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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Suatu sistem organisasi berupaya mencapai tujuannya melalui suatu proses 

pengalokasian sumber daya yang dilakukan dengan proses pembuatan keputusan 

manajemen. Sebagai konsekuensinya, alokasi sumber daya secara efektif dan 

efisien untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut sangat tergantung pada 

ketepatan pembuatan keputusan itu sendiri. Karena keputusan yang 

berhubungan dengan pencapaian target atau tujuan perusahaan di masa depan 

syarat dengan ketidak pastian, maka sangat dibutuhkan informasi-informasi 

yang mendukung.Hal ini tidaklah mudah bagi manajemen untuk 

mengatasinya, sehingga salah satu upaya yang dilakukan dengan dengan 

mengevaluasi data-data laporan keuangan yang tersedia untuk membuat 

keputusan perusahaan. 

Menurut Riyanto (1998) melalui analisa atau interpretasi data-data 

finansial, diharapkan dapat mengetahui keadaan dan perkembangan 

finansial perusahaan yang bersangkutan dan akan diperoleh informasi hasil-hasil 

finansial yang telah dicapai dari waktu yang lalu ke waktu yang berjalan. Dengan 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki dari perusahaan, maka dapat 

diusahakan agardalam penyusunan rencana tahun-tahun mendatang, kelemahan-

kelemahan tersebut dapat segera diatasi sesuai problem yang dihadapi. 

Kinerja keuangan yang lebih fundamental dalam menjelaskan 
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beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan adalah rasio 

keuangan.Melalui rasio keuangan, Purnomo (1998) membuat perbandingan 

yang berarti dalam dua hal.Pertama, dapat membuat perbandingan rasio 

keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati 

kecenderungan (trend) yang sering terjadi. Kedua, mampu membandingkan rasio 

keuangan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain yang masih bergerak pada 

industri yang relatif sama pada periode tertentu. Dengan cara kedua ini kita 

mampu menilai keunggulan dan kelemahan pengelolaan keuangan antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tertentu atau antara perusahaan 

dengan rata-rata perusahaan dalam industri yang sama. 

Dalam manajemen keuangan penggunaan rasio keuangan, biasanya penting 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai prestasi operasional 

perusahaan.Seperti halnya bagaimana tentang likuiditas perusahaan, 

apakah manajemen menghasilkan laba memadai dari penggunaan aset 

perusahaan, bagaimana perusahaan mendanai aset-asetnya atau rasio keuangan 

yang digunakan apakah masuk kategori leverage dan bila  perusahaan go 

public,  apakah pemegang saham mener ima penghasilan dari investasi yang 

telah dilakukan. 

Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui apakah telah terjadi 

penyimpangan pelaksanaan kebijakan perusahaan dan apakah penyimpangan ini 

menyebabkan kondisi keuangan menjadi tidak sehat.(Arrozi, 1997). Apabila 

terdapat perbedaan antara apa yang sudah direncanakan dengan kenyataan, 

terutama perbedaan yang merugikan, maka hal ini menuntut adanya perhatian 
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khusus dari pimpinan perusahaan untuk mengetahui sebab-sebab yang 

menyebabkan terjadinya penyimpangan, sehingga pimpinan perusahaan dapat 

mengatasi sebelum masalah menjadi lebih rumit. Sehingga dengan mengetahui 

tingkat kesehatan keuangan perusahaan, pimpinan perusahaan dapat mengambil 

langkah-langkah yang tepat untuk menetapkan kebijakan keuangan guna 

merencanakan kebutuhan dana dan pemakaian di masa yang akan datang. 

Dari fenomena-fenomena di atas terlihat bahwa evaluasi melalui 

rasio keuangan sangatlah penting dilakukan suatu perusahaan, dimana rasio 

keuangan tersebut merupakan indikasi kinerja keuangan perusahaan yang 

bersangkutan.Apabila suatu perusahaan mengetahui bahwa berada di bawah rata-

rata industri, maka haruslah dianalisa faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya, untuk kemudian diambil kebijakan finansial untuk 

meningkatkan rasionya menjadi average atau above average dalam industri yang 

bersangkutan. 

Pentingnya informasi untuk keputusan-keputusan bisnis bagi manajemen 

membuat informasi digunakan sebagai dasar untuk bertindak atau 

membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah dan dapat mengurangi 

ketidakpastian yang sering menghambat dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Melalui penggunaan laporan yang diperbandingkan, termasuk data tentang 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah, prosentase serta 

trendnya, peneliti menyadari bahwa beberapa rasio  secara ind ividu akan 

membantu dalam mengana lisa dan menginterpretasikan posisi keuangan 

perusahaan. 
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Selanjutnya dengan menggunakan alat analisa berupa rasio akan mampu 

menjelaskan atau memberi gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi 

keuangan perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 

Suatu perusahaan selalu memiliki target dalam pencapaian keberhasilan 

perusahaan sesuai kebijakan yang berlaku sebagai tolok ukur perusahaan. Melalui 

penilaian kinerja keuangan perusahaan akan dapat diketahui bahwa suatu 

perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak. Selain itu dapat pula dinilai sejauh 

mana efisiensi pengelolaan perusahaan pada tingkat keputusan yang diambil, 

karena pada dasarnya efisiensi dapat dipakai sebagai tolok ukur pengukuran 

kinerja perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. 

Memasuki era globalisasi dan pasar bebas, persaingan usaha diantara 

perusahaan yang ada semakin ketat. Kondisi demikian  menuntut perusahaan 

untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan, berdaya 

saing atau bahkan lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan 

suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan 

memperbaiki kinerjanya.Salah satu usaha untuk menjadi perusahaan yang besar 

dan kuat adalah melalui penggabungan usaha atau yang biasa disebut merger. 

Istilah merger dan pengambil alihan, semuanya merupakan idiom 

merger.Dalam merger, perusahaan - perusahaan menggabungkan dan membagi 

sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama.Merupakan 

sebuah perjanjian, sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain, 

dan para pemegang saham dari perusahaan yang menjadi sasaran (perusahaan 
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target) berhenti menjadi pemilik perusahaan. 

Penggabungan usaha dilakukan atas dasar pertimbangan hukum, perpajakan 

atau alasan lainnya. Menurut Hartono (2003)  yang dilakukan oleh perusahaan 

didasari oleh beberapa alasan antara lain economic of scale, memperbaiki 

manajemen, penghematan pajak, diversifikasi dan meningkatkan corporate 

growth  rate.  Economic of  Scalemaksudnya bahwa perusahaan harus berusaha 

mencapai skala operasi dengan  biaya rata - rata terendah. Skala ekonomi bukan 

hanya dalam artian proses produksi saja melainkan juga dalam bidang pemasaran, 

personalia, keuangan serta administrasi. 

Tujuan penggabungkan usaha melalui merger dan akusisi diharapkan dapat 

memperoleh sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaan setelah merger dan 

akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan  nilai masing-masing perusahaan 

sebelum merger dan akuisisi. Selain itu merger dapat memberikan banyak 

keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan kemampuan dalam 

pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi dan efisiensi berupa 

penurunan biaya produksi (Hitt, 2002). 

Merger suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perbuatan 

hukum yang dilakukan 1 (satu) BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri 

dengan BUMN lain yang telah ada dan selanjutnya BUMN yang menggabungkan 

diri akan bubar. Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum BUMN, maka 

segala kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang diubah bentuk badan 

hukumnya, menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN hasil perubahan bentuk 

badan hukum tersebut. Maksud dan tujuan merger dari BUMN tersebut adalah 
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untuk:  

1.  Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme guna 

menyehatkan BUMN. 

2.  Meningkatkan kinerja dan nilai BUMN.  

3. Memberikan manfaat yang optimal kepada Negara berupa dividen dan 

pajak.  

4.  Menghasilkan produk dan layanan kualitas dengan harga yang 

kompetitif kepada konsumen. 

Beberapa penelitian yang meneliti tentang perbedaan kinerja perusahaan 

sebelum dengan setelah merger dilakukan, namun hasil tidak selalu sejalan atau 

konsisten. Penelitian yang membandingkan antara akuisitor dan non akuisitor 

dilakukan oleh Wibowo dan Pakereng (2001) yang meneliti return 

sahamperusahaan akuisitor sama-sama memperoleh abnormal return yang negatif 

diseputar pengumuman merger dan akuisisi. Koesmoyo dan Yulianti (2001) 

melakukan penelitian kinerja keuangan empat BUMN yang ada di indonesia 

sebelum dan sesudah go public. Variabel yang digunakan adalah  return on assets 

(ROA), return on equity (ROE), gross profit margin (GPM), net profit margin 

(NPM), operating profit margin (OPM), dan debt to equity ratio (DER). Hasil 

dari penelitian tersebut tidak adanya perubahan yang signifikan antara kinerja 

perusahaan sebelum dan sesudah gopublic. 

Penelitian lainnya dilakukan Sutrisnodan Sumarsih (2004) yang meneliti 

return saham perusahaan yang melakukanmerger dan akusisi dalam jangka 

panjang yaitu dengan jangka waktu pengamatansatu tahun sebelum dan dua tahun 
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sesudah merger dan akuisisi, menunjukkanhasil bahwa merger dan akuisisi 

memberi pengaruh pada return saham yang bisabernilai positif dan negatif 

walaupun tidak signifikan secara statistik. 

Wijanarko (2004) melakukan  penelitian tentang pengaruh merger, terhadap 

kinerja perusahaan manufaktur. Variabel yang digunakan adalah return on asset 

(ROA),  Return on Equity  (ROE),   gross profit margin (GPM), net profit margin  

(NPM),  operating profit margin (OPM), dan debt toequity ratio (DER). Hasil 

dari penelitian ini adalah  3 rasio keuangan  mengalami peningkatan yaitu rasio 

ROE, OPM dan  DER. Sedangkan rasio yang mengalami penurunan adalah rasio 

ROA, GPM dan NPM.  

Payamta dan Setiawan (2004) juga melakukan penelitian tentang analisis 

pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan publik di Indonesia. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan current ratio, 

quick ratio, total asset to debt, net worth to debt, total assetturnover, fixed asset 

turnover, ROI, ROE, NPM, dan OPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengujian secara serentak terhadap semua rasio keuangan tidak berbeda secara 

signifikan.Jadi, kinerja perusahaan manufaktur setelah melakukan merger dan 

tidak mengalami perbaikan dibandingkan dengan sebelum melaksanakan 

merger.Sedangkan pengujian secara parsial sebagian rasio menunjukkan ada 

perbedaan yang signifikan. 

Hasil penelitian Dyaksa (2006) yang menunjukan adanya perbedaan yang 

signifikan untuk rasio keuangan EPS, NPM, ROE, dan ROA untuk pengujian satu 

tahun sebelum dan satu tahun setelah merger; rasio keuangan ROE untuk 
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pengujian satu tahun sebelum dan dua tahun setelah merger. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Shinta (2008) yang menyatakan ada perbedaan kinerja 

keuangan pada PT Ades Water Indonesia, Tbk. (ADES) & PT. Medco Energi 

Internasional, Tbk (MEDC) setelah dan sebelum melakukan merger dimana dari 

hasil tersebut dapat membuktikan bahwa pada rasio CR, DER, NPM, ROE dan 

TATO dapat diketahui lebih besar sebelum melakukan merger dan akuisisi. 

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2008) yang memberikan 

hasil adanya perbedaan yang positive signifikan pada rasio keuangan setelah 

merger. 

Ardiagarini (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak 

Merger dan Akuisisi terhadap Perusahaan Target (Pada Perusahaan Diakuisisi, 

Periode 1997-2004)” Penelitian ini menunjukkan bahwa pada penguiian secara 

parsial terhadap tujuh rasio keuangan, yaitu NPM, ROI, ROE, DER, CR, TATO 

dan EPS, hanya CR saja yang menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 

perbandingan sebelum dan sesudah akuisisi. Sedangkan rasio keuangan lainnya 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Anindya (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kinerja Bank Hasil Merger di Asean (Studi Perbandingan di 

Perbankan Indonesia, Malaysia, Singapura Dan Thailand Periode 2005-2009)”.  

Hasil penelitian menemukan bahwa diversifikasi pendapatan dan pangsa pasar 

bank hasil merger tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank hasil 

merger. Di lain pihak, kualitas aset, efisiensi biaya, kecukupan modal, dan 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap kinerja bank hasil merger. Sebaliknya 
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penggantian terhadap manajemen yang tidak efisien memberikan dampak positif 

terhadap kinerja bank hasil merger. Selain itu, penelitian menemukan bukti 

empiris bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank hasil 

merger di Negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand 

Meta (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Laba 

dan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Merger dan 

Akuisisi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.  Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, simpulan yang dapat diambil 

dalam penelitian ini, adalah: 

1.  Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat praktik manajemen 

laba yang dilakukan perusahaan pengakuisisi dengan cara menaikkan 

nilai akrual (income increasing accruals) sebelum merger dan akuisisi. 

2. Penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan total asset turnover (TATO), net provit margin (NPM) dan 

return on asset (ROA) mengalami perubahan yang berbeda-beda baik 

sebelum maupun sesudah merger dan akuisisi. TATO mengalami 

kenaikan sesudah merger dan akuisisi dibandingkan sebelum merger 

dan akuisisi, sedangkan NPM dan ROA mengalami penurunan sesudah 

merger dan akuisisi. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya: kinerja keuangan diukur pada 

seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, sehingga hasilnya bersifat 

general. Pada kondisi khusus atau spesifik hasil penelitian 

dimungkinkan berbeda, seperti pada perusahaan-perusahaan milik 
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pemerintah yang selalu merugi baik pada kondisi sebelum atau 

sesudah merger. 

Penelitian ini didasari pada saran dari penelitian Meta (2011) yang 

menyarankan penelitian selajutnya dengan objek BUMN, serta adanya 

ketidakkonsistenen hasil pada penelitian sebelumnya.Perbedaanpenelitian dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada indikator penilaian kinerja perusahaan.Pada 

BUMN indikator penilaian kinerja perusahaan didasarkan atas keputusan Menteri 

Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik 

Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara, No. Kep–215/M-

BUMN/1999, indikator tersebut adalah:Debt Equity Ratio (DER), Cash Ratio 

(CR), Net Working Capital to Total Assets (WCA), Inventory Turn Over (ITO), 

Collection Period (COP), Sales to Total Assets (STA), Return on Equity (ROE), 

Return on Assets (ROA)  dan Net Profit Margin (NPM). 

Berdasarkan pada uraian sebelumnya penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul skripsi:“Analisis Indikator Kinerja Keuangan BUMN 

Sebelum dan Sesudah Merger (Studi pada Perseroan Terbatas Timah. 

Tbk/TINS)”. 

 

1.2.   Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi atas beberapa hal dalam upaya 

mempersempit terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan, yaitu: 

1.  Pengamatan terhadap laporan keuangan perusahaan, dilakukan mulai 

tahun 1997-1999 (perode sebelum merger) dan 2000-2003 (periode setelah 
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merger). 

2.  Penilaian kinerja perusahaan didasarkan atas indikator kinerja BUMN 

(keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara 

Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara, 

No. Kep–215/M-BUMN/1999). 

3. Penelitian dilakukan pada salah satu Perusahaan BUMN, yaitu pada PT 

Timah, Tbk (TINS). 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai DER antara kelompok 

sebelum dan setelah merger? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai CAR antara kelompok 

sebelum dan setelah merger? 

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai WCA antara kelompok 

sebelum dan setelah merger? 

4. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ITO antara kelompok 

sebelum dan setelah merger? 

5. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai STA antara kelompok 

sebelum dan setelah merger? 

6. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai COP antara kelompok 

sebelum dan setelah merger? 

7. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ROE antara kelompok sebelum 

dan setelah merger? 

8. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ROA antara kelompok sebelum 

dan setelah merger? 

9. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai NPM antara kelompok sebelum 
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dan setelah merger? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris adanya perbedaan rata-rata nilai DER 

antara kelompok sebelum dan setelah merger. 

2. Untuk menguji secara empiris adanya perbedaan rata-rata nilai CAR 

antara kelompok sebelum dan setelah merger. 

3. Untuk menguji secara empiris adanya perbedaan rata-rata nilai WCA 

antara kelompok sebelum dan setelah merger. 

4. Untuk menguji secara empiris adanya perbedaan rata-rata nilai ITO 

antara kelompok sebelum dan setelah merger. 

5. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai STA antara kelompok 

sebelum dan setelah merger? 

6. Untuk menguji secara empiris adanya perbedaan rata-rata nilai COP 

antara kelompok sebelum dan setelah merger. 

7. Untuk menguji secara empiris adanya perbedaan rata-rata nilai ROE 

antara kelompok sebelum dan setelah merger. 

8. Untuk menguji secara empiris adanya perbedaan rata-rata nilai ROA 

antara kelompok sebelum dan setelah merger. 

9. Untuk menguji secara empiris adanya perbedaan rata-rata nilai NPM 

antara kelompok sebelum dan setelah merger. 
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1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

ini: 

1.  Bagi perusahaan  

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara kinerja BUMN sebelum dan 

sesudah merger, maka perusahaan akan terpacu untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan, agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya 

2. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam 

penelitian ini, serta untuk dapat berfikir secara ilmiah yaitu dengan cara  

megumpulkan data, menganalisa data dan mengambil kesimpulan. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai tambahan referensi di bidang pasar modal yang berhubungan 

dengan  harga saham dan merger. 

 

 


