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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tahun 2012 dan pertengahan pertama tahun 2013 sektor properti 

Indonesia bertumbuh cepat, maka pertumbuhan keuntungan developer 

properti Indonesia melonjak tajam, dari 45 perusahaan properti yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, 26 perusahaan 

mencatat pertumbuhan laba bersih lebih dari 50% dan jelas harga properti 

Indonesia semakin meningkat sejalan dengan itu, pada umumnya harga 

properti residensial bertumbuh hampir 30% per tahun antara 2011 dan 

2013.  

Komposisi demografi Indonesia yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi, termasuk sektor properti, Indonesia memiliki populasi yang 

besar sekitar 250 juta orang pada tahun 2015 yang menjadi semakin 

makmur, direfleksikan oleh segmen kelas menengah Indonesia yang 

berkembang cepat. Sejalan dengan tren global, Indonesia telah mengalami 

proses urbanisasi yang cepat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

menyatakan bahwa pada tahun 2050 dua pertiga dari penduduk Indonesia 

diprediksi akan bertempat tinggal di wilayah perkotaan, ini berarti akan 

ada lebih banyak rumah, apartemen, dan kondominium yang akan 

dibangun di wilayah perkotaan Indonesia untuk memenuhi permintaan 

dimasa mendatang. 
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Memasuki persaingan di dunia usaha yang semakin ketat, 

menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan 

agar dapat bertahan atau lebih berkembang, dari laporan Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012 tercatat 45 perusahaan properti dan pada tahun 

2016 bertambah menjadi 61 perusahaan. Hal ini membuat setiap 

perusahaan melakukan strategi-strategi untuk bisa memenangkan 

persaingan yang ada, guna menjalankan terus usahanya atau mampu untuk 

berkembang lebih besar, tumbuh besar, dan kuat dalam persaingan yaitu 

melalui perluasan usaha atau yang biasa disebut ekspansi usaha. Strategi 

akuisisi merupakan alternatif ekspansi usaha yang banyak dilakukan 

perusahaan-perusahaan pada saat ini.  

Husnan (2012:395) menyatakan akuisisi merupakan strategi 

pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur ekspansi yang cepat untuk 

mengakses pasar baru tanpa harus mulai membangun dari awal. Tindakan 

akuisisi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi dan 

memanfaatkan bersama dua atau lebih keahlian. Manfaat dalam 

melakukan akuisisi yaitu untuk memperkuat kinerja perusahaan. Tahun 

2014 tercatat ada 6 perusahaan properti yang melakukan aktivitas akuisisi, 

diantaranya adalah PT. Modernland Realty Tbk, PT. Agung Podomoro 

Land Tbk, dan PT. Greenwood Sejahtera Tbk sebagai perusahaan 

pengakuisisi sedangkan PT. Mitra Sindo Makmur, PT. Wahana Sentra 

Sejati Tbk, dan PT. Trisakti Makmur Persada Tbk sebagai perusahaan 

yang diakuisisi (www.sahamok.com). 
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Dalam penelitian ini lebih memfokuskan penelitian pada 

perbandingan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah 

akuisisi pada perusahaan properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2012-2016. Fahmi (2012:2) menyatakan kinerja keuangan 

adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan 

merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan 

yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan 

yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. 

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. Kemudian untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan setelah melakukan akuisisi dapat dilihat dengan 

membandingkan dari laporan keuangannya dimana untuk mengevaluasi 

kinerja keuangan  perusahaan, alat yang biasanya digunakan adalah rasio 

keuangan.  Adapun perbedaan juga didapat pada kinerja keuangan antara 

sebelum dan sesudah akuisisi dapat dilihat dengan menggunakan rasio 

keuangan seperti rasio likuiditas, laverage/solvabilitas, aktivitas, serta 

profitabilitas/rentabilitas. 
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Jenis rasio likuiditas yang digunakan mencakup Current Ratio 

(CR), Quick Ratio (QR) Jenis rasio laverage terdiri dari Debt to Equity 

Ratio (DER), Debt to Asset Ratio (DAR). Rasio Aktivitas terdiri dari Total 

Asset Turnover (TATO), Fixed Asset Turnover (FATO) Sementara jenis 

rasio profotabilitas mencakup Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE), Net Profit Margin (NPM), dan Gross Profit Margin (GPM). Rasio 

pasar yang terdiri dari Earning Per Share (EPS), dan Price Earning Ratio 

(PER). 

Dampak akuisisi terhadap kinerja keuangan cukup beragam 

tergantung pada tujuan perusahaan melakukan akuisisi. Seperti pada 

penelitian Diany (2017) mendapati perbedaan kinerja keuangan pada 

perusahaan PT. Agung Podomoro Land, dimana hanya current ratio 

mengalami perubahan lebih baik setelah akuisisi. Aprilia (2015) 

mendapati perbedaan kinerja keuangan perusahaan dan kegiatan akuisisi 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Setiawan (2013) 

mendapati perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk dimana rasio leverage sesudah perusahaan 

melakukan akuisisi lebih baik daripada sebelum melakukan akuisisi 

sedangkan untuk rasio likuiditas tidak lebih baik sesudah melakukan 

akuisisi.  

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dengan yang telah 

dikemukakan diatas, menarik untuk menganalisis dan membahas 

mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan setelah terjadinya 
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akuisisi. Pemilihan obyek penelitian dilakukan pada perusahaan properti 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga dari pertimbangan diatas 

penelitian ini diberi judul “Perbandingan Kinerja Keuangan Sesudah 

dan Sebelum Akuisisi Pada Perusahaan Properti Yang Tercatat Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui permasalahan yaitu 

ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan dari perbedaan tersebut 

dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi 

pada perusahaan properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 

hanya dibatasi pada periode penelitian 2012-2016, dengan alat ukur 

kinerja keuangannya adalah rasio likuiditas, leverage, aktivitas, 

profitabilitas, dan rasio pasar serta data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data tahunan perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah akuisisi berdasarkan rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, 
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aktivitas dan rasio pasar pada perusahaan properti yang tercatat di BEI 

periode 2012-2016. 

2. Kegunaan Penelititan 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai 

pengambilan kebijakan untuk mempertimbangkan sebelum 

melakukan akuisisi. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi 

mengenai dampak akuisisi yang dilakukan perusahaan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan, agar nantinya investor akan 

dilakukan seperti pengambilan keputusan dalam melakukan 

pembelian, sehingga investor memperoleh hasil sesuai atas 

investasi yang dilakukannya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi atau masukan untuk peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan 

yang mungkin akan dihadapi saat melakukan akuisisi. 

 

 

 


