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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai perbedaan kinerja keuangan perusahaan setelah 

melakukan merger ini bukanlah yang pertama kali dilakukan, sebelumnya sudah 

banyak penelitian penelitian lain yang dilakukan, dan peneliti menjadikan 

penelitian penilitian tersebut sebagai rujukan dalam proses penyusunan proposal 

penelitian ini. Pada tahun 2016 Omoye, A. S, dan Aniefor, S .J melakukan 

penelitian tentang dampak dari merger dan akuisisi terhadap perkembangan 

perusahaan dan bisnis di Nigeria dengan rasio profitabilitas, leverage buy-out dan 

juga kekayaan dari pemegang saham. Hasil dari penelitian ini adalah jika dengan 

melakuakan merger atau akuisisi kinerja keuangan dari suatu perusahaan akan 

menjadi semakin bagus dan itu dapat memberikan rangsangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Nigeria.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indah Cahyarini pada tahun 2017, 

yang meneliti tentang Analisis perbedaan kinerja keuangan sesudah merger dan 

akuisisi pada beberapa peerusahaan di Indonesia yang sudah terdaftar di BEI. 

Penilitian yang dilakukan oleh Indah Cahyarini ini menunjukkan bahwa dengan 

melakukan merger dan akuisisi akan memberikan dampak yang bagus bagi 

perusahaan terutama dari sisi ekonomis dan kinerja keuangan mereka. Pada tahun 

yang sama Linda Finansia juga melakukan penelitian tentang analisis kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan setelah merger dan akuisisi, menurut linda tidak 
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terdapat perbedaan signifikan pada current ratio, fixed assets turnover, debt to total 

assets ratio, net profit margin dan return on assets setelah merger dan akusisi dan 

hanya rasio total asset turnover yang mengalami perbedaan yang signifikan. 

Hasil serupa diperoleh oleh George Gitonga Inoti pada tahun 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang dampak dari merger dan akuisisi 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang ada di Kenya. Penelitian dari Gitonga 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan 

setelah melakukan merger dan akuisisi. Pada tahun 2015 Nur Fathun Nikmah 

melakukan penelitian tentang analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah merger dan akuisisi dengan rasio net profit margin (NPM), return on 

investment (ROI), return on equity (ROE), debt ratio, total assets turnover 

(TATO), current ratio (CR) dan earning per share (EPS). Hasil dari penelitian ini 

adalah tidak ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan sesudah melakukan merger atau akuisisi. 

 Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prisya 

Esterlina dan Nila Nuzula Firdausi pada tahun 2017, yang bertujuan untuk 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan pada 30 perusahaan di Indonesia yang 

terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan 

tersebut tidak mengalami perbedaan atau perbaikan pasca melakukan merger dan 

akuisisi. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Merger 

Merger adalah salah satu strategi bisnis yang biasa digunakan 

perusahaan untuk memperluas dan menumbuh kembangkan perusahaan 

tersebut. Merger berasal dari kata “mergere” (Latin)  yang memiliki arti (1) 

bergabung bersama, berkombinasi, menyatu (2) menyebabkan hilangnya 

identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Menurut Pasal 1 angka 9 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007  Tentang Perseroan Terbatas, merger 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk 

menggabungkan diri dengan peseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan 

aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada perseroan 

yang menerima penggabungan dan selanjutnya status perseroan yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum.  

Merger dalam terminologi bisnis diartikan sebagai penggabungan dua 

atau lebih perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap 

hidup sebagai badan hukum sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya 

atau bubar (Moin, 2003). Merger menurut Lawrence J Gitman dalam Dijkgraaf 

(2012) yaitu  kombinasi dari dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan 

yangdihasilkan mempertahankan identitas dari salah satu perusahaan, biasanya 

perusahaan yang paling besar. 

 Dalam sistem merger ada dua pihak atau kubu yang terlibat, yaitu pihak 

surviving firm dan merged firm. Pihak surviving firm dapat diartikan sebagai 
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pihak yang masih hidup atau pihak yang mengeluarkan saham, sementara pihak 

yang berhenti atau bubar secara hokum disebut dengan pihak merged firm.  

Secara teknis ketika dua atau lebih perusahaan melakukan merger 

perusahaan yang diambil alih tidak bisa bertindak atas namanya sendiri, karena 

perusahaan yang diambil alih tersebut secara hukum sudah menjadi bagian (unit 

bisnis) perusahaan yang mengambil alih. Ilustrasi mengenai system merger 

dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Proses Aktivitas Merger 

Gambar 2.1 diatas menggambarkan proses merger dari dua perusahaan  

yaitu perusahaan A dan perusahaan B.  Perusahaan A adalah pihak pihak yang 

menerima merger atau perusahaan yang mengambil alih dan bertahan hidup 

(surviving firm) dan perusahaan B adalah perusahaan yang diambil alih dan 

menghilang (merged firm). 

2. Keunggulan dan Kelemahan Merger 

Banyak keuntungan atau manfaat lebih yang akan diperoleh oleh suatu 

perusahaan yang melakukan strategi merger ini, meskipun asumsi akan manfaat 



14 
 

 
 

lebih dari merger ini tidak semuanya dapat terbukti. Secara spesifik keunggulan 

dan manfaat merger dan akuisisi adalah sebagai berikut : (Moin, 2003). 

a. Perusahaan akan mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan 

pasar sudah jelas. 

b. Perusahaan akan memperoleh kemudahan dana dan pembiayaan karena 

kreditor lebih percaya pada perusahaan yang telah berdiri mapan. 

c. Perusahaan akan memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. 

d. Perusahaan akan mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus 

merintis dari awal. 

e. Perusahaan akan memperoleh sistem operasional dan administratif yang 

lebih mapan. 

f. Perusahaan dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus 

mencari konsumen baru. 

g. Perusahaan dapat menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru. 

h. Perusahaan dapat memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan 

yang lebih cepat. 

Disamping memperoleh berbagai manfaat dan keunggulan, merger juga 

memiliki kelemahan sebagai berikut :  

a. Proses integrasi yang tidak mudah 

b. Kesulitan dalam menentukan nilai perusahaan target secara trepat dan 

akurat. 

c. Biaya konsultan yang mahal. 
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d. Meningkatnya kompleksitas birokrasi 

e. Biaya koordinasi yang mahal 

f. Seringkali menurunkan moral organisasi. 

g. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan. 

h. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.\ 

3. Motif Merger. 

Motif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah alasan yang 

melatarbelakangi mengapa suatu perusahaan memilih melakukan strategi 

merger. Pada prisnispnya ada dua motif yang mendorong suatu perusahaan 

untuk melakukan strategi merger, yaitu motif ekonomi dan non-ekonomi. Motif 

ekonomi berkaitan dengan tujuan perusahaan, yaitu untuk meningkatkan nilai 

perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Disisi 

lain motif non-ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan 

perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subyektif atau ambisi 

pribadi dari pemilik atau manajemen perusahaan (Moin, 2003).  

Selain beberapa motif diatas, motif perusahaan untuk melakukan 

aktivitas merger  adalah sebagai berikut (Lawrenece J.  Gitman  (2009) :   

a. Growth or Diversification 

Perusahaan yang memiliki tujuan pertumbuhan pangsa pasar atau 

diversifikasi dalam berbagai produk mereka mungkin menemukan bahwa 

merger dapat digunakan untuk memenuhi tujuan ini. Perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang sama dalam waktu singkat dengan menggabungkan 
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dengan perusahaan lain. Strategi seperti ini lebih murah dibandingkan 

dengan mengembangkan kapasitas produksi yang diperlukan. 

b. Synergy. 

Sinergi merger adalah skala ekonomi yang dihasilkan dari overhead 

perusahaan  gabungan  yang  lbih  rendah. Sinergi yang paling jelas ketika 

perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain dalam bidang usaha 

yang sama, karena banyak fungsi yang berlebihan dan karyawan dapat 

dikurangi, hal tersebut dapat mengurangi biaya produksi. 

c. Fund Raising 

Perusahaan  bergabung untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 

menghimpun dana. Perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh dana 

untuk itu dalam ekspansi internal, tetapi memperoleh dana dengan 

melakukan ekspansi eksternal. Tidak jarang, perusahaan melakukan 

merger dengan perusahaan lain yang memiliki asset lancar yang tinggi dan 

rendahnya kewajiban. Merger dengan perusahaan seperti yang disebut 

diatas maka perusahaan dapat segera meningkatkan daya pinjaman 

perusahaan dengan mengurangi laverage keuangan. Hal ini memungkinkan 

dana untuk dibangkitkan secara eksternal dengan biaya yang lebih rendah.  

d. Increased Managerial Skill or Technology 

Perusahaan akan memiliki potensi yang baik bahwa dia menemukan dirinya 

sendiri tidak dapat berkembang sepenuhnya karena kekurangan di sektor 

tertentu, dan mungkin setelah bergabung dengan perusahaan yang lebih 
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kompatibel maka perusahaan tersebut dapat melengkapi kekurangan 

sebelumnya, baik dibidang manajerial maupun teknologi. 

e. Tax Consideration 

Pertimbangan pajak dapat mendorong dilakukannya sejumlah merger. 

Misalnya, perusahaan yang menguntungkan dan termasuk dalam kelompok 

tarif pajak tertinggi dapat mengambilalih perusahaan yang memiliki 

akumulasi kerugian yang besar. Kerugian tersebut dapat mengurangi laba 

kena pajak dan tidak ditahan untuk diguanakan dimasa depan. Merger juga 

dapat dipilih sebagai cara untuk meminimalkan pajak dan menggunakan 

kas yang berlebih. 

f. Increased Ownership Liquidity 

Penggabungan dua perusahaan kecil dan perusahaan besar dapat 

memberikan para pemilik perusahaan kecil dengan likuiditas yang lebih 

besar. Hal ini karena daya jual yang lebih tinggi terkait dengan saham di 

perusahaan yang lebih besar. 

4. Klasifikasi Merger. 

Bila ditinjau dari berbagai sudut, jenis dan variasi merger akan menjadi 

banyak dan beragam. Variasi ini tidak terlepas dari tata cara dalam 

penggabungan usaha yang semakin lama menjadi semakin berkembang. 

Merger apabila dilihat berdasarkan aktivitas ekonomik dapat diklasifikasikan 

menjadi lima tipe, yaitu : (Moin,2003). 

a. Merger Horizontal. 
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Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan 

– perusahaan yang bergerak dan  bersaing dalam industri yang sama atau 

sejenis. Ada banyak tujuan yang diperoleh dari melakukan merger 

horisontal tersebut, salah satunya adalah untuk mengurangi persaingan atau 

meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktifitas produksi, distribusi 

dan pemasaran, riset dan pengembangan serta fasilitas dan administrasi. 

b. Merger Vertikal 

Merger vertikal adalah penggabungan dan integrasi dari perusahaan 

– perusahaan yang bergerak dalam tahapan – tahapan proses produksi dan 

operasi. Merger secara vertikal dilakukan perusahaan dengan maksud untuk 

mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan atau pengguna produk 

dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. 

c. Merger Konglomerasi 

Merger konglomerasi adalah jenis merger yang dilakukan oleh 

perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam sektor industri yang tidak 

terkait. Merger konglomerasi terjadi ketika suatu perusahaan ingin 

mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang 

berbeda dengan bidang bisnis semula.  

d. Merger Ekstensi Pasar. 

Merger ekstensi pasar merupakan merger yang dilakukan oleh 

perushaan – peruaahaan yang secara bersama – sama ingin memperluas 
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area pasar. Tujuan utama dari merger ini adalah untuk memperkuat 

jaringan pemasaran bagi produk masing – masing perusahaan.  

e. Merger Ektensi Produk 

Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh 

perusahaan – perusahaan yang ingin memperluas lini produk mereka. 

Tujuan dari merger ekstensi produk adalah agar kedepannya perusahaan 

dapat menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan 

menjangkau konsumen yang lebih luas. 

5. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan merger. 

Menurut Neil Key (1997), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan merger dan akuisisi. Faktor – faktor tersebut antara lain : 

a. Faktor Pasar dan Pemasaran. 

Menurut Neil Key (1997), perusahaan dapat berhasil dalam 

melakukan merger dan akuisisi apabila terdapat kesamaan atau 

komplementaris dalam hal pasar yang disebut sebagai market linkages. 

Salah satu hasil yang diharapkan dari merger dan akuisisi adalah sinergi 

yang dihasilkan oleh meningkatnya akses perusahaan ke pasar baru yang 

selama ini tidak tersentuh. 

b. Faktor Teknologi. 

Menurut Neil Key (1997), perusahaan dapat melakukan merger dan 

akuisisi apabila terdapat kesamaan atau komplementaris dalam hal sumber 
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daya teknologi dan produksi yang ia sebut sebagai technological linkages. 

Technological linkages ini dapat meliputi penggabungan proses produksi 

karena proses yang sama seperti halnya yang terjadi pada horizontal 

merger. 

c. Faktor Budaya Organisasi. 

Budaya organisasi merupakan salah satu aspek non ekonomis yang 

sangat penting untuk dipertimbangkan ketika dua perusahaan atau lebih 

melakukan merger dan akuisisi. Dalam banyak kasus merger dan akuisisi 

diberbagai perusahaan, masalah budaya seringkali menjadi masalah yang 

sangat krusial. Latar belakang budaya yang sangat berbeda diantara 

karyawan dapat menyebabkan karyawan enggan untuk melakukan kerja 

sama, masing – masing berusaha melakukan sesuatu berdasarkan cara 

metode yang selama ini telah mereka lakukan diperusahaan lama mereka, 

untuk dapat beradaptasi seringkali membutuhkan waktu yang lama. 

d. Faktor Keuangan. 

Dari sisi finansial, sinergi ini bermakna kemampuan menghasilkan 

laba perusahaan hasil merger dan akuisisi yang lebih besar dari kemampuan 

laba masing – masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Sinergi ini 

kemudian memungkinkan perusahaan hasil merger dan akuisisi dapat 

membiayai proses merger dan akuisisi serta mampu memberikan deviden 

yang premium kepada pemilik modal perusahaan. 

 



21 
 

 
 

6. Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2010:2) laporan keuangan merupakan 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 suatu perusahaan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Kasmir (2013:7) secara sederhana 

adalah sebuah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat 

ini atau periode kedepannya dengan maksud untuk menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan 

informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi 

sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan 

disusun dan disajikan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern maupun 

pihak ekstern perusahaan. Laporan keuangan bagi pihak internal perusahaan 

dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi 

perkembangan suatu perusahaan, sedangkan bagi pihak eksternal 

perusahaan informasi dari laporan keuangan berguna dalam pengambilan 

keputusan apakah ingin atau tidak untuk menanamkan saham diperusahaan 

tersebut. 
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b. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2013:11), tujuan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut : 

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

yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. 

2) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta 

modal yang dimiliki perusahaan saat ini. 

3) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperolah pada suatu periode tertentu. 

4) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5) Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 

7) Informasi keuangan lainnya. 

7. Analisis Laporan Keuangan 

Salah satu indikator atau alat yang dapat digunakan untuk menilai 

tingkat keberhasilan strategi merger adalah dengan melihat dan 

membandingkan kinerja laporan keuangan perusahaan sebelum dan setelah 

perusahaan tersebut melakukan merger. Menurut Bingham dan Houston (2010) 
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ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan sebagai berikut :  

a. Rasio Likuiditas 

Aktiva likuid (liquid asset) adalah aktiva yang dapat diubah 

menjadi kas dengan cepat tanpa harus terlalu jauh menurunkan harga 

aktiva tersebut. Rasio Likuiditas dapat diartikan sebagai rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban financial yang jatuh tempo dalam jangka waktu pendek. 

Rasio likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar 

lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya.  Rasio  

likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Current Ratio (CR) 

 Rasio lancar (Current Ratio) merupakan rasio likuiditas yang 

digunakan untuk menilai seberapa baik kemampuan perusahaan dalam 

melunasi atau memenuhi kewajiban lancar atau jangka pendeknya, 

semakin besar nilai dari rasio lancar ini maka perusahaan akan 

dinyatakan semakin likuid. 

b. Rasio Aktivitas 

Rasio keuangan selanjutnya yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan adalah rasio manajemen 

aktiva (Rasio Aktivitas). Menurut Bringham dan Houston (2010), rasio 

aktivitas adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana tingkat keefektifitasan perusahaan dalam mengelola aktivanya 
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guna memperoleh laba dan tingkat penjualan yang diharapkan. Rasio 

ini menilai ketika suatu perusahaan memiliki terlalu banyak aktiva maka 

biaya modalnya menjadi cukup tinggi sehingga tingkat keuntungan 

menjadi kurang maksimal atau tertekan. 

Rasio yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas sendiri 

ada beberapa seperti rasio perputaran persediaan, rasio hari penjualan 

belum tertagih, rasio perputaran aktiva tetap dan rasio perputaran total 

aktiva. Rasio aktivitas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran total aktiva (total asset 

turnover ratio) adalah rasio aktifitas yang digunakan untuk mengetahui 

dan mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan pabrik 

dan peralatannya untuk mencapai tingkat penjualan tertentu.  

c. Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar modal dan aktiva perusahaan yang dibiayai 

atau didanai melalui utang. Menurut Bringham dan Houston (2010) 

solvabilitas atau leverage akan memberikan tiga dampak penting : 

1) Menghimpun dana melalui utang, pemegang saham dapat 

mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang 

terbatas. 

2) Kreditor melihat ekuitas atau dana yang diberikan oleh pemilik 

sebagai batas pengaman. Jadi, semakin tinggi proporsi total modal 
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yang diberikan oleh pemegang saham, semakin kecil risiko yang 

dihadapi oleh kreditor. 

3) Jika hasil yang diperoleh dari aset perusahaan lebih tinggi daripada 

tingkat bunga yang dibayarkan, maka penggunaan utang akan 

“mengungkit” (leverage) atau memperbesar pengembalian atas 

ekuitas.  

Rasio solvabilitas yang digunkan peneliti dalam penelitian ini 

adalah rasio total hutang terhadap total asset (debt asset ratio).  Debt 

asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 

d. Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah suatu hasil akhir dari sejumlah keputusan 

dan kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan. Menurut Bringham 

dan Houston (2006) rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan 

kombinasi efek dari likuiditas, aktivitas dan solvbilitas pada hasil-hasil 

operasi. Profitabilitas sendiri merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan, karena disamping dapat menilai efisiensi kerja, juga 

merupakan alat untuk meramal laba di masa yang akan datang dan 

merupakan alat pengendalian bagi manajemen. 

Ada beberapa rasio yang digunakan untuk menilai tingkat 

profitabilitas perusahaan, seperti return on asset, return on equity, return 

on investment dan net profit margin. Rasio profitabilitas yang peneliti 
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gunakan pada penelitian ini adalah return on asset dan net profit margin. 

Return on asset adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Net profit margin adalah 

rasio yang digunakan untuk mngetahui tingkat margin laba atas 

penjualan, yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan 

penjualan. 

C. Kerangka Konsep Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio-rasio keuangan pada 

laporan keuangan suatu perusahaan yang telah melakukan merger guna menilai 

apakah kinerja keuangan dari perusahaan tersebut mengalami perbedaan yang 

signifikan setelah melakukan aktivitas merger. Dalam penelitian ini hanya ada 

variabel independen, dikarenakan penelitian ini bersifat membandingkan kinerja 

rasio keuangan. Terdapat beberapa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu 

Current Ratio ,Return on asset, Debt Asset to Ratio dan Total asset turnover ratio. 

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, hasil penelitian sebelumnya 

serta permasalahan yang sudah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk 

merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan 

pada gambar 2.2. Kerangka pemikiran ini mengkaji dan membandingkan 

kemampuan rasio-rasio keuangan yang berasal dari laporan laba rugi, neraca dan 

arus kas yang dapat digunakan untuk mengetahui dampak dari strategi merger 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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Gambar 2.2 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Kinerja keuangan rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang dapat menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Menganalisis 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, dapat 

diketahui bahwa perusahaan itu sehat dan stabil. Semakin tinggi tingkat 

pengembalian kewajiban perusahaan maka hal itu akan semakin bagus, dan 

dengan melakukan strategi penggabungan usaha atau merger diharapkan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi atau memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya akan menjadi semakin baik dan meningkat.  

Perusahaan yang dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya maka 

perputaran modal dalam perusahaan tersebut akan semakin bagus, dan itu bagus 

karena dengan demikian tidak terjadi penumpukan kewajiban jangka pendek 

yang nanti akan merugikan perusahaan kedepannya karena adanya penambahan 

beban akan kewajiban jangka pendek tersebut. 

Uji Paired Sample T-test 

Rasio Kinerja keuangan  

SEBELUM MERGER 

(Current Ratio) 

(Return On Asset) Net 

Profit Margin) 

(Debt Asset Ratio) 

(Total assets 

turnover) 
 

SETELAH MERGER 

(Current Ratio) 

(Return On Asset) Net 

Profit Margin) 

(Debt Asset Ratio) 

(Total assets 

turnover) 
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Selain berdasarkan pengertian diatas, pemilihan rasio likuiditas (current 

ratio) ini sebagai variabel bebas juga didasarkan pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Indah Cahyarini pada tahun 2017, dimana dari penelitian 

ini diketahui bahwa variable current ratio perusahaan antara sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi tidak mengalami perubahan yang 

signifikan.  

H 1 : Terdapat perbedaan signifikan pada rasio Likuiditas (current ratio) 

pada perusahaan setelah melakukan merger.  

(Periode 2 tahun sebelum – 2 tahun setelah dan periode 3 tahun  

sebelum – 3 tahun setelah merger) 

2. Kinerja Keuangan Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan tingkat 

kemampuan suatu perusahaan untuk mengembalikan hasil yang didapat atas 

jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Rasio Profitabilitas 

merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola 

kegiatan operasi perusahaannya. Di samping itu hasil pengembalian yang 

diperoleh perusahaan menunjukkan produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Artinya rasio ini 

dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan. 

Selain karena teori diatas, pemilihan rasio profitabilitas (Return on 

Asset) sebagai variabel bebas juga didasarkan pada penelitian yang pernah 
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dilakukan oleh Prisya Esterlina pada tahun 2017, dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan justru mengalami 

penurunan pasca melakukan strategi merger dan akuisisi tersebut. 

H 2 : Terdapat perbedaan signifikan pada rasio Profitabilitas (Return  

On Asset) pada perusahaan setelah melakukan merger. 

(Periode 2 tahun sebelum – 2 tahun setelah dan periode 3 tahun  

sebelum – 3 tahun setelah merger) 

Selain rasio profitabilitas (Return On Asset) yang digunakan dalam 

penelitian ini, peneliti juga menggunakan rasio profitabilitas lain, yaitu rasio 

Net Profit Margin. Rasio ini dipilih karena secara teori ketika kinerja keuangan 

suatu perusahaan telah membaik, maka tingkat penerimaan laba dari suatu 

perusahaan juga akan mengalami peningkatan. 

Selain karena pengertian diatas pemilihan rasio Net Profit Margin ini 

juga didasarkan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian 

yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Fathun Ni’mah pada 

tahun 2015, dimana disimpulkan pada penelitian ini bahwa tingkat NPM 

perusahaan setelah melakukan merger dan akuisisi mengalami peningkatan dan 

menjadi lebih baik. Selain itu pada tahun 2017 Prisya Esterlina dan Nila Nuzula 

Firdausi juga melakukan penelitian dengan objek yang sama dan diperoleh hasil 

yang sama bahwa nilai NPM perusahaan setelah melakukan merger dan akuisisi 

juga mengalami peningkatan. 

H 3 : Terdapat perbedaan signifikan pada rasio Profitabilitas (Net  
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Profit Margin) pada perusahaan setelah melakukan merger.  

(Periode 2 tahun sebelum – 2 tahun setelah dan periode 3 tahun  

sebelum – 3 tahun setelah merger) 

3. Kinerja Rasio Keuangan Solvabilitas 

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar 

tingkat hutang yang digunakan untuk membiayai suatu perusahaan. Tolak ukur 

terhadap rasio ini adalah semakin kecil nilai dari rasio solvabilitas maka 

semakin bagus juga kinerja dari perusahaan tersebut. Rasio solvabilitas yang 

peneliti ambil adalah debt to total asset ratio, debt to total asset ratio sendiri 

merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki 

perusahaan selama periode tertentu dibiayai oleh hutang.  

Selain berdasarkan pengertian diatas, pemilihan rasio solvabilitas (Debt 

Asset Ratio) sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah karena adanya 

penelitian yang dilakukan oleh Linda Finansia pada tahun 2017 yang 

menyimpulkan bahwa kinerja keuangan tidak mengalami perbedaan atau 

peningkatan pasca melakukan strategi merger dan akuisisi. 

H 4 : Terdapat perbedaan signifikan pada rasio Solvabilitas (Debt  

Asset Ratio) pada perusahaan setelah melakukan merger.    

(Periode 2 tahun sebelum – 2 tahun setelah dan periode 3 tahun  

sebelum – 3 tahun setelah merger) 
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4. Kinerja Keuangan Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat 

serta mengukur sejauh mana tingkat kefektifitasan manajemen perusahaan 

dalam mengelola aktivanya. Dalam rasio aktivitas tolak ukur yang digunakan 

adalah ketika semakin besar tingkat rasio aktivitas , maka kinerja keuangan 

akan dianggap baik dalam mengelola asset yang dimilikinya. Pasca melakukan 

merger secara otomatis ukuran serta aktiva perusahaan akan menjadi semakin 

besar, sehingga diharapkan kedepannya perusahaan menjadi semakin efisien 

dan efektif dalam mengelola aktivanya. 

Pemilihan rasio aktivitas (Total assets turnover ratio) sebagai variabel 

bebas dalam penelitian ini juga didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Nur Fathun Ni’mah pada tahun 2015, dimana hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan perbedaan kinerja keuangan yang terjadi setelah perusahaan 

melakukan strategi merger dan akuisisi. 

H 5 : Terdapat perbedaan signifikan pada rasio Aktivitas (Total assets  

 turnover ratio) pada perusahaan setelah melakukan merger.  

(Periode 2 tahun sebelum – 2 tahun setelah dan periode 3 tahun  

sebelum – 3 tahun setelah merger). 

 

 


