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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Diany (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Rasio 

Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Pada Pt. Agung Podomoro 

Land. Teknik analisis data pada penelitian ini menggakan uji Paired 

Sample t-test. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kinerja 

keuangan Pt. Agung Podomoro Land setelah akuisisi lebih baik dari pada 

sebelum akuisisi diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, 

dan profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya current 

ratio yang mengalami perubahan lebih baik sedangkan quick ratio, debt to 

asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, dan return on equity tidak 

lebih baik setelah akuisisi. 

Alfian (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Perbedaan 

Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Pada PT. Jasa Marga, 

Tbk. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji beda rata-

rata berpasangan Paired Sample t-test. Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisa perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara 

signifikan dari ketujuh rasio keuangan yaitu CR, DAR, DER, TATO, 

NPM, ROE, dan ROA.  

Aprilia (2015) melakukan penelitian mengenai Perbandingan Kinerja 

Keuangan Sebelum dan Sesudah Akuisisi Pada Perusahaan Manufaktur 
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selama tahun 2008-2014. Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan uji Paired Sample t-test. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi dan hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa terdapat 8 rasio keuangan yang mempunyai 

perbedaan secara signifikan yaitu current ratio, net profit margin, return 

on asset, return on equity, total asset turnover, fixed asset turnover, 

earning per share, dan price earning ratio. 2 rasio keuangan yang tidak 

mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu debt to equity ratio dan debt 

to total asset ratio. 

Saraswati (2014) melakukan penelitian mengenai Analisis Dampak 

Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi (Studi 

Kasus Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia). Teknik 

analisis data pada penelitian ini menggunakan uji t dan Wilcoxon. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi 

dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan pada rasio keuangan yaitu current ratio, quick ratio, fixed asset 

turnover, total asset turnover, debt to equity ratio, debt asset ratio, return 

on equity, dan return on investment periode antara tiga tahun sebelum dan 

tiga tahun sesudah pengumuman akuisisi.  

Setiawan (2013) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah merger selama tahun 2007-2011 pada PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa yang menganalisis rasio-rasio keuangan 

meliputi leverage (debt to total equity ratio, debt to total asset ratio), 
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likuiditas (net working capital to total asset, current ratio, quick ratio), 

efisiensi (asset turnover ratio, inventory turnover ratio) dan profitabilitas 

(retun on investment/on asset, return on equity). Terdapat rasio keuangan 

yang bersifat tidak lebih baik terhadap kinerja keuangan perusahaan 

sesudah melakukan akuisisi. 

B. Tinjauan Teori 

Perluasan atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk 

mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan 

keuntungan atau profit perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan 

melakukan akuisisi. 

1. Akuisisi 

a. Pengertian akuisisi 

Moin (2004:13), perusahaan dapat tumbuh dan berkembang 

dengan menerapkan strategi yang tepat. Pengembangan usaha agar 

tetap eksis danterus berkembang adalah sesuatu yang harus 

dipikirkan oleh seluruh bagian dalam perusahaan. Salah satu usaha 

dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengembangkan 

strategi pertumbuhan. Dalam rangka tumbuh dan berkembang ini 

perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah 

satu dari dua jalur alternatif yaitu pertumbuhan dari dalam 

perusahaan (organic/internal growth) dan pertumbuhan luar 

perusahaan (external growth). 
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Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan 

dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal (start-up 

business). Sebaliknya pertumbuhan eksternal dapat dilakukan 

dengan “membeli” perusahaan yang sudah ada. Pertumbuhan 

eksternal ada tiga jenis, yaitu: 

1) Merger: Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang 

kemudian hanya ada satu perusahan yang tetap hidup sebagai 

badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan 

aktivitasnya atau bubar. 

2) Akuisisi: Pengalihan  kepemilikan atau pengendalian atas 

saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan 

dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang 

diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah.  

3) Konsolidasi: Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua 

perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara 

membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan 

yang meleburkan diri menjadi bubar. 

Di Indonesia istilah merger dan akuisisi kadang saling 

menggantikan. Pembahasan dalam bab ini akan memusatkan pada 

masalah akuisisi. Beberapa pengertian akuisisi antara lain: 

1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 

tahun 1998 tentang penggabungan usaha mendefinisikan 

akuisisi sebagai berikut: 



11 
 

“Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik 

seluruh atau sebagian saham perseorangan yang dapat 

mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan 

tersebut”. 

2) Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 

No.22 mendefinisikan akuisisi dari prespektif akuntansi 

sebagai berikut: 

“Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha dimana salah satu 

perusahaan, yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali 

atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi 

(acquiree), dengan memberi aktiva tertentu, mengakui suatu 

kewajiban, atau mengeluarkan saham”. 

b. Manfaat Akuisisi 

Keputusan melakukan akuisisi oleh sebuah perusahaan bagi 

sebagian orang masih dipandang sebagai keputusan yang 

kontroversial karena memiliki dampak yang sangat dramatis dan 

kompleks. Secara umum alasan melakukan akuisisi terdiri dari 

beberapa hal. Alasan melakukan akuisisi adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat biaya (cost advantage). Seringkali lebih murah bagi 

perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan 

melalui akuisisi dibandingkan melalui pengembangan. Hal ini 

benar terutama periode inflasi. 
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2) Risiko lebih rendah (lower risk). Membeli lini produk dan 

pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya 

dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan 

pasarnya. 

3) Berkurangnya penundaan operasi (fewer operating delays). 

Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui akuisisi dapat 

diharapkan untuk segera beroperasi dan peraturan pemerintah 

yang lainnya. 

4) Mencegah pengambil-alihan (avoidance of takeovers). 

Beberapa perusahaan bergabung untuk diakuisisi oleh 

perusahaan lain, karena perusahaan yang lebih kecil cenderung 

lebih mudah diserang untuk diambil-alih. Perusahaan-

perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi 

biasanya bukan merupakan calon pengambil-alih yang 

menarik. 

5) Akuisisi harta tidak berwujud (acquisition of intangible assets). 

Pengembangan badan usaha melibatkan penggabungan sumber 

daya tidak berwujud maupun berwujud. Maka akuisisi atas hak 

paten, hak atas mineral, database pelanggan, atau keahlian 

manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi 

suatu penggabungan usaha (Beams, 2004:1). 
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c. Klasifikasi Akuisisi 

Dalam prakteknya aktivitas akuisisi dapat berbeda-beda 

jenisnya. Klasifikasi akuisisi berdasarkan obyek yang diakuisisi 

dibedakan atas dua jenis, yaitu: 

1) Akuisisi Saham 

Istilah akuisisi digunakan untuk menggambarkan suatu 

transaksi jual beli perusahaan, dan transaksi tersebut 

mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan tersebut 

dari penjual kepada pembeli. Karena perusahaan terdiri atas 

saham-saham, maka akuisisi terjadi ketika pemilik saham 

menjual saham-saham mereka kepada pengakuisisi. 

2) Akuisisi Aset 

Apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki 

perusahaan lain maka dapat membeli sebagian atau seluruh 

aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Jika pembelian 

tersebut hanya sebagian dari aktiva maka hal ini dinamakan 

akuisisi parsial. Akuisisi aset dilakukan apabila pihak 

pengakuisisi tidak ingin terbebani hutang yang ditanggung oleh 

perusahaan aset. 

d. Motif Akuisisi 

Moin, (2010:53-61), motif melakukan akuisisi terdiri dari: 
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1) Motif Ekonomi 

Motif ekonomi bertujuan untuk menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan bagi 

perusahaan maupun bagi pemegang sahamnya untuk tujuan 

jangka panjangnya. 

2) Motif Non  Ekonomi 

Akuisisi dilakukan bukan hanya didasarkan karena 

pertimbangan ekonomi saja, tetapi didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan lain seperti prestis dan ambisi 

yang berasal kepentingan personal baik dari manajemen 

perusahaan maupun dari pemilik perusahaan. 

Hanafi (2011:18), motivasi yang melatar belakangi perusahaan 

melakukan merger dan akuisisi tertuang dalam beberapa teori, 

antara lain: 

1)  Teori Efisiensi 

Menurut teori ini, merger dapat meningkatkan efisiensi 

karena akan terbentuk sinergi, yang secara sederhana diartikan 

sebagai 2+2=5, yaitu konsep dalam ilmu ekonomi yang 

mengatakan gabungan faktor-faktor yang komplementer akan 

menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Sinergi tersebut 

dapat berupa sinergi manajemen, sinergi operasi, dan sinergi 

keuangan. 
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2) Teori Diversifikasi 

Dengan memiliki bidang usaha yang beraneka ragam maka 

suatu perusahaan dapat menjaga stabilitas pendapatannya. 

3) Teori Kekuatan Pasar 

Keinginan untuk meningkatkan pangsa pasar (market 

share) juga dapat menjadi salah satu motivasi terjadinya suatu 

merger. Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang 

sebelumnya saling bersaing menjual produk yang sama, secara 

teoritis akan meningkatkan penguasaan pangsa pasar secara 

berlipat ganda. 

4) Teori Keuntungan Pajak 

Keuntungan di bidang perpajakan melalui pengurangan 

kewajiban pembayaran pajak dapat menjadi motivasi yang 

melatarbelakangi suatu merger. Merger dapat dilihat untuk 

meminimalkan pajak dan menggunakan kas yang berlebih dan 

mengurangi laba kena pajak. Sebagai contoh, perusahaan yang 

menguntungkan dan berada di rentang pajak tertinggi dapat 

mengakuisisi sebuah perusahaan yang memiliki akumulasi 

kerugian pajak dalam jumlah besar. Kerugian secara pajak ini 

selanjutnya dapat langsung diubah menjadi penghematan pajak 

daripada dibawa ke tahun berikutnya dan digunakan di masa 

mendatang. 
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2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan dibuat 

oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak 

manajemen dan kepada pemilik perusahaan. Seiring dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat maka informasi 

akuntansi juga mengalami perkembangan, ini mengakibatkan 

timbulnya berbagai macam pengertian mengenai laporan keuangan. 

Berikut ini terdapat beberapa paparan mengenai pengertian laporan 

keuangan dari para ahli. 

Munawir (2010:3), pengertian laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. Sugiyono (2012:3), pengertian laporan keuangan 

adalah hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. 

Pendapat selanjutnya, Jumingan (2006:2) laporan keuangan adalah 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi 

keuangan dan hasil operasi perusahaan. Sedangkan menurut PSAK 

nomor 1 (revisi 2009) laporan keuangan adalah suatu penyajian 
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terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Harahap (2013:105), pengertian laporan keuangan adalah 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan 

keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi, 

atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi 

Keuangan. 

Berdasarkan beberapa pengertian laporan keuangan diatas, dapat 

dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan atau 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi serta mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi 

perusahaan yang disajikan secara terstruktur. 

a. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan 

tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Ada beberapa tujuan 

laporan keuangan yang dikutip dari beberapa ahli. 

Kusnadi (2008:28), tujuan laporan keuangan adalah: 

1) Untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

ekonomi. 

2) Menunjukkan apa yang telah dicapai oleh pihak manajemen 

perusahaan dimasa lampau sehingga para pihak yang 
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berkepentingan atas perusahaan mempunyai dasar berpijak dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

3) Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

perusahaan. 

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 (revisi 2009) yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan 

keuangan yaitu:   

1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan. 

2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan 

ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non keuangan. 

3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa 

yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen 

berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan 
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ekonomi, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual 

investasi mereka pada perusahaan tersebut. 

Kasmir (2011:10), tujuan laporan keuangan yaitu: 

1) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2) Memberikan informasi tentang jenis dan kewajiban dan modal 

yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4) Memberikan informasi tentangg jumlah biaya dan jenis biaya 

yang dikeluarkan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

5) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 

6) Membrikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

7) Memberikan informasi keuangan lainnya. 

Selain tujuan dibuatnya laporan keuangan, terdapat juga 

manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan keuangan. Berikut 

manfaat yang diperoleh dari pembuatan laporan keuangan menurut 

para ahli. 

Fahmi (2012:26), dengan adanya laporan keuangan yang 

disediakan pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu 
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pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, dan 

sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun 

dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan 

datang. 

Selanjutnya manfaat laporan keuangan menurut Hanafi dan 

Halim (2007:36) adalah sebagai: 

1) Informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 

2) Informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran 

pemakai eksternal. 

3) Informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas 

perusahaan. 

4) Informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim terhadap 

sumber daya tersebut. 

5) Informasi mengenai pendapatan dan komponen-komponen.   

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat 

dipahami bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan gambaran dan informasi yang jelas bagi para 

pengguna laporan keuangan terutama bagi manajemen suatu 

perusahaan, sehingga manfaatnya dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan dalam menerapkan langkah-langkah 

strategis sehingga mempermudah dalam proses pengambilan 

keputusan demi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang. 
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3. Kinerja Keuangan 

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. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan 

secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 

2012:2). 

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. 

a. Manfaat Penilaian Kinerja  

Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi 

dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

2) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara 

keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan 
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untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan 

perusahaan secara keseluruhan. 

3) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan 

untuk masa yang akan datang. 

4) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan 

organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi 

pada khususnya. 

5) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar 

dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 

b. Tujuan Penilaian Kinerja 

Munawir (2010:31) tujuan penilaian kinerja perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang 

harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 

2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 
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4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang 

diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk 

membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta 

kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para 

pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis 

keuangan. 

c. Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja keuangan sangat diperlukan oleh semua 

perusahaan demi berkembangnya perusahaan tersebut, perusahaan 

dapat dinilai kinerjanya oleh pihak terkait sesuai dengan ruang 

lingkup bisnisnya. Dalam melakukan penilaian kinerja keuangan 

diperlukan proses atau tahapan sehingga akan diperoleh hasil akhir 

kinerja suatu perusahaan. 

Fahmi (2012:3), ada beberapa tahap dalam menganalisis 

kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu: 

1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan tujuannya 

adalah agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai 

dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam 

dunia akuntansi sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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2) Melakukan perhitungan penerapan metode, perhitungan disini 

adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang 

sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan 

memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang 

diinginkan. 

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang 

diperoleh. 

4) Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang 

ditemukan. 

5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan.   

4. Anilisis Time Series 

Analisa data time series adalah analisa yang menerangkan dan 

mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu 

periode (Hasan, 2002:184). Analisis time series dilakukan untuk 

memperoleh pola data time series dengan menggunakan data masa lalu 

yang akan digunakan untuk meramalkan suatu nilai pada masa yang 

akan datang. Dalam data time series terdapat empat macam tipe pola 

data, yaitu: 

b. Horizontal 

Tipe data horizontal ialah ketika data observasi berubah-ubah 

disekitar tingkatan atau rata-rata yang konstan. Sebagai contoh 
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penjualan tiap bulan suatu produk tidak meningkat atau menurun 

secara konsisten pada suatu waktu. 

c. Musiman (seasonal) 

Tipe data seasonal ialah ketika observasi dipengaruhi oleh 

musiman, yang ditandai dengan adanya pola perubahan yang 

berulang secara otomatis dari tahun ke tahun. 

d. Trend 

Tipe data trend ialah ketika observasi naik atau menurun pada 

perluasan periode suatu waktu. 

e. Cyclical 

Tipe data cyclical ditandai dengan adanya fluktuasi bergelombang 

data yang terjadi di sekitar garis trend.  

5. Analisis Rasio Laporan Keuangan Perusahaan  

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan 

(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain (Munawir, 2000:54). Rasio sebenarnya hanyalah alat 

yang dinyatakan dalam aritmathical terms yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial (Riyanto, 

2001:329). Rasio keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan hubungan antara berbagai macam akun (accounts) 

dari laporan keuangan yang mencerminkan keadaan keuangan serta 

hasil operasional perusahaan. 

Analisis rasio keuangan yang digunakan adalah: 
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a. Rasio Keuangan Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. 

Pengendalian yang cukup diperlukan untuk mempertahankan 

kegiatan dan kelancaran operasional perusahaan yang bertujuan 

untuk menghindari adanya tindakan tindakan penyelewengan atau 

penyalahgunaan oleh karyawan perusahaan. Apabila semakin besar 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka 

pendeknya maka akan mempengaruhi berbagai kemungkinan 

perusahaan akan mendapatkan pembiayaan dari para kreditur 

jangka pendek untuk mengoprasikan kegiatan usahanya. Rasio 

likuiditas dapat dihitung berdasarkan informasi modal kerja pos 

pos aktiva lancar dan hutang lancar (Sawir,2009:10). 

Kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari sangat 

dipengaruhi oleh ketersediannya aktiva lancar yang dapat 

mendanai usaha perusahaan. Namun, tidak semua aktiva lancar 

dapat digunakan untuk mendanai usaha pokok perusahaan, karena 

diperlukan juga untuk membayar hutang jangka pendek. Rasio 

likuiditas pada prinsipnya membandingkan aktiva lancar dengan 

hutang lancar. Semakin besar jumlah aktiva lancar dari pada 

hutang lancar, maka semakin lancar pula usaha dan pembayaran 

hutang perusahaan, namun jika jumlah aktiva lancar lebih kecil 
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dari hutang lancar maka akan mengganggu usaha dan pembayaran 

hutang perusahaan.  

Riyanto (2008:25) menyatakan bahwa likuiditas adalah masalah 

yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban financialnya yang segera harus 

dipenuhi. Suatu perusahaan yang mempunyai alat-alat likuid 

sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban 

financialnya yang segera harus terpenuhi, dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut likuid, dan sebaliknya apabila suatu 

perusahaan tidak mempunyai alat-alat likuid yang cukup untuk 

memenuhi segala kewajiban financialnya yang segera harus 

terpenuhi dikatakan perusahaan tersebut insolvable.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio 

ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja 

yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian 

rasio likuiditas berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan 

sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham 

perusahaan. 
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1) Jenis-jenis Rasio Likuiditas 

a) Current Ratio (Rasio Lancar) 

Current Ratio merupakan perbandingan antara aktiva 

lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang 

paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan 

suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Current ratio menunjukkan sejauh mana akitva lancar 

menutupi kewajiban-kewajiban lancar.Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar 

semakintinggi kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. Current ratio yang rendah 

biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam 

likuidasi, sebaliknya current ratio yang terlalu tinggi juga 

kurang bagus, karean menunjukkan banyaknya dana 

menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi 

kemampulabaan perusahaan (Sawir, 2009:10). 

Apabila mengukur tingkat likuiditas dengan 

menggunakan current ratio sebagai alat pengukurnya, 

maka tingkat likuiditas atau current ratio suatu perusahaan 

dapat dipertinggi dengan cara (Riyanto, 2008:28). 

1) Dengan utang lancar tertentu, diusahakan untuk 

menambah aktiva lancar.  
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2) Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk 

mengurangi jumlah utang lancar.  

3) Dengan mengurangi jumlah utang lancar sama-sama 

dengan mengurangi aktiva lancar.  

Current ratio dapat dihitung dengan formula: 

 

b) Quick Ratio atau Acid Test Ratio 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek 

dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid 

(Liquid Assets). 

Rumus menghitung Quick Ratio: 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑥 100% 

b. Rasio Laverage 

Rasio Laverage adalah rasio yang membandingkan seluruh 

hutang perusahaan dengan kekayaan yang dimiliki perusahaan, 

untuk mengukur seberapa tinggi aktiva perusahaan yang 

disediakan pemilik, dan berapa yang didanai dari pinjaman. 

Semakin rendah angka rasionya, risiko untuk mengembalikan 

pokok pinjaman dan bunganya dalam jangka panjang semakin 

kecil. Sebaliknya, jika angka rasio semakin tinggi, risiko untuk 
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mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya dalam jangka 

panjang semakin besar. Fahmi (2012:127) mendefinisikan rasio 

leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang. Sedangkan Harahap (2010:306) mendeskripsikan 

rasio leverage adalah hubungan antara utang perusahaan terhadap 

modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat 

diketahui bahwa rasio leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang sehingga dapat menggambarkan hubungan antara utang 

perusahaan terhadap modal maupun aset. Dari rasio ini dapat 

diketahui besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan modal 

sendiri. 

1) Jenis-jenis Rasio Laverage 

a) Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini 

dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang lacar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini 

berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 



31 
 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan 

kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang (Kasmir, 

2012:158). 

Siegel dan Shim dalam Fahmi (2012:128) 

mendefinisikan debt to equity ratio sebagai ukuran yang 

dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk 

kreditor. Menurut (Brigham dan Houston, 2001: 58) Debt 

to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara 

total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya. 

Kasmir, (2012:158), rumusan untuk mencari Debt 

To Equity Ratio dapat digunakan perbandingan antara total 

utang dengan total ekuitas sebagai berikut:  

 

b) Debt Asset Ratio (DAR) 

Kasmir (2008:156) Debt to Asset Ratio (DAR) 

adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah 
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modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada 

aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Menurut Marggaretha Debt to Asset Ratio (DAR) adalah 

variabel yang mendefinisikan seberapa banyak proporsi 

dari aktiva yang sumber pendanaannya berasal dari 

pinjaman atau kredit. 

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan 

hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva 

perusahan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga 

menyediakan informasi tentang kemampuan 

perusaaandalam mengaptasi kondisi pengurangan aktiva 

akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga 

kepada kreditor. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan 

peningkatan dari ressiko pada kreditor (Darsono 2005: 54). 

Adapun rumus untuk menghitung Debt to Asset Ratio 

(DAR) menurut Kasmir (2008:156) adalah sebagai berikut: 

 

c. Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa 

efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 

padanya. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya 
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terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam 

unsur aktiva misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. 

1) Total Assets Turn Over (Perputaran aktiva) 

Total Assets Turn Over merupakan perbandingan antara 

penjualan dengan total aktiva suatu perushaan dimana rasio ini 

menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam 

satu periode tertentu. Total Assets Turn Over rasio yang 

menunjukan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva 

perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu 

(Syamsudin, 2009:19). 

Total Assets Turn Over dihitung sebagai berikut: 

𝑇𝐴𝑇𝑂 =
Penjualan

Total Aktiva
 

2) Fixed Assets Turn Over (Perputaran aktiva tetap) 

Fixed Assets Turn Over merupakan perbandingan antara 

penjualan dengan aktiva tetap. Fixed Assets Turn Over 

mengukur efektifitas penggunaan dana yang tertahan pada 

harta tetap seperti pabrik dan peralatan, dalam rangka 

menghasilkan penjualan, atau berapa rupiah penjualan bersih 

yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada 

aktiva tetap. 

Perputaran aktiva tetap dihitung dengan rumus: 

𝐹𝐴𝑇𝑂 =
Penjualan

Aktiva Tetap
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d. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio 

rentabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas 

manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas 

manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap 

penjualan dan investasi perusahaan.Profitabilitas merupakan salah 

satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu 

perusahaan menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, 

asset dan modal saham tertentu. 

Munawir (2010:33), “Rentabilitas atau Profitabilitas, adalah 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu”. Rasio profitabilitas memberikan jawaban 

akhir bagi manajemen perusahaan karena rasio profitabilitas ini 

memberikan gambaran mengenai efektifitas pengelolaan 

perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Return On Equity. Selanjutnya Hasil pengambilan 

ekuitas atau return on equityatau rentabilitas modal sendiri 

merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal 

sendiri. 
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Kasmir (2008:196) Rasio Profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan . 

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen 

suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah 

penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. 

1) Jenis-jenis Rasio Profitabilitas 

a) Return on Assets (ROA) 

Return on Assets juga sering disebut sebagai 

rentabilitas ekonomis merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan (Sutrisno, 2000:266). ROA 

sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi memberikan 

informasi seberapa efisien suatu perusahaan dalam 

melakukan kegiatan usahanya. Rasio ini menunjukan 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

semua investor (Riyanto, 2008). Rasio ini mengukur tingkat 

pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. 

Semakin tinggi ROA semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin 

tinggi keuntungan yang dihasilkan perusahaan akan 
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menjadikan investor tertarik akan nilai saham (Arifin 

2002;65). 

Rasio ROA dapat dihitung dengan rumus : 

 

b) Return on Equity (ROE) 

Return on Equity merupakan perbandingan antara 

laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on 

Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) 

atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan 

(Harahap, 2011:305). 

Return on Equity adalah rasio yang memperlihatkan 

sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net 

worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham perusahaan (Sawir, 2009:20). ROE 

menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering 

disebut rentabilitas usaha. 

Return on Equity dapat dihitung dengan formula: 
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c) Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Marginmerupakan rasio yang 

mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan 

untuk berproduksi secara efisien (Sawir, 2009:18). 

Gross Profit Margin merupakan presentase laba 

kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross 

profit margin semakin baik keadaan operasi perusahaan, 

karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan 

relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian 

pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin 

semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsudin, 

2009:61). 

Gross Profit Margin dihitung dengan formula: 

 

d) Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak 

terhadap penjualan. Semakin tinggi Net Profit Margin 

semakin baik operasi suatu perusahaan (Sawir, 2009:19). 

Net Profit Margin dihitung dengan rumus: 
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e. Rasio Pasar 

Rasio Pasar merupakan indikator untuk mengukur mahal 

murahnya suatu saham, ukuran prestasi perusahaan yang paling 

lengkap bagi para pemegang saham, serta dapat membantu investor 

dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan dividen 

yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa saham. 

Namun rasio pasar tidak mempunyai ukuran yang menunjukkan 

tingkat efisiensi rasio serta tidak dapat mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan 

harga saham maupun jika dipergunakan oleh pihak manajemen 

perusahaan. 

Hanafi (2004:43), Rasio Pasar mengukur harga pasar saham 

perusahaan, relative terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio 

ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang investor ataupun 

calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan 

pada rasio ini. 

1) Jenis-jenis Modal Saham atau Rasio Pasar 

a) Earning Per Share (EPS) 

Rasio ini berguna untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum 

berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya 
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dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham 

menigkat.  

Pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang 

saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik 

akan Earning Per Share (EPS), karena hal ini 

menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap 

lembar saham biasa. Para calon pemegang saham tertarik 

dengan earning per share yang besar, karena hal ini 

merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu 

perusahaan. 

Rumus untuk menghitung Earning Per Share adalah : 

EPS =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
X 100%  

b) Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio menunjukan berapa banyak 

investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari laba 

dilaporkan. Oleh para investor rasio ini digunakan untuk 

memprediksi kemapuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba di masa yang akan datang. Kesediaan para investor 

untuk menerima PER sangat bergantung pada prospek 

perusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat 

pertumbuhan yang tinggi, biasanya memiliki PER yang 

tinggi. Sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 
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yang rendah cenderung memiliki PER yang rendah pula 

(Prastowo, 2005:96). 

Rumus untuk menghitung Price Earning Ratio adalah: 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 
 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Salah satu tujuan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah 

untuk menunjukan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai 

perusahaan bagi perusahaan maupun bagi pemegang sahamnya untuk 

tujuan jangka panjangnya. 

Rasio likuiditas pada umumnya mengukur kemampuan perusahaan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi hutang-hutang jangka 

pendek yang segera jatuh tempo. Perbandingan aktiva lancar dengan 

hutang lancarnya, Current Ratio (CR) dan Quick Ratio (QR) 

mengindikasikan likuiditas perusahaan. Dilakukannya penggabungan 

usaha maka semestinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang 

jangka pendek akan meningkat. 

Rasio leverage merupakan tingkat jumlah hutang terhadap seluruh 

kekayaan perusahaan. Maka jika terjadi sinergi atas dilakukannya akuisisi 

maka secara umum kesertaan modal mereka akan cukup baik untuk 

melakukan usahanya sehingga penggunaan hutang secara keseluruhan atau 

atas ekuitas perusahaan terkait Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) dalam menjalankan perusahaan dapat diminimalisir. 
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Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif manajemen perusahaan 

mengelola aktivanya. Dengan kata lain rasio ini mengukur seberapa besar 

kecepatan aset-aset perusahaan dikelola dalam rangka menjalankan 

bisnisnya. Dengan akusisi maka sharing tentang efektifitas perusahaan 

dapat dilakukan sehingga dapat meningkatkan kefektifitasan perusahaan 

dapat terjadi. 

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba dari penjualannya juga sebagai pengukur tingkat 

efektifitas manajemen suatu perusahaan, dimana Return on Assets (ROA), 

Earnings per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM) serta Gross Profit 

Margin sebagai alat ukurnya. 

Rasio pasar digunakan untuk menunjukkan sejauh mana investor 

saham menilai layak tidaknya harga saham perusahaan untuk dibeli. 

Ketika investor menilai bahwa harga saham perusahaan masih wajar 

(belum terlalu tinggi) dan perusahaan tersebut memiliki potensi 

pertumbuhan, maka harga saham perusahaan itulah yang memiliki potensi 

pertumbuhan. 

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antar 

variabel dalam suatu penelitian, yang di uraikan oleh jalan pikiran menurut 

kerangka logis (Idrus, 2009: 75). Berdasarkan tinjauan hasil penelitian 

terdahulu yang mengemukakan beberapa hasil-hasil penelitian dan 

berdasarkan tinjauan teori yang telah diuraikan diatas maka dalam analisis 

kinerja keuangan perusahaan publik setelah terjadinya merger dan akuisisi, 
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rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio 

Likuiditas, Rasio Laverage, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan 

Rasio Pasar. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis 

Dari sisi keuangan, akuisisi adalah investasi jangka panjang yang 

harus dianalisis dari aspek kelayakan bisnisnya. Sementara itu prespektif 

manajemen strategi, akuisisi adalah salah satu alternative strategi 

pertumbuhan melalui jalur eksternal untuk mencapai tujuan usaha. 

Akuisisi yang terjadi juga diharapkan akan menciptakan nilai tambah yang 

merupakan indikasi ada tidaknya pertumbuhan dari peristiwa akuisisi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah dan Noviani (2013) 

dengan judul Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan 

Sesudah Merger dan Akuisisi (Pada Perusahaan Pengakuisisi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2006), dengan hasil 

penelitian bahwa rasio likuiditas yang diukur Current Ratio, rasio 

profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity, rasio nilai pasar yang 

diukur dengan PER mengalami  peningkatan serta kinerja manajemen 

yang semakin efektif dan semakin meningkat. Hipotesis yang dirumuskan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi 

pada perusahaan properti pengakuisisi. 

 

 

 

 


