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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan buah hasil dari beberapa objek yang 

menjadi keputusan dari individual secara terus menerus oleh pihak  manajemen 

yang bersangkutan. Penilaian atas kinerja keuangan suatu perusahaan dapat 

dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangannya Laporan kinerja keuangan 

digunakan sebagai sumber informasi terhadap pemegang saham dan masyarakat 

umum mengenai kegiatan usaha dari perusahaan tersebut. Sebuah laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan wajib memuat informasi terkait 

keuangan perusahaan digunakan untuk mengambil keputusan manajerial 

(Angelina, 2011). 

Informasi keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, dianalisis terlebih 

dahulu agar laporan keuangan tersebut relevan dengan tujuan dan kepentingan 

para individu yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, sehingga dapat 

menghasilkan sebuah keputusan bisnis yang tepat dan dianggap saling memberi 

keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencari informasi 

keuangan perusahaan (Effendy, 2009).  

Menganalisis kinerja keuangan alat analisis yang digunakan adalah rasio 

keuangan. Rasio keuangan merupakan alat yang dapat membandingkan satu hal
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dengan hal lainnya atau dengan kata lain membandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan hasil berupa hubungan ataupun korelasi 

dari penyajian laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Alat analisis 

keuangan atau rasio yang sering digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan 

pada penelitian ini adalah rasio likuiditas, solvabilitas/rentabilitas, profitabilitas, 

leverage, dan aktivitas (Riska, 2013). 

Kinerja keuangan perusahaan dikabarkan memburuk sejak masih bergabung 

dengan Rajawali Group di tahun 1991. Pada 15 Juni 2009 perusahaan diakuisisi 

oleh BAT (British American Tobacco) dari PT. Rajawali Corpora dengan 

mengusung nama Bentoel Group sampai dengan saat ini. Meski Bentoel telah 

dakuisisi oleh BAT, perkembangan kinerja perusahaan belum dikatakan membaik 

setelah kerugian yang dialami oleh Bentoel beberapa tahun lalu. 

Fenomena yang dialami oleh perusahaan di tahun-tahun terakhir ini mengenai 

kesimpang siuran kinerja keuangan perusahaan yang menyebabkan pengunduran 

diri 940 karyawan pada tahun 2014 lalu. Selain disertai dengan adanya 

pengunduran diri karyawan, pihak perusahaan juga melakukan penawaran pensiun 

dini sebanyak kurang lebih 400-800 karyawan di tahun 2014. Perusahaan 

mengungkapkan bahwa hal tersebut guna untuk efisiensi kinerja keuangan 

perusahaan.  

Fenomena lainnya yaitu kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam dua 

tahun berturut turut sesudah perusahaan diakuisisi oleh BAT. Bentoel konsisten 
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menanggung rugi tahun berjalan di tahun 2012 perusahaan merugi Rp323, 35 

miliar, lantas pada tahun 2013 kerugian melejit hingga lebih dari dua kali lipat 

kerugian di tahun 2012 menjadi Rp 1,04 triliun (annual report 2013). 

Perusahaan dari tahun 2013 memiliki proyek perbaikan fasilitas dan renovasi 

bangunan serta penambahan gedung. Penambahan aset ini tentunya membutuhkan 

modal yang tidak sedikit dan menyebabkan perusahaan menambah jumlah 

kewajibannya baik kewajiban lancar ataupun kewajiban tidak lancarnya. Jika 

dilihat dari sumber annual report perusahaan, volume dan pendapatan bersih 

tumbuh di tahun 2014 dan penjualan bersih meningkat dibanding tahun 2013. 

Melihat pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan yang masih menjadi 

perhatian untuk terus dilakukan perbaikan, maka dalam penelitian ini penulis akan 

membandingkan kinerja keuangan perusahaan periode 2005-2914. Perbandingan 

kinerja keuangan banyak dilakukan pada beberapa penelitian seperti yang 

dilakukan oleh Kumalasari (2014) yang menghasilkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada variabel CAR, NPL, BOPO, ROE, ROA,  antara 

periode sebelum dan sesudah akuisisi PT. Bank Mutiara dan terdapat perbedaan 

yang signifikan pada variabel APB, PPAP, NIM, dan LDR pada PT. Bank 

Mutiara. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Effendy (2013) yang menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan PT. HM Sampoerna, tbk setelah diakuisisi  mengalami 

penurunan. Hal ini dikarenakan hutang usaha setelah akuisisi yang cenderung naik 
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dibandingkan dengan hutang usaha sebelum akuisisi yang cenderung turun 

dibandingkan dengan sebelum akuisisi yang cenderung naik. Dengan demikian 

menggambarkan bahwa kinerja keuangan setelah akuisisi kurang baik 

dibandingkan sebelum akuisisi. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan oleh peneliti dan beberapa 

penelitian terdahulu yang ditemukan hasil penelitian berbeda, maka penulis 

tertarik untuk meneruskan penelitian ini dengan judul: “ANALISIS KINERJA 

KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI BAT (BRITISH 

AMERICAN TOBACCO) PADA PT. BENTOEL INTERNASIONAL 

INVESTAMA, TBK PERIODE 2005-2014 YANG TERCATAT DI BEI” 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan PT. Bentoel 

Internasional Investama, Tbk saat sebelum dan sesudah akuisisi BAT (British 

American Tobacco)? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan 

Sebelum dan Sesudah Akuisisi BAT pada PT. Bentoel Internasional Investama, 
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Tbk ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan kinerja keuangan 

antara sebelum dan sesudah perusahaan diakuisisi oleh BAT (British American 

Tobacco). 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Ada dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan refrensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan juga merupakan latihan serta pembelajaran dalam 

menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, 

penglaman, dan dokumentasi ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan data dan informasi 

serta gambaran mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan dan dapat 

dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung dengan penelitian ini.  

 

 




