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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Memasuki era perdagangan bebas dengan terbentuknya kesepakatan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) antar negara se-ASEAN yang telah 

dimulai pada tahun 2015, menuntut setiap perusahaan untuk selalu 

mengembangkan strateginya agar dapat bertahan dalam ketatnya persaingan. 

Begitupun halnya dalam sektor perbankan yang aktivitasnya berkaitan dengan 

bidang keuangan yang akan mengikuti perjanjian integrasi antar bank-bank di 

ASEAN dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Meskipun 

MEA untuk sektor perbankan atau ASEAN Banking Integration Framework 

(ABIF) akan baru dimulai pada tahun 2020, namun sektor perbankan harus 

mempunyai persiapan serta strategi untuk beberapa tahun kedepan dalam 

menghadapi persaingan yang lebih ketat di masa yang akan datang. Dengan 

semakin aktifnya industri perbankan maka perbankan akan mulai 

mendominasi perkembangan bisnis dalam negara, bahkan aktivitas serta 

keberadaan industri perbankan akan menjadi penentu dalam kemajuan negara 

tersebut. 

Pengertian bank menurut Islahuzzaman (2012, 52) adalah suatu 

lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (fiancial intermediary) 

antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan 

pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang 
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berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan di dalam PSAK 

No. 31 (Revisi 2009) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan/atas bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat. 

Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara yang 

didasarkan pada pertimbangan manajemen, hukum, perpajakan ataupun 

alasan lainnya. Salah satu bentuk penggabungan usaha pada umumnya yang 

dapat dilakukan perbankan yaitu akuisisi.  

Menurut pengamat ekonomi yaitu Firmanzah dalam lima hingga 

sepuluh tahun kedepan, merger dan akuisisi akan menjadi tren antar 

perusahaan dari negara yang tergabung dalam MEA. Termasuk perusahaan-

perusahaan di Indonesia yang akan bersiap dalam menghadapi MEA ini 

sebagai bentuk mengikuti perkembangan di era saat ini untuk kemajuan serta 

tujuan untuk mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerja 

keuanganya. Begitupun halnya dengan perbankan yang diharapkan 

menciptakan produk dan jasa yang memiliki daya saing. Perbankan yang 

berfungsi sebagai lembaga intermediasi diharapkan dapat menyediakan kredit 

bagi sektor industri yang produktif dan menjanjikan, apalagi di negara 

kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand memiliki suku 

bunga yang sangat rendah (Jitunews.com).  

Menurut Sari dalam berita CNN Indonesia (2015) empat bank milik 

negara akan patungan dana untuk mengakuisisi saham perusahaan penyedia 
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layanan jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bersama. Hal ini sejalan 

dengan komitmen Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) 

mengoperasikan ATM Merah Putih pada akhir tahun 2015 dimana 

kesepakatan akuisisi saham tersebut telah dibuat pada 21 Oktober 2015. 

Maka dalam hal ini keempat bank ini memerlukan pertimbangan yang matang 

serta pemahaman dalam mengambil keputusan akuisisi demi pencapaian 

tujuan perusahaan yang lebih baik serta peningkatan kinerja keuangan dan 

kesejahteraan para pemegang saham. 

Menurut Karyawati (2009: 2) dalam PSAK 22 memberi istilah akuisisi 

(acquisiton) adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, 

yaitu pengakuisisi (acquire) memperoleh kendali atas aset neto dan operasi 

perusahaan yang diakuisisi (acquiree), dengan memberikan aset tertentu, 

mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. Pengakuisisi yang 

sebagai pengendali memliki kekuatan untuk menentukan kebijakan keuangan 

dan operasi suatu badan usaha agar dapat menikmati manfaat dari kegiatan 

perusahaan tersebut. 

Sedangkan menurut Hitt dalam Dewi dan Ni Ketut (2016) akuisisi 

adalah strategi yang melaluinya suatu bank membeli hak untuk mengontrol 

atau 100 persen kepemilikan terhadap bank lain dengan tujuan untuk 

menggunakan kompetensi inti bank itu secara efektif, dengan cara 

menjadikan bank yang diakuisisi itu sebagai bagian dari bisnis dalam 

protofolio bank yang mengakuisisi. 
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Di Indonesia sendiri aktivitas akuisisi mulai marak dilakukan seiring 

dengan majunya pasar modal di Indonesia. Isu akuisisi hangat dibicarakan 

oleh para pengamat ekonomi, ilmuwan maupun praktisi bisnis sejak tahun 

1990-an. Akuisisi di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa sehingga 

menjadi sebuah alternatif strategi yang menarik bagi banyak perusahaan baik 

domestik maupun asing untuk melakukannya. Di Indonesia sendiri praktek 

akuisisi ini berkembang pada pertengahan tahun 1980 an sampai awal tahun 

1990-an. Merger dan akuisisi yang terjadi pada tahun 1980 an dan periode 

sesudahnya ini meningkat dua kali lipat dibandingkan pada tahun 1960-an. 

Tujuan perusahaan melakukan akuisisi sebenarnya adalah untuk 

meningkatkan efektifitas dari perusahaan itu sendiri dan yang pasti adalah 

mendapatkan suatu nilai tambah yang sifatnya jangka panjang. Sebenarnya 

praktek akuisisi ini pada dasarnya selain mendatangkan keuntungan juga 

mendatangkan kerugian. Untuk melakukan akuisisi perlu dipahami dimensi-

dimensi psikologis, diantaranya untuk menggabungkan dua usaha dibutuhkan 

biaya yang sangat mahal, keberhasilan sebuah penggabungan tidak semata-

mata bergantung pada bagaimana strategi penggabungan diterapkan tetapi 

lebih bergantung pada bagaimana implementasinya, pengalaman-pengalaman 

sebelumnya bukan merupakan indikator keberhasilan dimasa datang, 

penggabungan akan berhasil jika diantara kedua pihak yang melakukan 

akuisisi saling mengakui dan menerima isi dari kontrak. 

Seperti pada kasus Bank Agroniaga pada tahun 2011 menurut Direktur 

Bank Agro bahwa rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 
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perseroan mengalami penurunan dari 19,08 persen pada September 2010 

menjadi 16,96 persen pada 2011. Dengan demikian Bank Agroniaga 

mengupayakan sebelum akhir tahun bisa mencapai level 78 persen sesuai 

ketentuan Bank Indonesia. Dan salah satu keputusan yang diambil oleh pihak 

Bank adalah dengan melakukan transaksi akuisisi dalam mengatasi persoalan 

serta peningkatan kinerja yang lebih baik (Okezone.com). Untuk melihat 

tingkat CAR PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, maka berikut ini 

disajikan dalam Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 : Nilai CAR PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 

Tahun TW1 TW2 TW3 TW4 

2007 32,00% 31,30% 31,49% 32,28% 

2008 14,72% 13,97% 13,39% 13,00% 

2009 13,77% 14,38% 13,86% 20,00% 

2010 18,76% 17,63% 19,06% 14,00% 

2011 13,70% 15,98% 16,96% 16,39% 

2012 18,30% 18,75% 15,45% 14,80% 

2013 14,54% 14,41% 26,39% 21,60% 

2014 22,64% 21,97% 20,43% 19,06% 

2015 18,99% 17,11% 23,30% 22,12% 

          Sumber: Laporan Publikasi OJK (2017) 

Hal tersebut juga sejalan dengan peraturan pemerintah tentang 

perbankan yang menetapkan standar modal usaha yang menyatakan bahwa 

bank umum wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 

2010 yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 tanggal 

1 Juli 2005, akan memaksa bank-bank umum yang ada di Indonesia harus 

mencari dana tambahan untuk memenuhi standar ketentuan tersebut. Salah 

satu strategi bank untuk meningkatkan modal dan memperluas pangsa pasar 
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adalah dengan melakukan penggabungan usaha untuk mencapai efisiensi 

dalam mengahadapi persaingan dan meningkatkan profit bank. 

Di tahun 2011, Bank Agroniaga yang mengambil keputusan akuisisi 

untuk meningkatkan efektifitas dari perusahaan maka  pada tanggal 3 Maret 

2011, PT Bank Agroniaga Tbk, melakukan tindakan korporate bergabung 

bersama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dengan ditandatanganinya Akta 

Akuisisi Saham PT Bank Agroniaga Tbk antara BRI dengan Dana Pensiun 

Perkebunan (Dapenbun) di Jakarta, Bank BRI secara resmi menjadi 

Pemegang Saham Pengendali pada PT. Bank Agroniaga Tbk. Bank BRI 

tercatat memiliki 3.030.239.023 lembar saham atau 88,65 persen dari jumlah 

seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh di Bank Agro pada 29 

Desember 2009. Saat ini BRI memiliki presentasi kepemilikan saham sebesar 

79,79 %, sementara 14,00 % dimiliki oleh Dana Pensiun Perkebunan dan 

6,21 % milik publik (sumber: www.bri.co.id). 

Kasus akuisisi antara Bank Agro dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

adalah akuisisi horizontal, karena keduanya merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang yang sama yaitu perbankan. Alasan Bank Agro melakukan 

akuisisi dengan Bank Rakyat Indonesia yaitu, Pertama sebagai langkah Bank 

Agro untuk meningkatkan kinerja dan permodalan sesuai dengan kerangka 

arsitektur Perbankan Indonesia; Kedua yaitu Bank Agro dapat mewujudkan 

visi dan misi secara lebih optimal melalui dukungan permodalan, teknologi 

dan infrastruktur dari BRI; Ketiga keberadaan BRI akan meningkatkan kredit 

standing dan jangkauan pasar Bank Agro; dan Keempat terjadinya pola 

http://www.bri.co.id/
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pembinaan dan pengembangan pekerja yang lebih baik sehingga dapat 

meningkatkan kompetensi, keahlian dan profesionalisme terutama 

pengembangan produk dan pelayanan perbankan di sektor agribisnis. 

Dampak yang diperoleh bank setelah melakukan akuisisi yang 

diharapkan adanya peningkatan kinerja perusahaan yang lebih baik yang 

berdampak langsung dengan keuangan bank baik dari segi ekonomi dimana 

bank mengharapkan keuntungan dan memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham. Serta dari sisi lain adanya kepentingan subjektif atau 

kepentingan diri sendiri bagi pihak manajemen. 

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk menilai penerapan strategi 

bank dalam hal pengambilan keputusan akuisisi. Kinerja disini dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang dicapai/prestasi yang diperlihatkan atau 

kemampuan kerja sampai dengan periode tertentu atau merupakan 

perbandingan antara hasil nyata (realisasi) dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Islahuzzaman, 2012: 225). 

Menurut  Muchlis dalam Haryadi  (2016) bahwa “Kinerja keuangan 

adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan 

yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha 

perusahaan (operation income). Profitability suatu perusahaan dapat diukur 

dengan menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok 

perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan.”  
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Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang 

dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Di lain hal kinerja 

keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan 

sejauh mana asset yang tersedia, perusahaan sanggup meraih keuntungan 

serta mengukur nilai ekonomi sebuah perusahaan dan juga mengukur 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan dana para pemegang saham. 

Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. 

Menurut Kamaludin dalam Syarifudin (2016) kinerja keuangan suatu 

perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan beberapa alat analisis 

keuangan, salah satunya yaitu laporan keuangan dengan menggunakan 

pendekatan beberapa rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, rasio 

likuiditas, rasio leverage dan lain-lain. Laporan keuangan perusahaan 

merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi 

lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar 

perusahaan, kualitas manajemen dan lainnnya.  

Dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja perusahaan yaitu analisis Dupont atau Return On Equity (ROE). 

Menurut Hanafi dan Abdul (2012: 86) analisis Dupont merupakan analisis 

yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset (aset utilization). 

Analisis ini menghubungkan tiga macam rasio keuangan sekaligus yaitu 

return on total assets (ROA), profit margin, dan perputaran aktiva. 
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Namun pengukuran kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 

dilakukannya akuisisi dengan menggunakan analisis rasio keuangan memiliki 

kelemahan yaitu tidak memperhatikan biaya modal dalam perhitungannya 

dan hanya melihat hasil akhir yakni laba perusahaan tanpa memperhatikan 

risiko yang dihadapi perusahaan. Sehingga sulit untuk mengetahui apakah 

suatu perusahaan telah menciptakan nilai atau tidak. 

Untuk memperbaiki kelemahan pada analisis rasio keuangan, para ahli 

kemudian mengembangkan metode lain sebagai alternatif agar dapat 

menunjukkan seluruh komponen harapan keuntungan yang terukur dalam 

biaya modal yang disebut Economic Value Added (EVA). Dimana Economic 

Value Added (EVA) merupakan ukuran kinerja yang menggabungkan 

perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai tambah tersebut. 

Pendekatan Economic Value Added (EVA) tersebut dikembangkan oleh 

lembaga konsultan manajemen asal Amerika Serikat, Sten Steward 

Management Services pada pertengahan 1990-an (Hanafi. 2004: 52). 

Menurut Rudianto dalam Syarifudin (2016), Economic Value Added 

(EVA) adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba 

ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan 

hanya dapat terwujud jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi 

(operating cost) dan biaya modal (cost of capital).  

Dengan dilakukannya transaksi akuisisi oleh perbankan, maka perlu 

dilakukannya penilaian lebih lanjut mengenai perbedaan kinerja keuangan 

yang ditimbulkan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi. Hal ini dapat 
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dinilai dengan analisis Dupont (ROE) dan Economic Value Added (EVA) 

yang menilai peningkatan kinerja manajerial perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan sebelum dan sesudah dilakukannya transaksi akuisisi. 

Selain itu berdasarkan penelitian Freddy dan Hidawati (2014) yang 

meneliti mengenai kinerja keuangan perusahaan Food and Beverage yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2010 dengan menggunakan analisis Dupont 

menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan terus menerus setiap tahunnya, 

hal tersebut dikarenakan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang 

positif setiap tahunnya serta dikarenakan tingkat pengembalian investasinya 

diatas rata-rata industri sejenis. 

Sedangkan pada penelitian Purnami, dkk (2016) yang meneliti 

mengenai kinerja keuangan pada Bank BUMN dengan pendekatan Economic 

Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) yang hasil 

menunjukkan bahwa Economic Value Added (EVA) bank BUMN selama 

periode 2012-2014 bernilai positif, sehingga mampu memberikan nilai 

tambah ekonomis terhadap perusahaan. Kemudian bank BUMN yang 

memiliki nilai Market Value Added (MVA) positif selama periode 2012-2014 

terdiri dari Bank Negara Indonesia (BBNI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 

dan Bank Mandiri (BMRI), sedangkan Market Value Added (MVA) untuk 

Bank Tabungan Negara (BBTN) mengalami fluktuasi yaitu bernilai positif 

tahun 2012 kemudian bernilai negatif tahun 2013 dan kembali bernilai positif 

tahun 2014. 
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Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Haryadi (2015) yang 

melakukan penelitian pada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk untuk 

mengetahui kinerja keuangan perusahaan setelah akusisi yang diukur dengan 

nilai Economic Value Added (EVA). Berdasarkan hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan diukur dengan metode 

Economic Value Added (EVA) pada tahun 2013 (sesudah akuisisi) lebih 

rendah dari tahun 2012 (sebelum akuisisi) sehingga dapat diartikan bahwa 

akuisisi yang dilakukan perusahaan belum memberikan nilai tambah bagi 

pemegang saham.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang belum menunjukkan hasil 

yang konsisten sehingga perlu diuji kembali. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel, objek penelitian serta 

tahun penelitian, yang mana disini peneliti menggunakan variabel independen 

yaitu Dupont atau Return On Equity (ROE) dan Economic Value Added 

(EVA), serta objek penelitiannya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga 

Tbk yang mana data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan 

perusahaan dan juga peneliti memperpanjang tahun penelitian yaitu empat 

tahun sebelum akuisisi dan empat tahun sesudah akuisisi yaitu pada tahun 

2007-2015. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN 

SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI PADA PT BANK RAKYAT 

INDONESIA AGRONIAGA TBK” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

akuisisi pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang diukur 

berdasarkan metode analisis Dupont atau Return On Equity (ROE)? 

2. Apakah ada perbedaan terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

akuisisi pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang diukur 

berdasarkan metode analisis Economic Value Added (EVA)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masaah diatas, adapun tujuan penelitian ini 

dilaksanakaan yaitu: 

1. Untuk mengetahui perbedaan terhadap kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah akuisisi pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang 

diukur berdasarkan metode analisis Dupont atau Return On Equity (ROE). 

2. Untuk mengetahui perbedaan terhadap kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah akuisisi pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang 

diukur berdasarkan metode analisis Economic Value Added (EVA). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Perbankan 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

masalah yang dihadapi oleh perbankan dan memberikan bahan kajian 

tentang pengaruh atas keputusan akuisisi terutama bagi perusahaan yang 

belum melakukan praktek akuisisi ini. 

2. Investor 

Investor dapat mengetahui pengaruh atas keputusan akuisisi terhadap 

fundamental perbankan melalui kinerja keuangan yang dapat dilihat dari 

nilai tambah ekonomi perusahaan serta nilai pasar perusahaan. 

3. Penulis 

Dapat menganalisa dan mengetahui kinerja keuangan pada PT Bank 

Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk yang diakuisisi oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal 

yang akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori pendukung mengenai 

masalah yang diteliti, penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, kerangka pemikiran, variabel penelitian, operasional 

variabel dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan 

pengujian hipotesis. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Pada bab ini mengemukakan secara singkat tentang sejarah 

PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, visi dan misi, aktivitas 

perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, 

menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian 

tersebut. 

BAB VI PENUTUP  

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil  

penelitian dan saran berkaitan dengan penelitian yang ada. 


