yang akan dilakukan pada masa yang 

akan datang. 

Alat analisis kinerja yang selama ini banyak digunakan antara lain 

adalah rasio keuangan, rasio metode radar, balanced scorecard dan Economic 

Value Adde. 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.  

Sebagai bagian dari usaha yang berkesinambungan dan dalam rangka 

meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, dewan komisaris dan Direksi 

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) dan PT Andhi Chandra Automotive 

Product (ACAP) memutuskan untuk menggabungkan ACAP dan SMSM 

dalam satu perusahaan yaitu PT Selamat Sempurna Tbk (Perusahaan hasil 

penggabungan). Pada tanggal 28 Desember 2006, penggabungan usaha telah 

efektif. 



Untuk menilai bagaimana dampak keberhasilan merger atau akuisisi 

yang dilakukan, dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang melakukan merger 

dan akuisisi, terutama kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan perusahaan dihitung dengan rasio-rasio keuangan maka dapat 

diketahui perubahan aktiva yang dimiliki suatu perusahaan sebelum maupun 

sesudah melakukan merger atau akuisisi. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti tertarik 

untuk meneliti pengaruh merger atau akuisisi dengan membandingkan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah melakukan merger pada PT Selamat 

Sempurna,Tbk , dengan demikian dalam penelitian ini diambil judul “Analisis 

Dampak Merger Terhadap Kinerja Keuangan PT Selamat 

Sempurna,Tbk”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana dampak merger terhadap 

kinerja keuangan pada PT Selamat Sempurna,Tbk ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Penilaian kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger 

berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan dari tahun 2007 dan 2010 

setelah adanya merger sedangkan tahun 2002 dan 2005 sebelum merger. 

Kinerja rasio keuangan yaitu meliputi rasio likuiditas yaitu current ratio (CR), 

Quick Ratio (QR), rasio aktivitas yaitu Total Assets Turnover (TAT), Fixed 



Assets Turnover (FAT), ratio leverage yaitu debt to Equity rasio (DER), Debt 

to Total Assets Ratio (DTA), rasio profitabilitas yaitu return on investment 

(ROI), return on equity (ROE). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap kinerja keuangan pada 

PT Selamat Sempurna,Tbk setelah melakukan merger. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan yang melakukan merger 

Perusahaan yang melakukan merger dapat melihat kenaikan atau 

penurunan nilai aktiva perusahaannya sebelum dan sesudah melakukan 

merger dengan menggunakan rasio keuangan sehingga dapat 

memberikan kebijakan pada perusahaan tersebut. 

b. Bagi Investor dan calon investor. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

investor maupun calon investor tentang kinerja keuangan perusahaan 

sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam membeli 

saham di suatu perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan menambah referensi, informasi dan wawasan 

pemahaman lebih lanjut tentang merger serta penggunaan metode rasio 

yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

sehingga dapat melakukan pengembangan penelitian yang lebih baik. 


