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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Agency Theory (teori agensi) 

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Jensen and Meckling (1976) dalam 

hal ini hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara satu orang atau lebih 

(principal) yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan uatu jasa 

dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut. Dalam sebuah perusahaan yang termasuk principal adalah para 

pemegang saham, sedangkan yang termasuk agen adalah CEO. Menurut teori 

tersebut setiap individu memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri. Begitu 

pula yang terjadi di beberapa perusahaan pada umumnya. Manajer terdorong 

untuk memaksimalkan kepentingan sendiri dari pihak principal sendiri tidak dapat 

memonitor kinerja manajer setiap saat untuk memastikan bahwa manajer bekerja 

sesuai dengan kemauan para pemegang saham, (Kusuma dan Wigia, 2003) dalam 

(Esterlina dan Nila, 2017). 

 

2.2 Teori Pengembangan Usaha 

Persaingan yang ketat membuat perusahaan harus memiliki strategi bisnis 

yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta 

mengembangkan usaha. Strategi bisnis menciptakan suatu keputusan strategik 

yang yang merupakan pilihan alternatif untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah 

satu keputusan strategik yaitu keputusan investasi yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha (Sutrisno, 2011:5) dalam (Esterlina dan Nila, 2017). 
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Pengembangan usaha atau ekspansi dibagi atas dua yaitu, ekspansi internal dan 

eksternal. Ekspansi internal yaitu, pengembangan usaha dari dalam perusahaan 

dengan melakukan perluasan bisnis yang berkaitan ataupun tidak dengan bisnis 

sebelumnya. Ekspansi inernal membutuhkan persiapan yang panjang, seperti riset 

paar dan tes pasar. Ekspansi eksternal dapat dilakukan dengan melakukan 

penggabungan usaha dengan cara merger maupun akuisisi. Penggabungan usaha 

ini menguntungkan disebabkan diperolehnya kepastian pangsa pasar, pengamatan 

biaya bahan baku menggunakan fasilitas serta sarana yang ekonomis, (Esterlina 

dan Nila, 2017). 

 

2.3 Akuisi  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang 

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham 

Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, akuisisi merupakan perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil alih saham badan usaha yang 

mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut. 

Menurut Dharmastya dan Sulaimin (2008:16) akuisisi adalah suatu 

penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (acquirer) 

memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi 

(aquiree) dengan memberikan aset tertentu, mengakui suatu kewajiban atau 

mengeluarkan saham.Sartono (2010: 366) mengatakan bahwa melalui akuisisi 

perusahaan mengambil alih perusahaan lain yang kemudian dijadikan anak 

perusahaan atau digabungkan menjadi satu. Akuisisi dapat dilakukan terhadap 
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anak perusahaan yang semula sudah go public dan disebut dengan akuisisi 

internal, atau akuisisi terhadap perusahaan lain dan disebut dengan akuisisi 

eksternal. Berdasarkan pendapat – pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa akuisisi merupakan suatu penggabungan usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan mengambil alih kepemilikan atau pengendalian sebagian besar 

saham atau asset perusahaan lain dan akan mengakibatkan perusahaan yang 

diakuisisi dikendalikan oleh perusahaan pengakuisisi. 

Kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. 

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas 

kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi 

investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat 

apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut 

atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk 

memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat 

secara umum bahwa perusahaan memiliki kreditibilitas yang baik (Munawir,1995 

dalam Adipratama 2012) 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“ 

(pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau 

keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan 

demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan 

yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2003 dalam 

Adipratama). 
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Akuisisi itu sendiri yakni penggabungan dua perusahaan mana perusahaan 

si akuisistor membeli sebagian besar saham perusahaan yang diakuisisinya 

sementara untuk kedua perusahaan masih tetap beroperasi sesuai dengan badan 

hokum yang berdiri sendiri. 

Analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara 

pembandingan (Riyanto, 2001), yaitu: 

1. Membandingkan rasio sekarang (Present Ratio) dengan rasio-rasio dari 

waktu–waktu yang lalu (Historical Ratio) atau dengan rasio-rasio yang 

diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang 

sama.  

2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (Company Ratio) 

dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri 

(Rasio industri/ Rasio Rata-Rata/ Rasio Standard) untuk waktu yang sama. 

 

2.4 Motivasi Akuisisi 

Sartono (2010: 373) dalam Ummayah (2015) memaparkan bahwa motivasi 

atau alasan perusahaan melakukan akuisisi adalah sebagai berikut: 

a. Economies of Scale 

Akuisisi perusahaan dapat mencapai skala operasi yang ekonomis. 

Skala ekonomis yang dimaksud adalah skala operasi dengan biaya rata-

rata terendah. 

b. Memperbaiki Manajemen 

Kurangnya motivasi untuk mencapai profit yang tinggi, kurangnya 

keberanian untuk mengambil risiko sering mengakibatkan perusahaan 
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kalah dalam persaingan yang makin sengit. Adanya akuisisi, maka 

perusahaan dapat mempertahankan karyawannya hanya pada tingkat yang 

diperlukan sehingga kemakmuran pemegang saham dapat ditingkatkan. Di 

samping itu efisiensi serta produktivitas karyawan dapat ditingkatkan. 

Tidak jarang perusahaan dapat memperoleh manajer yang professional 

dengan cara membeli perusahaan lain. 

c. Penghematan Pajak 

Perusahaan sering mempunyai potensi untuk memperoleh 

penghematan pajak, tetapi karena perusahaan tidak pernah dapat 

memperoleh laba maka tidak dapat memanfaatkannya. Untuk itu lebih baik 

menggabungkan dengan perusahaan lain yang memperoleh laba dengan 

maksud agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang profitable dapat 

lebih kecil. 

d. Diversifikasi 

Cara ini memang paling mudah, yakni dengan menggabungkan dua 

perusahaan yang berbeda, maka kini dimiliki jenis usaha yang lebih besar 

tanpaharus melakukan dari awal. Diversifikasi ini dapat memperkecil 

pengaruh sikluslaba perusahaan yang diperoleh. Diversifikasi dapat 

mengkompensasi risikoyang dihadapi atas suatu saham oleh saham yang 

lain, dengan demikian risikosecara keseluruhan menjadi lebih kecil. 

Diasumsikan bahwa investor bersifatrisk averse dan investor dapat 

melakukan diversifikasi dengan efisien. 
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e. Meningkatkan Corporate Growth Rate 

Melalui akuisisi perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhannya. 

Hal ini dimungkinkan karena penguasaan jaringan pemasaran yang lebih 

luas, manajemen yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. 

Menurut Firdaus dan Tri (2016) tujuan perushaan melakukan 

akuisisiagar perusahaan dapat mencapai tujuan ekonomiyang diinginkan 

sebagaimana yang diungkapkan Dharmasetya dan Sulaimin (2009), 

antaralain: (1) Menciptakan sinergi yang secara konsep sederhana 

dinyatakan 2+2=5, yang artinya gabungan-gabungan faktor yang 

komplementer akan menghasilkan keuntungan yangberlipat ganda. (2) 

Dapat menjaga stabilitas pendapatannya dengan usaha yang beragam. (3) 

Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya saling bersaing 

menjual produkyang sama, secara teoritis akan meningkatkan penguasaan 

pangsa pasar secara berlipatganda. (4) Mendapatkan keuntungan melalui 

pengurangan kewajiban pembayaran pajak.  

Menurut (Kamaludin dkk, 2015:29) didalam Esterlina dan Nila (2017) 

tipe-tipe akuisisi dibagi atas tiga bagian, yaitu: 

1) Akuisisi horizontal 

Adalah akuisisi perusahaan sejenis, yaitu perusahaan pembeli yang 

membeli perusahaan lain yang sejenis usahanya. Biasanya akuisisi seperti 

ini dilakukan karena ingin memperbesar pangsa pasar perusahaan. 
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2) Akuisis vertikal 

Yaitu perusahaan membeli perusahaan lain yang bukan sejenis, tetapi 

perusahaan yang dibeli akan membantu perusahaan untuk proses 

produksinya. 

3) Akuisisi conglomerate 

Yaitu perusahaan membeli perusahaan lain yang tidak ada hubungannya 

satu sama lain. Dalam kasus ini perusahaan pembeli sudah kelebihan dana 

dan ingin membuat konglomerasi perusahaan. 

 Berdasarkan cara pelaksanaannya, akuisisi dapat dibagi menjadi dua 

klasifikasi (Kamaludin dkk, 2015:131) didalam Esterlina dan Nila (2017) 

yaitu: 

1) Akuisisi Saham 

Akuisisi saham yaitu transaksi jual beli perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki kepemilikan saham yang besar akan menjadi pemilik perusahaan 

tersebut. 

2) Akuisisi aset 

Akuisisi aset yaitu perusahaan mengambil alih sebagian atau seluruh 

aktiva pada perusahaan terget. 

 

2.5 Keunggulan dan Kelemahan Akuisisi 

Moin (2010:13) dalam Firdaus dan Tri (2016)  menyatakan bahwa alasan 

peusahaan melakukan akuisisi adalah adamanfaat lebih yang diperoleh darinya, 

meskipun asumsi ini tidak semuanya terbukti. Secaraspesifik, manfaat akuisisi 

antara lain :(1) Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produkdan pasar 
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sudah jelas. (2) Memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena 

kreditorlebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan. (3) 

Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. (4) Mendapatkan pelanggan 

yang telah mapan tanpa harusmerintis dari awal. (5) Memperoleh sistem 

operasional dan administrasi yang mapan. (6) Mengurangi risiko kegagalan bisnis 

karena tidak harus mencari konsumen baru. (7) Menghemat waktu untuk 

memasuki bisnis baru. (8) Memperoleh infrastruktur untukmencapai pertumbuhan 

yang lebih cepat. 

Disamping memperoleh berbagai manfaat, akuisisi juga memiliki 

kelemahan sebagai berikut : (1) Proses integrasi yang tidak mudah. (2) Kesulitan 

menentukan nilai perusahaan target secara akurat. (3) Biaya konsultan yang 

mahal. (4) Meningkatkan kompleksitas birokrasi. (5) Biaya koordinasi yang 

mahal.(6) Seringkali menurunkan moral organisasi. (7)Tidak menjamin 

peningkatan nilai perusahaan. (8) Tidak menjamin peningkatan kemakmuran 

pemegang saham. 

 

2.6 Menejemen Laba 

Menururut Stice dan Skousen (2004:415) manajemen laba adalah potensi 

penggunaan manajemen akrual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. Sulistyanto (2008:7) dalam umayah (2015) mendefinisikan manajemen 

laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi 

informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuhi 

stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Menurut 

Sugiri (1998; dalam Widyaningdyah, 2001) membagi definisi manajemen laba 
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menjadi dua yaitu definisi sempit dan definisi luas. Definisi sempit, manajemen 

laba sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen discretionary 

accrual dalam menentukan besarnya earnings. Sedangkan dalam arti luas, 

manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) 

laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, dimana manajer bertanggung jawab 

tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka 

panjang unit tersebut. 

Menurut Sciper (1989) dalam Anan (2011) melihat manajemen laba  

sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan 

maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi yang dapat melakukan 

dnegan pemulihan-pemulihan metode-metode akuntandi dalam GAAP (general 

accepted accounting principles)  atau dengan cara menggunakan metode-metode 

yang telah ditentukan dengan cara tertentu. 

Scott (2000) dalam Anan (2011) menjelaskan definisi manajemen laba 

pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang spesifik. Scott mengatakan bahwa kita dapat memikirkan manajemen laba 

sebagai sikap oportunistis manajer untuk memaksimalkan kepuasannya ketika 

berhadapan dengan kompensasi dan perjanjian utang. Dalam hal kompensasi, 

perusahaan akan mengantisipasi kesempatan manajer untuk melakukan 

manajemen laba. Pemberi pinjaman akan melakukan hal yang sama dalam 

menentukan tingkat bunga yang mereka minta. Manajemen laba memberikan 

fleksibilitas kepada manajer untuk melindungi mereka sendiri dan perusahaan 

dalam berhadapan dengan realisasi keadaan yang tidak dapat diantisipasi terhadap 

kontrak tersebut. 
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(Utami, 2005 dalam Rahayu et,al) Mendefinisikan Manajemen laba 

sebagai “some ability to increase or decrease reported net income at will” yang 

dimaksud jadi sesuai dengan keinginan seorang manajer bahwa manajemen laba 

itu meliputi adanya usaha pihak manajemen untuk memaksimumkan ataupun 

meinimumkan laba termasuk perataan dari laba itu sendiri. 

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen 

dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi 

tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau 

penurunan profitabilitas dalam jangka panjang. 

Menurut Sulistyanto (2008:7) perbedaan pemahaman terhadap manajemen 

laba mendorong semakin berkembangnya model empiris yang digunakan untuk 

mengidentifikasi aktivitas rekayasa manajerial ini. Secara umum ada tiga 

kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis 

pengukuran yang digunakan yaitu : 

a. Model berbasis akrual (aggregate accruals) merupakan model yang 

menggunakan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. 

Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), De Angelo 

(1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan dan Sweeney (1995). 

b. Model yang berbasis specific accruals, yaitu pendekatan yang menghitung 

akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan 

keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh 

Mc Nichols dan Wilson (1988) Petroni (1992), Beaver dan Engel (1996), 

Beneish (1997), serta Beaver dan Mc Nichols (1998). 
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c. Model distribution of earnings dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev 

(1997),Degeorge, Patel, dan Zechauser (1999), serta Myers dan Skinner 

(1999).  

Sulistyanto (2008:9) juga menyatakan bahwa sejauh ini hanya model 

berbasis aggregate accruals yang diterima secara umum sebagai model yang 

memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya, 

model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang selama ini 

banyak digunakan oleh dunia usaha. Model akuntansi akrual dapat memunculkan 

komponen akun akrual yang mudah dipermainkan nominalnya, karena akun ini 

berasal dari transaksi-transaksi yang tidak disertai penerimaan dan pengeluaran 

kas. Alasan kedua, model aggregate accruals menggunakan semua komponen 

laporan keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan. Model berbasis 

aggregate accruals yang digunakan adalah Modified Jones Model. Model tersebut 

dikembangkan oleh Dechow, et.al (1995). Sama halnya model manajemen laba 

berbasis aggregate accruals yang lain, model ini menggunakan discretionary 

accruals sebagai proksi manajemen laba.  

Discretionary accruals merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan 

direkayasa sesuai dengan kebijakan manajerial. Model ini juga dinilai sebagai 

model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 

2008:225). Manajemen laba dapat dilakukan dengan 3 pola, yaitu income 

increasing, income decreasing, dan income smoothing. Income increasing 

(Penaikan laba) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan 

lebih tinggi dari laba sesungguhnya. Income decreasing (Penurunan laba) 
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merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih 

rendah dari laba sesungguhnya. Dan income smoothing (Perataan laba) merupakan 

upaya mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode (Sulistyanto, 

2008:177).  

Menurut Halim (2013) apabila perusahaan terbukti melakukan tindakan 

manajemen laba sebelum akuisisi dengan cara income increasing dan periode 

sesudah akuisisi tidak melakukan manajemen laba, kondisi ini dapat dijelaskan 

dengan hukum besi (iron law). Scott (2000; dalam Astika, 2009) menyatakan 

bahwa hukum besi (iron law) merupakan hukum yang berada di sekeliling 

manajemen laba yang berbentuk accruals reserve. Eksekutif yang mengatur 

peningkatan-peningkatan current earning akan melakukan reversal terhadap 

accruals tersebut dengan menurunkan kemampuan future earning sebagai 

penyesuaian terhadap current earning yang telah diakui. Hukum besi (iron law) 

memberikan isyarat bahwa sebelum pengumuman suatu peristiwa seperti akuisisi, 

eksekutif melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan jumlah laba 

yang dilaporkan. Pada periode berikutnya, mereka melakukan penyesuaian 

kembali dalam bentuk jurnal balik agar tidak menimbulkan permasalahan dalam 

laporan keuangan (Astika, 2009). 

 

2.7 Motivasi untuk Manajemen Laba 

 Menurut Stice and Skousen (2004: 420) terdapat empat alasan sebagai 

pendorong par manajer unutk memanipulasi laba, alasan-alasan tersebut adalah: 

1. Memenuhi target internal 

2. Memenuhi harapan eksternal 
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3. Meratakan atau memuluskan laba (income smoothing) 

4. Mendandani laporan keuangan (window dressing) untuk keperluan 

penawaran saham perdana (initial public offering – IPO) atau memperoleh 

pinjaman dari Bank. 

 Lestari (2011) dalam Ummayah (2015) memaparkan bahwa alasan atau 

motivasi dilakukannya manajemen laba antara lain: 

a. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham 

terhadap manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat 

perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi, hal ini karena tingkat 

keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar 

kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer.  

b. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. 

Perusahaan yang terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban 

pembayaran utang pada waktunya, perusahaan berusaha menghindarinya 

dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun 

laba. 

c. Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya 

terutama pada perusahaan go public pada saat IPO (Initial Public 

Offering). 
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2.8 Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan 

perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitasnya dari aktivitas perushaan 

yang telah dilaksanakan pada periode tertentu.Secara teori, setelah kegiatan 

akuisisi ukuran perusahaan dengan sendirinya akan bertambah besar karena asset, 

kewajiban dan ekuitas perusahaan yang digabung secara bersama (Halim, 2013) 

dalam (Ummayah, 2015). Dasar logisnya apabila ukuran bertambah besar 

ditambah dengan sinergi yang dihasilkan dari aktivitas -aktivitas yang simultan 

maka laba perusahaan juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kinerja 

keuangan pasca akuisisi seharusnya semakin baik dibandingkan sebelum akuisisi 

(Juanda, 2014:26) dalam (Ummayah, 2015). 

 Menurut Fahmi (2012), kinerja keuangan adalah suatu analisisyang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

Kinerja perusahaan merupakan suatugambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisisdengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar 

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang 

peralatan). Kinerja keuangan merupakan kemampuan atau prestasi perusahaan, 

prospek pertumbuhan serta potensi perusahaan dalam menjalankan usahanya yang 
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secara finansial ditunjukkan dalam laporan keuangan. Penilaian kinerja keungan 

perusahaan dapat diukur melalui laporan keuangan perusahaan. Menurut Munawir 

(2010:30) dalam Firdaus dan Tri (2016) kinerja keuangan adalah satu diantara 

dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan 

berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Harahap (2009:105) 

dalam firdaus dan tri (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim 

dikenal adalah neraca, laporan laba – rugi atau hasil usaha, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. 

Sartono (2010:113) dalama ummayah (2015) menyatakan bahwa analisis 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan prestasi satu periode dengan 

periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui adanya kecenderungan selama 

periode tertentu. Selanjutnya ia menegaskan bahwa analisis keuangan yang 

mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan, dan kekuatan financial 

akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen pada keuangan dan 

prestasi perusahaan daripada analisa yang hanya didasarkan atas data keuangan 

yang tidak berbentuk rasio. masa lalu dan prospeknya pada masa mendatang. 

Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan 

yang lebih baik tentang kondisi perusahaan. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau 

masa depan, pertumbuhan,dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. 

Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber 
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daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi 

kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003). Pimpinan 

perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan 

yang telah di analisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam 

pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan 

menggunakan análisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat 

diketahui hasil-hasil finansial yang telah di capai di waktu-waktu yang lalu, dapat 

diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang 

di anggap cukup baik. 

Analisis rasio keuangan merupakan metode umum yang digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. Rasio merupakan alat yang 

memper bandingkan suatu hal dengan hal lainnya sehingga dapat menunjukkan 

hubungan atau korelasi dari suatu laporan finansial berupa neraca dan laporan 

labarugi. Adapun jenis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba.Rasio ini membantu perusahaan dalam mengontrol 

penerimaannya. Rasio-rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: Return on Asset(Munawir, 2001) dalam Wibowo (2010).  

2. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif manajemen perusahaan 

mengelola aktivanya. Dengan kata lain rasio ini mengukur seberapa besar 

kecepatan aset-aset perusahaan dikelola dalam rangka menjalankan 
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bisnisnya. Rasio aktivitasyang digunakan dalam penelitian ini adalah Total 

Assets Turnover (TATO) (Munawir, 2001) dalam Wibowo (2010). 

3. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendek yang 

segera jatuh tempo. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah current ratio (CR) (Munawir, 2001) dalam Wibowo (2010). 

4. Rasio Solvabilitas  

Variabel solvabilitas merupakan variable dari kondisi keuangan yang 

digunakan untuk menunjukkan besarnya hutang perusahaan dibanding 

dengan asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar rasio ini 

mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang semakin 

besar.Variabel solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Debt 

Ratio (Munawir, 2001) dalam Wibowo (2010). 

 

2.9 Pandangan Islam 

                         

                           

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan 

hartaharta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali 

dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah 

kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha 

Kasih Sayang kepada kalian.” ( An-nisa, ayat 29) 
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Makna umum ayat: 

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 

transaksi perdagangan, bisnis jual beli.Sebelumnya telah diterangkan transaksi 

muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 

sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang 

lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh 

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan 

asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk 

bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah 

menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu 

Maha Kasih 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No  Peneliti Judul  Variabel  Kesimpulan  

1 Ummayah 

(2015) 

Analisis manajemen 

laba dan kinerja 

keuangan sebelum 

dan sesudah akuisisi. 

a. Discretionary 

accrual 

b. NPM 

c. Current ratio 

d. TATO 

e. DER 

Membuktikan adanya 

manajemen laba sebelum 

diadakanya akuisisi, 

sementara untuk variabel 

yang lain tidak terdapat 

perbedaan sebelum dan 

sesudah akuisisi. 

2 Pakpahan 

Dkk. 

(2015) 

Analisis manajemen 

laba serta kinerja 

keuangan perusahaan 

pengakuisisi sebelum 

dan sesudah merger 

dan akuisisi di BEI 

tahun 2009-2012 

a. income 

increasing 

b. Current ratio 

c. Return on 

aset 

d. Total aset 

turnover 

 

Perusahaan yang 

melakukan merger dan 

akuisisi tidak sepenuhnya 

melakukan manajemen 

laba dengan  pola 

menaikkan laba (income 

increasing), tidak ada 

perbedaan kinerja 

perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi dan 

merger. 

3 Kustono 

dan 

Agnes 

(2012) 

Manajemen laba dan 

kinerja keuangan 

perusahaan 

pengakuisisi sebelum 

dan sesudah merger 

dan akuisisi di 

Inodnesia. 

a. Return on 

investment 

b. Current ratio 

c. Debt to equity 

ratio 

d. Discretionary 

accrual 

 

Tidak adanya bukti yang 

kuat adanya manajemen 

laba pada perusahaan 

sebelum dan sesudah 

merger dan akuisisi, 

sedangkan variabel lain 

tidak terdapat perbedaan 

rasio keuangan sebelu 

dan sesudah merger dan 

akuisisi. 

4 Esterlina Analisis kinerja a. Current ratio  Adanya peebedaan pada 
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dan Nila 

(2017) 

keuangan perusahaan 

sebelum dan sesudah 

merger dan akuisisi. 

b. Total aset 

turnover 

c. Fixed aset 

turnover 

d. Debt to equity 

ratio 

e. Debt to asset 

ratio 

f. Net profit 

margin 

g. Return on 

equity 

h. Return on 

asset 

i. Earnings per 

share 

rasio keuangan sebelum 

dan sesudah merger dan 

akuisisi, sedangkan 

variabel DAR dan ROE 

dinyatakan tidak terdapat 

perbedaan. 

5 Anan 

(2011) 

Analisis manajemen 

laba dan kinerja 

keuangan perusahaan 

pengakuisisi di BEI. 

j. income 

increasing 

k. Current ratio 

l. Debt to equity 

ratio 

m. Return on 

asset 

 

Perusahaan pengakuisisi 

melakukan manajemen 

laba sebelum melakukan 

tindakan merger dan 

akuisisi, sedangkan 

pelaksanaan merger dan 

akuisisi tersebut memicu 

adanya penurunan kinerja 

keuangan. 

6 Wangi 

(2010) 

Analisis manajemen 

laba dan kinerja 

keuangan perusahaan 

pengakuisisi sebelum 

dan sesudah merger 

dan akuisisi yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2008-2009 

a. Discretionary 

accrual 

b. Fixed aset 

turnover 

c. Net profit 

margin 

d. income 

increasing 

accrual 

e. Return on 

Tidak ada indikasi 

manajemen laba sebelum 

melakukan merger dan 

akuisisi dengan income 

increasing accrual. Net 

profit margin dan Return 

on asset mengalami 

penurunan sesudah 

melkaukan merger dan 

akuisisi sedangkan 



 34 

asset 

 

variabel lain mengalami 

kenaikan. 

7 Adiprata

ma (2015) 

Analisis kinerja 

keuangan sebelum 

dan sesudah merger 

dan akuisisi (studi 

kasus pada 

perusahaan Go 

Public Non Bank 

yang terdaftar di BEI 

tahun 2001-2008) 

a. Current Ratio 

b. Quick Ratio  

c. Return on 

Equity  

d. Net Profit 

Margin 

e.  Debt to 

Equity Ratio 

f.  Debt to 

Assets Ratio  

g. Total Assets 

Turnover  

h. Fixed Assets 

Turnover 

(FATO). 

tidak ada perbedaan yang 

signifikan untuk semua 

rasio keuangan setelah 

merger dan akuisisi pada 

periode pengamatan dan 

pengujian. 

Sumber: data yang diolah 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Manajemen laba merupakan salah satu bentuk akibat asimetri informasi 

dalam teori agensi. Hal ini dikarenakan manajer lebih mengetahui informasi 

tentang perusahaan yang dikelolanya. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur 

dengan proksi discretionary accruals. Discretionary accruals merupakan 

komponen total accruals yang berasal dari rekayasa manajerial dengan 

memanfaatkan kebebasan dan fleksibelitas dalam menentukan nilai estimasi pada 

metode akuntansi. Akuisisi adalah tindakan strategis dari perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya. Dalam pelaksanaan akuisisi terdapat suatu kondisi 

yang mendukung adanya tindakan manajemen laba yang dilkukan oleh 

perusahaan pengakuisisi dimana pihak manajemen akan berusaha untuk 

meningkatkan nilai laba perusahaannya. Keberhasilan perusahaan dalam 
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mergerdan akuisisi dapat dilihat juga dari kinerja keuangan perusahaan tersebut, 

terutama kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diketahui melalui 

analisis rasio keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh Sartono (2010:113) 

bahwa analisis dapat dilakukan dengan cara membandingkan prestasi satu periode 

dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui adanya kecenderungan 

selama periode tertentu. Selanjutnya ia menegaskan bahwa 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. 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dilakukan 

dengan membandingkan rasio-rasio keuangan sebelum dan sesudah akuisisi, 

berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu maka peneliti 

mengindikasikan rasio-rasio keuangan yang terdiri dari total asset turnover, 

current ratio, Debt to equity ratio dan return on asset yang mencerminkan 

perbedaan setelah melakukan akuisisi. Dari uraian diatas dapat digambarkan 

hubungan skematisnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja keuangan:  CR, 

TATO, DER, ROA. 

Sebelum akuisisi Sesudah akuisisi 

Uji  beda 

Manajemen laba 

discretionary accrual 

Sumber: data yang diolah 
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2.12 Hipotesis 

Dalam penelitian  Penelitian Wangi (2010) menunjukkan hasil bahwatidak 

ada indikasi manajemen laba sebelum merger dan akuisisi yang dilakukan dengan 

income increasing accrual. Namun kinerja keuangan yang diukur dengan rasio 

total aset turnover, mengalami kenaikan sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan 

net profit margin dan return on asset mengalami penurunan sesudah merger dan 

akuisisi. Sejalan dengan penelitian Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa tidak 

ada indikasi manajemen laba setelah dan sebelum merger dan akuisisi serta 

variabel lain tidak jauh berbeda dibandingkan dengan sebelum atau sesudah 

merger dan akuisisi, penelitian ini di dukung dnegan penelitian Adipratama 

(2012), Esterlina dan Nila (2017) serta penelitian Meta (2010).  

Penelitian Velika dan Budiharta (2014) memberikan bukti bahwa terdapat 

manajemen laba dengan cara menaikkan laba pada bidding firm sebelum 

melakukan merger dan akuisisi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Usadha 

dan Yasa (2008) yang membuktikan bahwa adanya manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi dan melakukan akuisisi memicu 

terjadinya penurunan kinerja perusahaan. Penelitian Ummayah (2015) juga 

memberikan bukti bahwa adanya manajemen laba sebelum melakukan merger dan 

akuisisi oleh perusahaan pengakuisisi, dimana tidak terdapat perbedaan kinerja 

perusahaan sebelum dan sesudah melakukan akisisi. Penelitian ini sejalan dengan 

Berdasarkan hubungan antara landasan teori, kerangka pemikiran terhadap 

rumusan masalah maka hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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H1: Diduga terdapat tindakan manajemen laba sebelum perusahaan 

melakukan akuisisi dengan pola peningkatan laba. 

H2: Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan rasio profitabilitas antara sebelum dan sesudah 

akuisisi. 

H3: Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan rasio likuiditas antara sebelum dan sesudah 

akuisisi. 

H4:  Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan rasio aktivitas antara sebelum dan sesudah 

akuisisi. 

H5:  Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dengan rasio solvabilitas antara sebelum dan sesudah 

akuisisi 

 


