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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengaruh globalisasi membuat persaingan dunia bisnis semakin ketat. Banyak 

perusahaan berusaha mencari solusi untuk tetap bertahan dan meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Perubahan deregulasi, kemajuan teknologi dan 

telekomunikasi, serta perubahan sector lainya juga dapat mempengaruhi keadaan 

ekonomi yang akan berdampak langsung bagi perusahaan, sehingga menutut 

perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang sehingga dapat bersaing. 

Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, dapat 

dilakukan ekspansi bisnis dengan memilih salah satu diantara dua cara alternatif, 

yaitu ekspansi internal dan ekspansi eksternal. Ekspansi internal terjadi pada saat 

divisi yang ada dalam perusahaan tumbuh secara normal melalui capital budgeting. 

Ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan usaha merger dan 

akuisisi. Ekspansi bisnis diperlukan perusahaan untuk mencapai efisiensi, menjadi 

lebih kompetitif antar pesaing, dan untuk meningkatkan profit perusahaan. 

(Payamta & Sholikah, 2004) 

Merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan yang baik untuk menguasai 

pasar baru untuk produk baru tanpa harus membangun image dan produk dari awal. 

Strategi eksternal yakni merger dan akuisisi terdapat penghematan waktu yang 
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sangat signifikan untuk mengembangkan perusahaan dan merger dan akuisisi dapat 

menjadi strategi yang menguntungkan dengan hasil positif bagi pemegang saham 

dan keadaan perusahaan dalam jangka panjang. (Moin, 2003:13) 

Tren merger dan akuisisi di Indonesia terjadi saat tahun 1998, dimana 

terjadinya krisis moneter sebagai konsekuensi disvestasi oleh IMF untuk 

membayar hutang Indonesia. Penyumbang disvestasi terbesar adalah sektor 

perbankan, telekomunikasi, pertambangan dan agribisnis. Di Indonesia misalnya, 

terdapat berbagai peristiwa merger dan akuisisi seperti merger Bank Mandiri, 

merger Bank Permata, akuisisi Indofood atas Bogasari, dan akuisisi Kalbe Farma 

atas Dankos Lab. Aktivitas meger dan akuisisi semakin meningkat seiring dengan 

intensnya perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal. 

Menurut data Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2010 dan 

2011 merupakan tahun dimana gelombang merger dan akusisi melanda Indonesia. 

Merger dan akuisisi di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun. Jumlah 

perusahaan yang melakukan kegiatan merger dan akuisisi terlihat berkembang 

pesat, dilihat dari data yang diperoleh dari tahun 2010-2016 sebagai berikut :  

Tabel 1 : Data perusahaan merger dan akuisisi tahun 2010-2016 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah Perusahaan 3 43 36 69 55 51 65 

Sumber data : www.kppu.go.id  

http://www.kppu.go.id/
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Data tersebut menunjukan adanya peningkatan dari tahun 2010-2016. Dilihat 

dari tahun 2010 jumlah perusahaan yang melakukan akuisisi dan merger hanya 3 

perusahaan, namun berdanding terbalik pada tahun 2011, dimana jumlah 

perusahaan meningkat secara drastis sebanyak 43 perusahaan. Pada tahun 2012 

jumlah perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi mengalami penurunan, 

sehingga hanya ada 36 perusahaan.  

Pada tahun 2013 jumlah perusahaan 69, namun pada tahun 2014 menurun 

hingga 2015 masing-masing berjumlah 55 dan 51. Pada tahun 2016 jumlah 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi meningkat hingga 65 perusahaan. 

Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat untuk masa yang akan datang 

selanjutnya, didukung dengan banyaknya persaingan antara perusahaan, dimana 

perusahaan sedang marak-maraknya melakukan st rategi agar dapat terus 

berkembang. 

Terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 102 tentang Pemegang IUP dan 

IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara dalam 

pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral 

dan batubara. Tidak selamanya perusahaan pertambangan dapat melakukan 

kegiatan proses produksinya sendiri sehingga, Perusahaan pertambangan harus 

melakukan ekspansi dan mencari partner. Sebagai contoh yang terjadi pada PT 

Derma Henwa yang mengakuisisi PT Cipta Multi Prima yang bergerak dalam 

bidang perbengkelan dan pengakutan darat dalam sektor pertambangan. 
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Perusahaan perlu mengetahui apakah kegiatan merger dan akuisisi tersebut 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat 

digunakan sebagai sumber informasi bagi perusahaan bahwa kegiatan merger dan 

akuisisi antar perusahaan telah berhasil sebagai salah satu strategi pertumbuhan 

perusahaan. Menilai kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan melihat dari sudut 

pandang keuangan dan non keuangan. Upaya mengetahui penilaian kinerja 

perusahaan setelah melakukan kegiatan merger atau akuisisi adalah dengan 

pendekatan kinerja keuangan yang dilihat dari analisis rasio keuangan yakni rasio 

profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. 

Hasil penelitian Aprilita dkk (2013) menunjukan perubahan setelah melakukan 

aktivitas akuisisi ini dapat tercermin dalam kondisi finansial perusahaan. Ketika 

kondisi finansial perusahaan setelah melakukan merger atau akuisisi menjadi lebih 

baik, maka keputusan merger atau akuisisi tepat. Ketika terjadi sebaliknya, maka 

kepetusan melakukan kegiatan merger atau akuisisi kurang tepat. Melihat 

keberhasilan kegiatan merger atau akuisisi dapat dilihat dari kinerja keuangan 

perusahaan setelah melakukan merger atau akuisisi. 

Penelitian yang dilakukan Aprilita dkk (2013) menyatakan tidak terdapat 

perbedaan kinerja keuangan yang signifikan terhadap perusahaan yang melakukan 

kegiatan merger dan akuisisi pada periode 2000-2011, dengan menggunakan rasio 

ROI, ROE, DER, TATO, dan EPS secara serentak. Hasil yang sama pada penelitian 
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yang dilakuakan oleh Payamta dan Setiawan (2004) pengaruh merger dan akuisisi 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada periode 1990-1996. 

Berbanding terbalik dari hasil penelitian diatas, dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Hamidah dan Manasye (2013). Hasil penelitian tersebut 

menyatakan adanya perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada periode tahun 2004-2006. 

Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data One-Sample Kolmogorov 

Smirnov untuk uji normalitas dan Paired sample t-test unntuk uji hipotesis. 

Pada tahun 2013 menurut KPPU, tahun tersebut sektor pertambangan mulai 

marak melakukan merger dan akuisisi. aktivitas merger dan akuisisi paling banyak 

tercatat di industri pertambangan batubara. Pada tahun kebelakangan hampir semua 

harga komiditi tambang sedang melemah. Dalam waktu 10 tahun terakhir tidak lagi 

ditemukan tambang baru dan cadangan yang besar. Kejadian ini menjadi 

kontradiksi, karna disuatu sisi pasokan akan berkurang sementara kebutuhan akan 

meningkat, namun harga melonjak turun. Keadaan tersebut membuat purusahaan 

gencar melakukan merger dan akusisi untuk meningkatkan cadangan untuk 

kedepannya. (www.tambang.co.id) 

Pada paruh kedua 2016 harga batubara melonjak tinggi, Kenaikan harga ini 

dipicu oleh pulihnya harga minyak mentah, sehingga memberikan angin segar 

terhadap industri pertambangan.(www.indonesia-investments.com) Tren merger 

dan akuisisi terjadi tidak hanya disaat harga komoditas sedang dalam kondisi 

http://www.tambang.co.id/
http://www.indonesia-investments.com/


6 
 

distressed, melainakan juga dalam kondisi sedang menguat. Salah satu faktor sektor 

pertambangan melakukan merger dan akuisisi selain karna distressed selling, 

namun sebagai strategi pertumbuhan dan untuk optimalisasi portofolio 

perusahaan.(www.kalimanta.bisnis.com)  

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut membuat menarik untuk dilakukanya 

penelitian mengenai bagaimana pengaruh merger atau akuisisi terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dilihat dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, 

rasio profatibilitas dan rasio pasar. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan 

Sesudah Merger atau Akuisisi ( Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode 2013-2016)” 

B. Perumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, berikut 

rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :   

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan merger atau akuisisi? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan merger atau akuisisi? 
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C. Pembatasan Masalah 

Menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti akan 

membatasi pokok permasalahan yang ada. Batasan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah peneliti melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan 

pengakuisisi sebelum dan sesudah merger atau akuisisi pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan 

rasio keuangan, yakni adalah : Current Ratio, Quick Ratio, Total Assets Turn Over, 

Fixed Assets Turn Over, Debt to Equity Ratio, Debt to Assets Ratio, Net Profit 

Margin, Return On Equity, Earning Per Share, dan Equity Per share 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan merger atau akuisisi 

b. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sedudah melakukan 

kegiatan merger atau akuisisi 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan makna atau sesuatu yang 

berfaedah bagai berbagai pihak. Berikut manfaat yang dapat dihasilkan dari 

hasil penelitian ini adalah : 
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a. Bagi Emiten

Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan dalam memutuskan merger atau akuisisi sebagai 

strategi perusahaan. 

b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai 

keputusan membeli atau menjual saham melalui kegiatan Merger dan 

Akuisisi. 

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunaka sebagai referensi penelitian 

untuk penelitian selanjutnya. 


