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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh Novani (2014) dengan obyek penelitian pada PT Bank Rakyat Indonesia 

Tbk periode 2009-2012. Hasil penelitian menunjukan ada perbedaan yang 

signifikan pada debt to equity ratio dan net profit margin sedangkan CR, 

ROE, DAR, dan ROE menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Akuisisi menyebabkan DAR, DER TATO dan ROE meningkat sedangkan 

CR, NPM, daan ROA mengalami penurunan. 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh oleh Sylvia (2015) dengan objek penelitian pada perusahaan manufaktur 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014. Hasil penelitian 

menunjukan ada perbedaan yang signifikan pada CR, NPM, ROA, ROE, 

TATO, FATO, EPS dan price erning ratio, sedangkan DER dan DAR 

menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan. Akuisisi menyebabkan 

semua rasio mengalami peningkatan sesudah dilakukanya akuisisi. 

Penelitian terdahuluyang relevan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh Ayu (2015) dengan obyek penelitian pada PT. Jasa Marga Tbk pada 

tahun 2011. Hasil penelitian menunjukan ada perbedaan yang signifikan pada 

rasio TATO sedangkan CR, DER, DAR, NPM, ROA, dan ROE menunjukan 
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tidak ada perbedaan yang signifikan. Akuisisi menyebabkan rasio DAR, 

DER, TATO dan ROE meningkat sedangkan CR, NPM dan ROA mengalami 

penurunan. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Keputusan Akuisisi 

Perubahan yang signifikan pada lingkungan bisis seperti 

globalisasi dan kemajuan telekomunikasi telah menciptakan persainyan 

yang sangat ketat. Perusahaan menyikapi hal tersebut dengan sangat 

beragam. Ada perusahaan yang memilih tetap bertahan dan adapula 

perusahaan yang memilh untuk melakukan penggabungan usaha dengan 

harapan bisa saling menunjang kegiatan usaha sehingga keuntungan yang 

diperoleh akan lebih besar dibandingkan jika menjalankan usaha sendiri-

sendiri.  

Hunger dan Wheelen (2014:214) akuisisi adalah pembelian 

terhadap sebuah perusahaan yang kemudian dijadikan sebagai cabang 

atau divisi operasi dari perusahaan pembeli. Moin (2010:5) akuisisi 

adalah pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau 

aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain dan kedua perusahaan tetap 

menjadi dua perusahaan yang terpisah. 

Akuisisi berasal dari kata Acquisitio (latin) dan acquisition 

(Inggris). Secara harfiah akuisisi memiliki makna membeli atau 

mendapatkan sesuatu atau obyek yang telah dimiliki sebelumnya, dalam 
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terminologi bisnis akuisisi dapat diartikan sebagai pengambil alihan atau 

kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan 

oleh perusahaan lain dan dalam peristiwa baik perusahaan pengambil alih 

maupun yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang 

terpisah. 

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang peggabungan, 

peleburan dan pengambil alihan Perseroan Terbatas mendefinisikan 

akuisisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau 

perseroan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham 

perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap 

perseroan tersebut. 

Alasan utama perusahaan di Indonesia melakukan akuisisi pada 

dasarnya untuk penghematan pajak. Pasar bereaksi positif terhadap 

pengumuman akuisisi dan bagi perusahaan target memiliki kandungan 

berita baik artinya aktifitas akuisisi bisa memberikan tambahan 

kemakmuran bagi pemegang saham perusahaan target. Alasan lainya 

pada umumnya suatu perusahaan melakukan akuisisi yaitu: 

a. Perusahaan memiliki keinginan untuk mengurangi kompetisi antar 

perusahaan atau ingin memonopoli salah satu bidang usaha. 

b. Memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk. 

c. Perusahaan ingin mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat 

menjadi lowest cost product. 

d. Perusahaan ingin memperoleh sumber bahan baku yang murah. 
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e. Perusahaan meninginkan akses pasar atau dana yang relatif murah 

karena kapasitas utang yang semakin besar serta kemampuan, baik 

dalam teknologi atau manajerial. 

Moin (2003:48) mengemukakan bahwa pada prinsipnya terdapat 

dua motif yang mendorong suatu perusahaan melakukan akuisisi yaitu 

motif ekonomi dan motif non ekonomi. Motif ekonomi ada kaitanya 

dengan esensi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan 

atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Selain itu, motif 

non ekonomi merupakan motif yang bukan berdasarkan pada esensi 

tujuan perusahaan tetapi berdasarkan pada keinginan subyektif atau 

ambisi pemilik dan manajemen perusahaan. 

Berikut ini adalah beberapa motif lain perusahaan melakukan 

akuisisi. 

a. Motif ekonomi 

Akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya 

adalah mencapai peningkatan nilai tersebut. Aktivis dan keputusan 

yang diambil oleh perusahaan harus diarahkan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Implementasi program program yang dilakukan oleh 

perusahaan harus melalui langkah-langkah kongkrit misalnya 

efisiensi produksi, peningkatan penjualan, pemberdayaan dan 

peningkatan produktivitas sumberdaya manusia. 
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b. Motif sinergi 

Salah satu alasan utama perusahaan melakukan akuisisi adalah 

menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan 

perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan 

nilai masing-masing perusahaan sebelum akuisisi. Sinergi dihasilkan 

melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih 

elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa 

sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih 

besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas 

perusahaan jika keduanga bekerja sendiri. 

c. Motif diversivikasi 

Diversivikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa 

dilakukan melalui akuisisi. Diversifikasi dimaksudkan untuk 

mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk 

mengamankan posisi bersaing (competitive Adveantage) akan tetapi 

jika melakukan diversivikasi akan semakin jauh dari bisnis semula, 

maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung 

kompetensi ini. Diversivikasi memberikan mafaat seperti transfr 

teknologi dan pengalokasian modal. Diversivikasi juga membawa 

kerugian seperti adanya subsidi silang. 

d. Motif non ekonomi 

Aktivitas akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan 

ekonomi saja tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-
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ekonomi, seperti prestise dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa juga 

berasal dari perusahaan atau pemilik perusahaan. 

Akuisisi memberikan banyak manfaat sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam beberapa literatur manajemen. Beberapa manfaat 

mungkin dihasilkan dari proses akuisisi. Menurut David (2010) 

antaralain 

a. Meningkatkan efisiensi melalui sinergi yang tercipta diantara 

perusahaan yang diakuisisi 

b. Memperluas portofolio jasa yang ditawarkan dan akan berakibat 

pada bertambahnya sumber pendapatan bagi perusahaan. 

c. Memperkuat daya saing perusahaan. 

Menurut David (2010) perlu juga diperhatikan kemungkinan risiko 

yang akan muncul sebagai hasil dari akuisisi. Adapun risiko yang 

kemungkinan akan dihadapi yaitu 

a. Seluruh kewajiban masing-masing perusahaan akan menjadi 

tanggungan perusahaan hasil akuisisi, termasuk kewajiban 

pembayaran dan penyerahan produk kepada vendor yang masih 

terhutang. 

b. Beban operasional, terutama dalam jangka pendek, akan semakin 

meningkat sebab terjadinya dari proses penggabungan usaha 
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2. Kinerja Keuangan 

Manajemen keuangan memiliki tujuan sebagai menghasilkan 

dana atau menciptakan nilai tambah perusahaan dan mensejahterakan 

bagi para pemiliknya. Adapun tujuan lain adalah mengatur keuangan 

perusahaan agar perusahaan dapat bertahan hidup, menghindari 

kesulitan keuangan dan kepailitan, memaksimalkan keuntungan dengan 

memilnimalisir biaya, dan mempertahankan keuntungan yang stabil.  

Pimpinan perusahaan sebagai eksekutor menilai keberhasilan 

sebuah perusahaan dengan melihat kinerja keuangan perusahaan. 

kinerja keuangan ialah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan 

dalam bentuk angka-angka keuangan. Menurut Munawir (2010:30) 

kinerja keuangan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai 

kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis 

terhadap rasio keuangan. 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:101) kinerja keuangan 

merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya yang 

menghasilkan laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk 

mengevaluasi kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah 

satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi 

dalam rangka mencapai tujuanya. Efektivitas apabila manajemen 

memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat 

yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi 
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diartikan ratio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu 

dengan masukan tertentu memperoleh pengeluaran yang optimal. 

Manajemen perusahaan harus mengetahui kinerja keuangannya 

karena akan dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Jumingan (2009:239) kinerja keuangan memiliki arti penting 

sebagai berikut; 

a. Sebagai ukuran mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan 

perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan 

profitabilitas. 

b. Sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

mengelola semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan  alat ukur 

kinerja keuangan yaitu menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio 

merupakan alat yang memperbandingkan suatu hal dengan hal lainya 

sehingga dapat menunjukkan hubungan atau korelasi dari suatu laporan 

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. 

Ross, dkk. (2009) menjelaskan bahwa rasio keuangan 

merupakan hubungan yang dihitung dari suatu informasi keuangan 

pada sebuah perusahaan dan digunakan untuk membandingkan. 

Kasmir (2013:93) rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan 

dengan cara membagi satu angka dengan angka lainya. perbandingan 

dapat dilakukan antar komponen yang ada diantara laporan keuangan 
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kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka 

dalam satu periode atau beberapa periode. 

Hasil dari rasio keuangan inilah yang digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen dalam satu periode. Hasil dari rasio dapat digunakan 

untuk menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber 

daya perusahaan (aset) secara efektif dan efisien. Jenis-jenis rasio 

keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen 

beragam. Penggunaan masing-masing rasio tergantung kebutuhan 

perusahaan. Rasio-rasio yang dapat digunakan sebagai berikut. 

a. Rasio likuiditas 

Kasmir (2013:95) rasio likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Adapun rasio yang digunakan yaitu:  

1) Rasio lancar (Current ratio) digunakan untuk untuk mengukur 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban kewajiban 

jangka pendek yang segera jatuh tempo saat ditagih secara 

keseluruhan. Semakin besar perbandingan aktiva lancar 

dengan liabilitas lancar maka semakin tinggi kemampuan 

perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. 

b. Rasio aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur evektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dimiliki. Adapun rasio yang digunakan yaitu; 
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1) Rasio perputaran aktiva (total assets turn over) digunakan 

untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Semakin cepat perputaran aktiva maka akan 

semakin baik bagi perusahaan, sedangkan perputaran yang 

lamban perputaran aktiva menunjukan adanya hambatan. 

c. Rasio solvabilitas 

Rasio solvabilitas digunakan untuk menunjukkan besarnya 

utang perusahaan dengan aset yang dimiliki perusahaan. Adapun 

rasio yang digunakan yaitu;  

1) Debt to equity ratio digunakan untuk menilai utang dan 

ekuitas. semakin rendah rasio utang terhadap ekuitas maka 

akan semakin tingi tingkat perndanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar 

perlindungan bagi kreditur jika terjadi penyusutan nilai aset 

atau kerugian besar. 

d. Rasio profitabilitas 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Adapun rasio-rasio yang 

biasa digunakanm adalah sebagai berikut.  

1) Return on equity digunakan untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri sehingga rasio ini akan 

menjukan efisiensi penggunaan modal sendiri. ROE yang 
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tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang 

invesatasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. 

3. Keterikatan Akuisisi dengan Kinerja Keuangan 

Akuisisi adalah cara untuk tumbuh yang relatif lebih cepat 

dibandingkan dengan pilihan-pilihan lain. Perubahan kinerja keuangan 

akibat proses akuisisi bisa diketahui dengan melakukan pengukuran 

kinerja dan menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara terus 

menerus.pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu perhitungan 

tingkat efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam waktu tertentu 

untuk mencapai hasil yang optimal. 

Ambarwati (2010:285) memaparkan akuisisi mudah 

mengalami kegagalan dan beberapa bahkan membawa akibat sangat 

buruk. Hal ini disebabkan biaya yang dikeluarkan perusahaan 

pengakuisisi sangat besar sehingga dampak dari akuisisi tidak dapat 

dirasakan dalam waktu singkkat. 

 

C. Kerangka Konsep Penelitian 

Akuisisi merupakan mtindakan strategis dari perusahaan untuk 

mengembangkan keberlangsungan usahanya. Keberhasilan sebuah 

perusahaan untuk melakukan akuisisi adalah dapat dilihat dari kinerja kinerja 

keuangan pada perusahaan tersebut, untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio 
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keuangan sebelum dan sesudah akuisisi. Kerangka pikir penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka konsep penelitian 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang harus diuji kebenaranya. Dari perumusan masalah, maka 

hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ada  perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan setelah akuisisi. 


