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Akuisisi merupakan salah satu keputusan strategis dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan 

dan strategi penciptaan nilai bagi perusahaan. Kinerja keuangan yang semakin baik akan 

menjadikan perusahaan mempunyai daya saing yang tinggi. Laba merupakan indikator kinerja 

keuangan perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaan. Kondisi finansial perusahaan setelah 

melakukan akuisisi menjadi lebih baik, maka keputusan akuisisi adalah tepat. Namun jika 

sebaliknya terjadi, maka keputusan melakukan akuisisi kurang tepat. Salah satu metode untuk 

mengetahui keberhasilan akuisisi yaitu dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

perusahaan pada saat sebelum dan setelah akuisisi. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus dan metode penelitian yang digunakan 

adalah metode analisis deskriptif. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Kinerja Keuangan 

PT. Semen Cibinong Sebelum Dan Sesudah Akuisisi”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kinerja keuangan PT. Semen Cibinong sebelum dan sesudah diakuisisi oleh Holcim Ltd akan 

lebih baik atau sebaliknya. Kegunaan penelitian yang ingin dicapai khususnya bagi investor yaitu 

memberikan tambahan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan dalam membeli saham perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan mengenai kinerja keuangan PT. Semen Cibinong, setelah diakuisisi oleh Holcim, Ltd 

yang dilihat dari rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas dan rasio leverage atau solvabilitas 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan. Hasil tersebut dapat 

membuktikan bahwa kinerja keuangan PT. Semen Cibinong sesudah akuisisi lebih baik 

dibandingkan sebelum akuisisi. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima, 

yang menyatakan bahwa kinerja keuangan PT. Semen Cibinong sesudah akuisisi lebih baik 

dibandingkan sebelum akuisisi. Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan beberapa saran yaitu Diharapkan para investor 

dalam melakukan investasi di perusahaan untuk melakukan analisis lebih lanjut atas kinerja yang 

telah dicapai perusahaan, meskipun berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan setelah diakuisisi menunjukkan adanya peningkatan. Kebijakan tersebut 

diambil agar investor tidak salah dalam menentukan perusahaan mana yang akan digunakan 

untuk berinvestasi. 

 


