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ABSTAKSI Dalam penelitian ini judul yang diambil adalah Kinerja Keuangan Perusahaan 

Pemanufakturan sebelum dan setelah akuisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang 

menggambarkan perbedaaan kondisi keuangan sebelum dan setelah Akuisisi. Tujuan Penelitian 

dengan judul tersebut adalah untuk mengetahui perbedaaan kenirja keuangan pada perusahaan 

sebelum dan setelah akuisisi. Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio 

profitabilitas. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 4 perusahaan baik yang merupakan akuisitor 

maupun perusahan target. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yang didapat dari laporan keuangan yang dipublikasikan pada bursa efek indonesia 

meliputi neraca, laporan laba rugi dan arus kas. Dari hasil analisis diketahui bahwa tidak ada 

perbedaan rasio keuangan secara menyeluruh antara satu tahun sebelum akuisisi, satu tahun 

setelah dan dua tahun setelah akuisisi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan secara 

umum bahwa akuisisi tidak berpengaruh pada kinerja keuangan yang dilihat dari rasio keuangan. 

Hal ini mungkin dikarenakan lemahnya strategi, kurangnya pengalaman dan tujuan utama dari 

perusahaan bukanlah motif ekonomi akan tetapi kepemilikan, meningkatkan pasar dan 

melindungi pasar. 

 

ABSTRACT In this research of title the taken is Performance Company'S finance manufakture 

before and after akuisis. This research is descriptive research which depict difference of finance 

condition before and after acquisition. Purpose research with the title is to know difference 

Performance finance at company before and after acquisition. Finance performance at this 

research is measured by using the finance ratio consisting of the ratio likuiditas, activity ratio, 

profitability ratio and solvency ratio. Sampel at this research consist of 4 company both for is 

acquirer and take care the goals. Data source used in this research is data sekunder, what got 

from the financial statement publicized at effect exchange indonesia cover the balance, cash flow 

and balance report. From analysis result known that there no difference of finance ratio totallyly 

between one year before acquisition, one year after and two year after acquisition. From the 

research result inferential in general that acquisition don't have an in with the finance 

performance seen from finance ratio. This matter possible because of weakening of of strategy, 

especial lack of purpose and experience of company is is not economic motif however 

ownership, improve the market and protect the market.  

 


