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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya teknologi di era modern seperti sekarang 

membuat pertumbuhan ekonomi baik di dunia maupun di Indonesia menjadi lebih 

dinamis dan berkembang pesat, secara tidak langsung ini akan berimbas pada 

persaingan yang semakin ketat antar perusahaan selaku pihak yang berkecimpung 

di bidang tersebut. Hal ini secara otomatis mengharuskan perusahaan-perusahaan 

tersebut untuk mempunyai dan memilih strategi yang tepat dalam menghadapi 

persaingan tersebut, dengan setrategi yang benar dan tepat perusahaan akan dapat 

bertahan dan memenangkan persaingan tersebut.  

Strategi yang dipilih oleh perusahaan sendiri harus memiliki tujuan jangka 

panjang yang bagus sehingga kedepannya perusahaan tersebut bisa meningkatkan 

kinerjanya, memiliki daya saing yang bagus dan berkompeten. Dalam menentukan 

dan memilih suatu strategi di tingkat perusahaan (corporate strategy), perusahaan 

tidak dapat terlepas dari keputusan – keputusan strategis yang harus diambilnya. 

Keputusan strategik perusahaan sendiri dapat dikelompokan menjadi keputusan 

pembiayaan, keputusan deviden dan keputusan investasi. Menurut (Sutrisno, 

2011:5) keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh seorang manajer 

keuangan perusahaan untuk mengalokasikan dananya kedalam berbagai investasi, 

yang diharapkan di masa yang akan datang dapat menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan.  
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Salah satu bentuk dari keputusan investasi adalah adanya ekspansi, dimana 

perusahaan akan melakukan perluasan dan pengembangan usahanya. Keputusan 

ekpansi sendiri terbagi menjadi dua, yang pertama adalah keputusan ekpansi 

eksternal dan yang kedua adalah keputusan ekpansi internal. Keputusan eksternal 

merupakan ekspansi yang melibatkan organisasi luar perusahaan dilakukan 

dengan cara menggabungkan dua usaha dengan cara merger, sementara keputusan 

ekpansi internal dilakukan tanpa melibatkan organisasi dari luar perusahaan, 

seperti peningkatan kapasitas produksi atau menggunakan metode penjualan yang 

baru. (Sitanggang, 2013:199).   

Strategi pengembangan usaha dengan merger sendiri dinilai banyak 

kalangan akan efektif dan lebih cepat terealisasi dikarenakan dalam strategi ini 

tidak perlu melakukan riset pasar atau analisis pasar dan penyiapan diversifikasi 

produk baru. Dampak lain dari strategi merger atau akuisisi ini adalah perusahaan 

dapat menjadi lebih besar dan kompetitif dari sebelumnya serta dapat mengurangi 

tingkat persaingan yang ada.  

Tren tentang penggabungan usaha (merger) diseluruh dunia  mengalami 

perkembangan yang fluktuatif, tak terkecuali di Indonesia. Menurut data yang 

dicatat oleh komisi pengawasan persaingan usaha di Indonesia sendiri tren 

penggabungan usaha (merger) dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

perkembangan yang naik turun, berikut adalah data mengenai perkembangan 

perusahaan di Indonesia yang melakukan strategi merger selama kurun waktu 

2011 – 2017.  
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      Gambar 1.1 : Perkembangan Perusahaan Yang Melakukan Merger Di Indonesia 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa banyaknya perusahaan yang melakukan 

strategi merger di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami 

fluktuasi, dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2013, dan pada tahun 

selanjutnya semakin mengalami penurunan. Merger sendiri kembali mengalami 

peningkkatan pada dua tahun berikutnya, komisi pengawasan persaingan usaha 

(KPPU) melalui laporan tahunan mereka pada akhir tahun 2017 menyatakan 

bahwa banyak perusahaan yang mengajukan notifikasi untuk merger mengalami 

peningkatan, selain itu sepanjang  tahun 2018 dari bulan januari sampai awal 

oktober KPPU sudah menerima sekitar 50 pengajuan permohonan merger dan 

akuisisi yang tersebar dari berbagai sektor usaha yang ada di Indonesia. Hal ini 

menunjukkan bahwa strategi merger atau akuisisi ini menjadi setrategi yang sangat 
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popular dan digemari oleh banyak perusahaan di tanah air yang merasa harus 

memperbaiki dan memperkuat posisi mereka di pasar. 

Merger dikatakan berhasil apabila dilihat dari kinerja rasio keuangannya 

posisi serta kondisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan dari sebelum 

melakukan merger tersebut, akan tetapi tidak semua kondisi keuangan perusahaan 

yang melakukan merger ini membaik dan mengalami peningkatan, ada yang tidak 

berubah bahkan ada juga yang justru mengalami penurunan. Beberapa penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama, menunjukkan bahwa 

kondisi kinerja keuangan perusahaan tidak mengalami perbaikan meskipun 

mereka telah melakukan strategi merger. 

Secara teori, ketika suatu perusahaan melakukan strategi merger maka 

ukuran dari perusahaan dengan otomatis akan bertambah besar dikarenakan 

ekuitas, aset, dan kewajiban perusahaan digabung menjadi satu. Kinerja 

perusahaan tersebut seharusnya juga akan mengalami perubahan dan menjadi 

semakin baik, namun beberapa kasus yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan antara teori dan 

kenyataan mengenai kinerja keuangan perusahaan yang akan membaik setelah 

melakukan strategi merger.  

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini bergerak di berbagai 

sektor seperti sektor properti, makanan, otomotif serta pertambangan. Motif yang 

dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan aktivitas merger dari 12 

perusahaan tersebut adalah untuk mengembangkan usaha, karena perusahaan – 
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perusahaan tersebut melakukan aktivitas merger dengan perusahaan yang bergerak 

di sektor usaha yang sejenis.  

Beberapa kasus pada kenyataannya  menunjukkan bahwa tidak semua 

perusahaan dapat berhasil dalam menerapkan strategi ini, beberapa perusahaan 

besar dunia yang pernah menerrapkannya dan mengalami kegagalan adalah 

Microsoft yang membeli sebuah perusahaan pemasaran digital bernama 

aQuantive, lalu ada Hewlett-Packard (HP) yang mengakuisisi perusahaan pembuat 

perangkat bergerak bernama Pal, meskipun ada beberapa perusahaan besar yang 

mengalami kegagalan dalam strategi merger ini tidak membuat tren merger sendiri 

menururn, terutama di Indonesia.  

Selain beberapa contoh kasus diatas ada beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa dengan melakukan merger kinerja keuangan dari perusahaan 

sendiri tidak mengalami perbaikan yang signifikan, sebagai contoh pada tahun 

2016 Retno ika sulandari meneliti tentang kinerja keuangan perusahaan yang go 

public pasca melakukan merger dan hasil yang diperoleh adalah kinerja keuangan 

perusahaan secara umum tidak memiliki perbaikan, hanya saja nilai saham dari 

perusahaan akan mengalami kenaikan dan menjadi semakin diminati karena 

ekpektasi yang tinggi dari para investor terhadap perusahaan yang melakukan 

penggabungan usaha (merger). 

Hasil serupa juga didapat dalam penelitian tentang merger dan akuisisi yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti lain diantaranya Indah Cahyarini pada tahun 

2017, dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang 
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melakukan merger atau akuisisi rasio-rasio keuangannya justru mengalami 

penurunan. Hasil tersebut mencerminkan terjadinya penurunan kinerja perusahaan 

setelah melakukan merger dan akusisi. Pada tahun yang sama Prisya E. dan Nila 

N. melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan setelah melakukan 

merger dan akuisisi dan didapat hasil yang serupa.  

Dari beberapa penelitian tersebut  dapat disimpulkan bahwa sinergi yang 

diharapkan akan didapat perusahaan setelah melalui merger dan akuisisi tidak 

didapatkan, yang berarti mengindikasikan adanya kegagalan pencapaian sinergi 

dalam aktivitas penggabungan usaha tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “Analisis 

Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Merger Pada Perusahaan Non-

Keuangan Yang Terdaftar di BEI”. 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pada perusahaan 

setelah melakukan merger jika diukur dengan rasio keuangan current 

ratio? 

2. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pada perusahaan 

setelah melakukan merger jika diukur dengan rasio keuangan net profit 

margin? 
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3. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pada perusahaan 

setelah melakukan merger jika diukur dengan rasio keuangan return on 

asset ? 

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pada perusahaan 

setelah melakukan merger jika diukur dengan rasio keuangan debt to assets 

ratio ? 

5. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan pada perusahaan 

setelah melakukan merger jika diukur dengan rasio keuangan total asset 

turnover ratio? 

 

C. Pembatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini agar tidak menyimpang jauh 

dari tujuan awal penelitian dan berfokus pada permasalahan yang ada serta pada 

ruang lingkup pembahasan penelitian, maka peneliti memberikan batasan 

sebagaiN berikut :  

1. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan yang melakukan aktivitas 

merger pada periode 2013 – 2015, dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Analisis perbedaan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang melakukan 

merger periode sebelum dan setelah melakukan merger 
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D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui kesehatan kinerja keuangan current ratio pada 

perusahaan setelah melakukan merger. 

2. Untuk mengetahui kesehatan kinerja keuangan net profit margin pada 

perusahaan setelah melakukan merger. 

3. Untuk mengetahui kesehatan kinerja keuangan return on asset pada 

perusahaan setelah melakukan merger. 

4. Untuk mengetahui kesehatan kinerja keuangan debt to assets ratio pada 

perusahaan setelah melakukan merger. 

5. Untuk mengetahui kesehatan kinerja keuangan total assets turnover ratio 

pada perusahaan setelah melakukan merger. 

 

E. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

pengembangan ilmu tentang hasil dari penerapan aktivitas merger serta 

sebagai tambahan pustaka bagi pihak-pihak lain yang memerlukan.  

2. Manfaat Praktis. 

a) Bagi perusahaan  
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Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, rujukan 

serta bahan pertimbangan ketika perusahaan ingin melakukan strategi 

merger. 

b) Bagi Pemegang Saham 

Dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan terkait kepemilikan saham di suatu perusahaan. 

c) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian 

lebih lanjut dalam permasalahan yang berkaitan dengan merger. 
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