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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam menghadapi pasar bebas di asia tenggara atau disebut Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) seperti saat ini, persaingan dunia usaha di indonesia 

semakin ketat. Setiap perushaan ditantang unuk dapat merancang strategi yang 

akan digunakan agar tetap mempertahankan eksisitensi dalam jangka panjang. 

Salah satu caranya adalah dengan mengakuisisi beberapa usaha. Masalah 

pengakuisisian usaha selalu menarik perhatian karena banyak aspek dan 

kepentingan yang terkait. Dengan akuisisi beberapa usaha, diharapkan 

perusahaan-perusahaan itu dapat meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi usaha, 

atau meningkatkan integrasi vertikal dari aktivitas operasional yang ada dan 

sebagainya. 

Akuisisi adalah pengambil-alihan (takeover) sebuah perusahaan dengan 

membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada. 

(Brealey, Myers, & Marcus, 1999 dalam Hanantyo 2017). Kegiatan akuisisi di 

Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970, dengan harapan agar memperkuat 

struktur modal dan keringanan pajak. Secara kuantitas, aktivitas akuisisi 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan seiring dengan semakin populernya 

istilah akuisisi di kalangan pelaku usaha, 

Pengakuisisian beberapa usaha juga dianggap sebagai wacana untuk 

mencapai tujuan dan kepentingan usaha yang memberikan pertumbuhan yang 

relatif cepat atau memenangkan pangsa pasar baru sehingga lebih menarik 
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dibandingkan pengembangan usaha secara normal. Menurut data statistik Bursa 

Efek Jakarta-berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia-antara tahun 1995-

1997 (sebelum terjadinya krisis moneter pada Juli 1997), jumlah perusahaan yang 

go public tercatat kurang lebih sebanyak 259 perusahaan. Sebanyak 57 

perusahaan yang melakukan penggabungan/mengambil alih usaha. 

Pengakuisisian perusahaan terus dilakukan oleh manajer perusahaan dalam 

rangka menghadapi persaingan dan kelangsungan usahanya, pengembangan usaha 

ini dapat dilakukan melalui restrutriasi perusahaan. Terdapat beberapa bentuk 

restruktriasi perusahaan yaitu dengan melakukan marger, akuisisi, konsolidasi, 

divestasi, going private, laverage boyuout (LBO), dan spin-off. Terdapat dua 

prospektif mengapa perusahaan melakukan restruktriasi, yaitu untuk 

memaksimalkan nilai pasar yang dimiliki pemegang saham yang ada dan 

kesejahteraan manajemen (Foster, 1986:461). 

Pada dasarnya akuisisi usaha merupkan bentuk pengambilalihan satu 

perusahaan dengan perusahaan lain dalam rangka mendapatakan pengendalian 

atas aktiva maupun oprasional. Bentuk penggabungan usaha yang sering 

dilakukan dalam dua dekade terakhir ini adalah merger dan akuisisi di mana 

strategi ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mencapai beberapa tujuan 

yang lebih bersifat ekonomis dan jangka panjang (Dharmasetya dan Sulaimin, 

2009).  

Akuisisi diyakini sebagai langkah yang tepat pada pertumbuhan ekonomi 

sekarang ini karena dapat memenuhi motif keuntungan yang dapat diraih 

(Serfianto, 2011) yaitu akuisisi strategis untuk meningkatkan sinergi perusahaan, 
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sehingga dapat mengurangi risiko usaha dan akuisisi finansial untuk mendapatkan 

profit perusahaan sesuai dengan target yang diinginkan. ( Martin & Mc. Conell 

1991 dalam Hanantyo 2017) mengidentifikasi motif akuisisi yaitu pertama, 

Bentuk lain dari penyatuan perusahaan adalah pengambilalihan perusahaan, yang 

sering disebut dengan akuisisi. Pada akuisisi, masing-masing perusahaan, baik 

perusahaan yang mengambil alih maupun perusahaan yang diambil alih tetap 

mempertahankan aktivitasnya, identitasnya, dan kedudukannya sebagai 

perusahaan yang mandiri. Praktik akuisisi melahirkan hubungan induk perusahaan 

(perusahaan yang mengambil alih) dan anak perusahaan (perusahaan yang diambil 

alih) (Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, 2009:11) 

Sementara akuisisi merupakan penggabungan dua perusahaan yang mana 

perusahaan akuisitor membeli sebagian besar saham perusahaan yang diakuisisi, 

sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada 

perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap 

beroperasi sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Konsolidasi merupakan 

penggabungan perusahaan dimana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan 

dan semua asset dan utang kedua perusahaan tersebut ditransfer pada perusahaan 

yang baru dengan nama yang baru (Fatimah, 2013). 

Dalam pelaksanaan akuisisi terdapat suatu kondisi yang mendukung 

adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi. 

Pada situasi perusahaan pengakuisisi ingin melakukan merger dan akuisisi dengan 

cara pembayaran lewat saham, pihak manajemen perusahaan pengakuisisi 

cenderung akan berusaha untuk meningkatkan nilai laba perusahaannya. 
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Tujuannya adalah selain ingin menunjukkan earnings power perusahaan agar 

dapat menarik minat perusahaan target untuk melakukan akuisisi juga untuk 

meningkatkan harga saham perusahaannya (Lani Dharmasetya dan Vonny 

Sulaimin, 2009:16) 

Sebagai contoh kasus perushaan Adaro Energy  yang mengakuisi 

perusahaan Indo Metcoal yang membuat Adaro Energy mengantongi pendapatan 

bersih  US$ 334,62 juta pada 2016, meningkat 119,5% dari tahun sebelum nya ,  

hal ini menunjukkan bahwasannya akuisisi memiliki power untuk meningkatkan 

laba sebuah perushaan, selain dari akuisi juga terdapat faktor-faktor lain yang 

meningkatkan laba perushaan ( Cnnindonesia, 2017) 

Hendri dan Udiana (2004) dalam Lestari (2011) menyatakan bahwa 

menejemen laba merupakan campur tangan menejemen dalam proses penyusunan 

laporan keuangan  eksternal guna mencapai tingkat laba tertentu, dengan tujuan 

untuk mencapai keuntungan diri sendiri. Peluang untuk mencapai tingkat laba 

tertentu timbul, karena metode akuntansi memberikan peluang bagi manejemen 

untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda dan peluang bagi 

manajmen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi. 

Sulistyanto (2008:47) menyatakan bahwa ada alasan mendasar mengapa 

manajer perusahaan melakukan manajemen laba. Harga pasar saham suatu 

perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh 

sebab itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke 

periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami 

penurunan lebih besar dibandingkan prosentase kenaikan laba. Hal inilah yang 
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mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan 

laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko. 

Alasan perusahaan lebih tertarik memilih akuisisi sebagai strateginya dari 

pada pertumbuhan internal adalah karena akuisisi dianggap jalan cepat untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan di mana perusahaan tidak perlu memulai dari 

awal suatu bisnis baru. Akuisisi juga dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu 

nilai keseluruhan perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada 

penjumlahan nilai masingmasing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Selain 

itu akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain 

peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manjerial, transfer 

teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi (Hitt,2002 dalam Meta 

2011).  

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan merger 

dan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan 

finansialnya. Pasca merger dan akuisisi kondisi dan posisi keuangan perusahaan 

mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan 

yang melakukan merger dan akuisisi. Untuk menilai bagaimana keberhasilan 

merger dan akuisisi yang dilakukan, dapat dilihat dari kinerja perusahaan setelah 

melakukan merger dan akuisisi terutama kinerja keuangan baik bagi perusahaan 

pengakuisisi maupun perusahaan diakuisisi. Dasar logika dari pengukuran 

berdasar akuntansi adalah bahwa jika skala bertambah besar ditambah dengan 

sinergi yang dihasilkan dari gabungan aktivitas-aktivitas yang simultan, maka laba 
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perusahaan juga semakin meningkat sehingga kinerja perusahaan pasca akuisisi 

seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum akuisisi. 

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan adanya tindakan manajemen 

laba dalam beberapa kasus. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Usadha dan 

Yasa (2009) membuktikan bahwa perusahaan pengakuisisi melakukan tindakan 

manajemen laba sebelum pelaksanaan akuisisi dengan cara income 

increasingaccrual. Kemudian penelitian yang dilakukan Ardekani dkk (2012) 

telah membuktikan adanya manajemen laba dengan meningkatkan laba pada 

perusahaan pengakuisisi sebelum merger dan akuisisi di Malaysia pada tahun 

sebelum akuisisi. Penelitian yang dilakukan oleh Halim (2013) juga membuktikan 

adanya manajemen laba dengan meningkatkan laba (income increasing) pada 

perusahaan perbankan di BEI yang melakukan akuisisi pada tahun 2000-2007. 

Sementara Meta (2010) melakukan penelitian terhadap perusahaan 

yangterdaftar di BEI tahun 2008-2009 dan membuktikan bahwa tidak terdapat 

praktikmanajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi dengan 

caramenaikkan nilai akrual (income increasing accruals) sebelum merger dan 

akuisisi. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan Lestari (2011), hasil 

penelitiannya tidak membuktikan bahwa terjadi manajemen laba pada perusahaan 

pengakuisisi sebelum melaksanakan proses akuisisi dengan metode 

incomeincreasing accruals. 

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi 

biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan finansialnya. 

Pasca akuisisi kodisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan dan 
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hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi. 

Penilaian keberhasilan akuisisi yang dilakukan, dapat dilihat dari kinerja 

perusahaan setelah melakukan akuisisi, terutama kinerja keuangan baik bagi 

perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan diakuisisi. Dasar logika dari 

pengukuran berdasar akuntansi adalah bahwa jika skala bertambah besar ditambah 

dengan sinergi yang dihasilkan dari gabungan aktivitas-aktivitas yang simultan, 

maka laba perusahaan juga semakin meningkat sehingga kinerja perusahaan pasca 

akuisisi seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum akuisisi (Meta, 

2010). 

Sartono (2010:113) menyatakan bahwa analisis dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan prestasi satu periode dengan periode sebelumnya sehingga 

dapat diketahui adanya kecenderungan selama periode tertentu. Analisis keuangan 

mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan, dan kekuatan di financial 

akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen pada masa lalu dan 

prospeknya pada masa mendatang. Analisis dan interpretasi dari macam-macam 

rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan 

prestasi perusahaan daripada analisa yang hanya didasarkan atas data keuangan 

yang tidak berbentuk rasio. Penelitian ini menggunakan empat rasio keuangan 

yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio solvabilitas. 

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2010:122) dalam Umayah (2015). Rasio solvabilitas berfungsi untuk 

mengukur proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya 
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(Sartono, 2010:120 dalam Umayah (2015)). Pengukuran rasio solvabilitas dapat 

dilakukan dengan debt ratio, debt to equity ratio (DER), timeinterest earned ratio, 

fixed charge coverage, dan debt service coverage. Pada penelitian ini rasio yang 

dipilih adalah Debt to Equity Ratio (DER). DER merupakan rasio yang 

membandingkan total hutang dengan total ekuitas. Fatimah (2013) menyatakan, 

apabila terjadi aktivitas akuisisi maka pembiayaan melalui hutang akan dapat 

mendongkrak kekuatan perusahaan dalam membiayai perusahaannya, karena 

kemampuan perusahaan dalam mengandalkan modal sendiri sering kali terbatas. 

Semakin baik kinerja perusahaan, maka perusahaan akan mampu membiayai 

hutang-hutang perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sinha, dkk (2010) menemukan hasil 

terdapat perbedaan rasio DER sebelum dan sesudah perusahaan melakukan 

akuisisi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Usadha dan Yasa (2009), Darlis 

dan Zirman (2011), Mahesh dan Prasad (2012), Fatimah (2013), Aprilianti (2014), 

Hamidahdan Noviani (2013) serta Fatima dan Shehzad (2014) membuktikan tidak 

terdapatperbedaan rasio DER sebelum dan sesudah perusahaan melakukan 

akuisisi. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian diatas diperoleh adanya perbedaan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Research gap yang telah dipaparkan 

di atas dapat dijadikan permasalahan pada penelitian ini. Oleh karena itu hasil 

penelitian terdahulu yang variatif mendorong untuk dilaksanakan penelitian 

lanjutan yang berhubungan dengan manajemen laba dan kinerja keuangan 

sebelum dan setelah terjadi akuisisi. 
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Penelitian ini membahas mengenai fenomena manajemen laba khususnya 

pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

melakukan akuisisi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

konsistensi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sebagian menyatakan 

telah terjadi tindakan manajemen laba dan sebagian lainnya menyatakan tidak 

terjadi tindakan manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi sebelum 

perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan akuisisi. Begitu pula mengenai 

perbedaan kinerja keuangan, dari hasil penelitian terdahulu yang sebagian 

menyatakan tidak ada perbedaan dan sebagian lainnya menyatakan adanya 

perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah terjadinya akuisisi. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkelanjutan karena hasil penelitian berbeda-beda. Penelitian 

ini dilakukan dengan memperbarui periode penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

menguji kembali tentang ada atau tidaknya perilaku manajemen laba sebelum 

akuisisi serta menilai kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi pada saat 

sebelum dan sesudah akuisisi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel pengukuran kinerja keuangan, dimana penulis menambahkan variabel 

rasio profitabilitas yaitu Return on asset (ROA), selain itu perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terletak ada tahun yang digunakan dalam 

pengambilan data. Dimana pada penelitian ini mengambil sampel tahun 2015,  

dan untuk pengambilan nya tetap sama mengambil di bursa efek Indonesia (BEI). 

Terakhir, karena masih banyak perusahaan yang melakukan akuisisi sehingga 
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setiap tahun pastinya memiliki perbedaan masing-masing terhadap hasil yang 

ditimbulkan setelah atau sebelum akuisisi dilaksanakan.Berdasarkan hal tersebut 

maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul.“ANALISIS MANAJEMEN 

LABA DAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH 

AKUISISI (Pada Perusahaan di BEI yang Melakukan Akuisisi Tahun 

2015)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terjadi tindakan manajemen laba sebelum perusahaan melakukan 

akuisisi dengan pola peningkatan laba? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan rasio profitabilitas antara sebelum dan sesudah 

akuisisi? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan rasio likuiditas antara sebelum dan sesudah akuisisi? 

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan rasio aktivitas antara sebelum dan sesudah akuisisi? 

5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan rasio solvabilitas antara sebelum dan sesudah 

akuisisi? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah terjadi tindakan manajemen laba sebelum 

perusahaan melakukan akuisisi dengan pola peningkatan laba. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi yang diukur dengan rasio profitabilitas antara 

sebelum dan sesudah akuisisi. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi yang diukur dengan rasio likuiditas antara 

sebelum dan sesudah aku isisi. 

d. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi yang diukur dengan rasio aktivitas antara sebelum 

dan sesudah akuisisi. 

e. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi yang diukur dengan rasio solvabilitas antara 

sebelum dan sesudah akuisisi. 

 

1.4 Manfaat 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan di bidang manajemen, khususnya 
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mengenai manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

setelah melakukan akuisisi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan keinginan 

perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspansi. Khususnya dalam 

pengambilan kebijakan perusahaan untuk melakukan akuisisi 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

investor dalam berinvestasi, khususnya investasi pada perusahaan 

yang melakukan akuisisi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar penelitian 

dan penambahan wawasan untuk pengembangannya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan 

yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, 

Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Bab V 

Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut : 
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BAB I:  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakangmasalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas teori-teori dan hasil penelitian - penelitian empiris 

yang relevan dalam membangun hipotesis mengenai analisis 

manajemen laba dan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi  

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan dan menjelaskan populasi, sampel yang 

digunakan dan teknik pengambilan sampel serta variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini dan model analisis untuk pengujian 

hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini menyajikan hasilpengolahan data dan analisnya dalam 

rangka pengujian hipotesis sertapembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dariseluruh pembahasan 

dengan keterbatasan serta saran untuk penelitian mendatang. 

 

 

 

 

 

 


