
BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Akuisisi

II.1.1 Pengertian Akuisisi

Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada

atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kekurangan atau

kesulitan modal. Dalam arti lain, akuisisi merupakan transaksi dimana sebuah

perusahaan membeli pengendalian atau 100 persen kepemilikan perusahaan lain

agar bisa lebih efektif menggunakan kompetensi intinya dengan menjadikan

perusahaan yang diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung portofolio

bisnisnya.

Menurut (Sudana, 2011) akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan

yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang

diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaaan yang diakuisisi

berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-

masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri.

Akuisisi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah acquisition atau take

over yang berarti sebuah perusahaan mengambilalih kontrol modal (saham) atas

perusahaan lain (one company taking over controling interest in another

company). Kata acquisition berasal dari acquire yang berarti mendapatkan sesuatu

atau keuntungan atas usaha sendiri (to get or gain by one). Dalam dunia hukum

dalam bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum

untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham dan atau aset dari

perusahaan lain.
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Pengambilalihan perusahaan (akuisisi), sesuai Pasal 1 angka 3 PP 57/2010,

adalah perbutan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih

saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan

usaha tersebut. Pelaku usaha, sesuai dengan Pasal angka 1angka 88 PP 57/2010,

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan yang berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyeleggarakan berbagai

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.(Hariyani, 2011)

Menurut (Hariyani, 2011) Sebelum melakukan akuisisi, pihak akuisisi

perlu melakukan penelitian dari aspek hukum atau legal due-diligence. Hal ini

diperlukan sebagai upaya untuk mendapatkan data-data objektif berkaitan dengan

suatu rencana transaksi. Menurut Prof. Felix Oentoeng Soebagjo, dalam transaksi

terkait pengambilalihan saham legal due-diligence dilakukan dengan menganalisis

aspek-aspek berikut:

a. Hambatan dan batasan yang ada atau yang mungkin timbul terhadap

rencana pengambilalihan saham dilihat dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, AD, Perizinan, Perjanjian, dan perkara yang

dihadapi.

b. Akibat hukum dari pengambilalihan saham terhadap pihak-pihak yang

bertransaksi.

c. Struktur permodalan dan struktur pemegang saham sebelum dan sesudah

pengambilalihan saham dari perusahaan yang diambilalih yang

menunjukkan siapa yang menjadi pihak pengendali.

d. Aktiva dan Passiva dari perusahaan yang diambilalih.



e. Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk

melaksanakan transaksi pengambilalihan saham.

f. Keabsahan pemilikan saham oleh penjual dan pembebanan atas saham

(bila ada).

g. Syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian pengambilalihan saham.

II.1.2 Jenis Akuisisi

Menurut (Hariyani, 2011) Akuisisi dapat dibedakan dalam tiga kelompok

besar, yaitu sebagai berikut:

a. Akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha

yang masih berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama.

b. Akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha

yang bergerak dibidang industri hilir dengan hulu atau sebaliknya.

c. Akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi badan usaha yang tidak memiliki

bidang bisnis yang sama atau tidak saling berkaitan. Akuisisi jenis ini

lebih didorong oleh motivasi memperbesar kerajaan bisnis koglomerat.

II.1.3 Tahap-tahap Proses Akuisisi

Setelah Perusahaan menemukan jawaban bahwa tidak ada masalah pada

tahap perencanaan diatas maka perusahaan menuju pada proses akuisisi.

Pentahapan-pentahapan dalam proses akuisisi bisa jadi berbeda, tergantung dari

karakteristik atau kriteria akuisisi serta kompleksitas permasalahan yang akan

dihadapi.



Gambar II.1 : Proses Tahapan Akuisisi

a. Identifikasi Awal

Pada tahapan paling awal ini perusahaan mencari dan

mengumpulkan informasi sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan yang

potensial untuk diakuisisi. Pada tahap identifikasi awal ini berbagai

informasi dikumpulkan untuk melihat karakteristik perusahaan target

sebagaimana ditunjukkan dalam gambar perusahaan harus

mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang memerlukan prioritas

untuk mendapatkan informasi yang paling lengkap dan mendalam.
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Gamabar II.2: Identifikasi Awal Perusahaan Target

b. Screening

Screening adalah proses menyaring sekaligus memilih mana

diantara calon target tersebut yang paling layak untuk diakuisisi. Proses

screening ini tidak dilakukan apabila perusahaan hanya mengidentifikasi

satu calon perusahaan target.

c. Due Diligence

Due diligence atau uji tuntas adalah investigasi yang menyeluruh

dan mendalam terhadap bebagai aspek perusahaan target. Uji tuntas ini

dimaksudkan untuk memberikan informasi sedetail mungkin tentang

kondisi perusahaan target dilihat dari semua aspek. Uji tuntas ini

dilakukan terhadap aspek hukum, keuangan, organisasi dan Sumber Daya

Manusia, pemasaran, teknologi dan produksi.

d. Negosiasi/Deal

Terdapat dua pihak pada perusahaan target yang harus memberikan

persetujuan agar proses akuisisi berjalan normal yaitu manajemen dan

pemegang saham. Ketika kedua pihak ini setuju dengan syarat-syarat yang
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disepakati antara pengakuisisi dengan target, selanjutnya mereka

menandatangani nota kesepakatan (memorandum of understanding)

sebagai kelanjutan dari negosiasi mereka.

e. Closing

Jika negosiasi mencapai deal berarti persetujuan formal akuisisi

telah terlaksana dan selanjutnya dilakukan closing. Closing adalah

penutupan transaksi akuisisi. Pada kasus akuisisi, closing berarti

berakhirnya diserahkannya pembayaran oleh pengakuisisi kepada

pemegang saham perusahaan yang diakuisisi.

f. Integrasi

Integrasi berarti tahap dimulainya “kehidupan baru” setelah

perusahaan melakukan penggabungan bisnis sebagai satu kesatuan entitas

ekonomi. Perusahaan hasil akuisisi mulai melaksanakan perencanaan

strategic yang telah disusun sebelumnya.

II.1.4 Tata Cara Pelaksanaan Akuisisi

Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1998 dalam (Moin, 2007) mengatur

tata cara akuisisi sebagai berikut:

1. Usulan rencana pengambilalihan masing-masing wajib mendapat

persetujuan Komisaris perseroan yang akan diambilalih dan yang

mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih,

dengan memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau

identitas orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan.



b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan, pengurus

badan hukum.

c. Atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan.

d. Laporan tahunan terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir

dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan

pengambilalihan.

e. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan

melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan

dilakukan dengan saham.

f. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan.

Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan

sebagai bagian dari usulan apabila pengambilalihan tersebut

menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar. Jumlah saham yang

akan diambilalih.

g. Kesiapan pendanaan.

h. Neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang

disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian

serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli

yang independen.

i. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju

terhadap pengambilalihan perusahaan.

j. Cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan

diambilalih.

k. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan.



2. Ringkasan rancangan pengambilalihan sebagaimana disebutkan diatas

wajib diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta

diberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang melakukan

pengambilalihan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

pemanggilan RUPS masing-masing perseroan. Rancangan

Pengambilalihan wajib mendapat persetujuan RUPS perseroan yang akan

diambilalih dan yang akan mengambilalih atau lembaga serupa dari pihak

yang akan mengambilalih. Lembaga serupa dari badan hukum bukan

perseroan dalam ketentuan ini misalnya: Rapat Anggota dalam Koperasi.

Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam

Akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa

indonesia.

II.1.5 Motif Melakukan Akuisisi

Motif perusahaan melakukan akuisisi menurut (Moin dalam Hariyani,

2011) meliputi 4 (empat) macam, sebagai berikut:

1. Motif Ekonomi

Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan

adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (value

creation) bagi perusahaan dan pemegang saham. Akuisisi memiliki motif

ekonomi yang tujuan panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai

tersebut. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan

harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Motif strategis juga termasuk

motif ekonomi ketika aktivitas akuisisi yang dilakukan untuk mencapai



posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif bagi

perusahaan. Biasanya perusahaan melakukan akuisisi untuk mendapatkan

economies of scale dan economies of scope.

2. Motif Sinergi

Salah satu motivasi utama perusahaan melakukan akuisisi adalah

menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan perusahaan

setelah akuisisi yang lebih besar dari pada penjumlahan nilai masing-

masing perusahaan sebelum akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi

aktivitas secara simultan dari kekuatan elemen-elemen perusahaan yang

bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut

menghasilkan efek lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan

aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri.

3. Motif Diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa

dilakukan melalui akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung

aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi

bersaing. Akan tetapi jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari

bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang

mendukung kompetensi inti (core competence). Disamping memberikan

manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi

juga membawa kerugian yaitu adanya subsidi silang.

4. Motif  Nonekonomi

Aktivitas akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk kepentingan

ekonomi saja tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat nonekonomi,

seperti prestise dan ambisi. Motif non ekonomi bisa berasal dari



manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan, dan dapat terjadi karena

adanya hal-hal berikut:

a) Hubris Hypothesis

Hipotesis ini menyatakan bahwa akuisisi dilakukan karena

“ketamakan” dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan.

Mereka menginginkan ukuran perusahaan yang lebih besar. Dengan

semakin besarnya ukuran perusahaan, semakin besar pula kompensasi

yang mereka terima. Kompensasi yang mereka terima bukan hanya

materi, tetapi juga berupa pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi

diri.

b) Ambisi Pemilik

Adanya ambisi dari pemilik perusahaan untuk menguasai

berbagai sektor bisnis dan menjadikan aktivitas akuisisi sebagai

strategi perusahaan untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang ada

untuk membangun “kerajaan bisnis”. Hal ini biasanya terjadi pada

pemilik perusahaan yang memiliki kendali dalam pengambilan

keputusan perusahaan.

II.1.6 Manfaat Akuisisi

Akuisisi mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Mendapatkan cashflow dengan cepat, karena produk dan pasar sudah jelas.

b. Memperoleh kemudahan dana/pembiayaan, karena kreditur lebih percaya

dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.

c. Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.

d. Mendapatkan pelangan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.



e. Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.

f. Mengurangi resiko kegagalan bisnis, karena tidak harus mencari

konsumen baru.

g. Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.

h. Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

i. Merupakan investasi yang menguntungkan.

j. Memperoleh kendali atas perusahaan lain.

k. Menguasai pasokan bahan baku dan bahan penolong.

l. Melakukan diversifikasi usaha.

m. Memperbesar ukuran perusahaan.

n. Memperkecil risiko usaha.

o. Memperkecil tingkat persaingan usaha.

p. Memperoleh teknologi baru milik perusahaan lain.

II.2 Faktor-faktor

II.2.1 Faktor-faktor Kegagalan Akuisisi

Menurut (Hariyani, 2011) faktor-faktor yang dapat memicu kegagalan

akuisisi adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan target memiliki kesesuaian strategi yang rendah dengan

perusahaan pengambilalih.

b. Hanya mengandalkan analisis strategi yang baik tidaklah cukup untuk

mencapai keberhasilan akuisisi.

c. Tidak adanya kejelasan mengenai nilai yang tercipta dari setiap program

akuisisi.



d. Pendekatan-pendekatan integrasi yang tidak disesuaikan dengan

perusahaan target yaitu absorbsi, preservasi, atau simbiosis.

e. Rencana integrasi yang tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan.

f. Tim negoisasi yang berbeda dengan tim implementasi yang akan

menyulitkan proses integrasi.

g. Ketidakpastian, ketakutan dan kegelisahan di antara staf perusahaan yang

tidak ditangani. Untuk itu tim implementasi dari perusahaan

pengambilalihan harus menangani masalah tersebut dengan kewibawaan,

simpati dan pengetahuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan komitmen

mereka pada proses integrasi.

h. Pihak pengambilalihan tidak mengkomunikasikan perencanaan dan

pengharapan mereka terhadap karyawan perusahaan target sehingga terjadi

kegelisahan diantara karyawan.

II.2.2 Faktor-faktor Kelemahan Akuisisi

Menurut (Ibid dalam Hariyani, 2011) Akuisisi juga memiliki kelemahan

sebagai berikut:

a. Proses integrasi yang tidak mudah.

b. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat.

c. Biaya konsultan yang mahal.

d. Meningkatkan kompleksitas birokrasi.

e. Biaya koordinasi yang mahal.

f. Sering kali menurunkan moral organisasi.

g. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan.

h. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.



II.2.3 Faktor-faktor Keberhasilan Akuisisi

Faktor-faktor yang dianggap memberi kontribusi terhadap keberhasilan

akuisisi sebagai berikut:

a. Melakukan audit sebelum akuisisi.

b. Perusahaan target dalam keadaan baik.

c. Memiliki pengalaman akuisisi.

d. Perusahaan target relatif kecil.

e. Melakukan akuisisi yang bersahabat.

II.3 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat

suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK

(standar akuntansi keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting

Principle). (Fahmi, 2011)

II.4 Analisis Kinerja Keuangan

Salah satu variabel yang penting bagi perusahaan maupun bagi investor

adalah kinerja. Karena kinerja menunjukkan manajemen perusahaan dalam

mengelola modalnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu



menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar
sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika
mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan
saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian),
maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa apabila bermu´amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ini menunjukkan bahwa setiap melakukan muamalah harus dituliskan dengan

benar dan begitu pula hubungannya dengan kinerja keuangan perusahaan yang

setiap melakukan transaksi harus pula dituliskan dalam laporan keuangan

perusahaan. Kemudian dalam Q.S An-nur:55
























Artinya : “Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-
sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana
dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan
sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah
diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar
(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman
sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada
mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang
fasik.

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang beriman dan

mengerjakan segala perbuatan dengan sungguh-sungguh maka Allah akan

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi. Ini berarti semakin bersungguh-

sungguh seseorang dalam melaksanakan sesuatu amal atau pekerjaan maka akan

mendapatkan hasil yang baik. Kemudian dalam hadist Rasulullah SAW:

هللاَنَّ ا تَبَاَركَ  َوتََعالَ  یُِحبُّ إِذَ  َعِمل َحُدُك أَ مْ  یُْتقِنَھُ أَْن َعِمَألَ 
“Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia
itqon (profesional) dalam pekerjaannya” (HR Baihaqi).

Berdasarkan hadits diatas telah dijelaskan bahwa allah menyukai orang-

orang yang itqon (profesional) dalam bekerja. Ini berarti seseorang yang

profesional dalam bekerja dicintai oleh allah jika seseorang tersebut telah

melakukan pekerjaannya secara profesional.

II.5 Tahapan-tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan



Menurut (Fahmi, 2011) ada 5 (lima) tahapan dalam menganalisis kinerja

keuangan suatu perusahaan secara umum yaitu :

a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan yang sudah dibuat

tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia

akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut

dapat dipertanggungjawabkan.

b. Melakukan perhitungan penerapan metode perhitungan disini adalah

disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan

sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu

kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh

dari hasil perhitungan yang sesuai diperoleh tersebut kemudian dilakukan

perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

Metode yang paling umum dipergunakan untuk perbandingan ini ada dua

yaitu :

1. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu atau

antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.

2. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan

dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang

dilakukan secara bersamaan.

3. Dari hasil penggunaan metode ini diharapkan nantinya akan dapat

dibuat suatu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut



berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan

sangat tidak baik.

d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan

yang ditemukan pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan

perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya

dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan

kendala-kendala yang dialami perusahaan tersebut.

e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap

permasalahan yang ditemukan pada tahap terakhir ini setelah ditemukan

berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna

memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan

hambatan selama ini dapat terselesaikan.

II.6 Pengertian dan Unsur-unsur Laporan Keuangan

II.6.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan

kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi

yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan. (Fahmi, 2011)

Menurut (Kasmir, 2010) laporan keuangan adalah laporan yang

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode

tertentu.

II.6.2 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2010) unsur-unsur laporan keuangan terbagi 5 (lima)

yaitu:



1. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta),

kewajiban (utang) dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat

tertentu. Artinya dari suatu neraca akan tergambar jumlah harta, kewajiban

dan modal suatu perusahaan.

2. Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam

suatu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu

siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui  jumlah perolehan

pendapatan (penjualan) dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat

diketahui perusahaan dalam keadaan laba/rugi.

3. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan

jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini

juga menunjukkan perubahan modal sebab-sebab berubahnya modal.

4. Laporan catatan atas laporan merupakan laporan yang dibuat berkaitan

dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan

informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan

yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya agar

pengguna lapoan keuangan menjadi jelas akan data yang disajikan.

5. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk

arus keluar di perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendapatan atau

pinjaman dari pihak lain. Adapun arus kas keluar merupakan biaya-biaya

yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas

keluar dibuat untuk periode tertentu.

II.7 Kegunaan Laporan Keuangan



Dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan

oleh pihak manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang

saham dalam proses pengambilan keputusan. Seperti keinginan perusahaan untuk

melakukan right issue, yang artinya right issue tersebut di prioritaskan kepada

pemilik saham lama untuk membelinya. Sehingga berdasarkan data laporan

keuangan yang diperoleh dan disajikan oleh manajemen perusahaan pihak

investor atau pemilik saham perusahaan akan bisa menganalisis bagaimana

kondisi perusahaan serta prospek perusahaan nantinya khususnya dari segi

kemampuan profitabilitas yang akan dihasilkan.

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwasanya laporan keuangan sangat

berguna untuk melihat kondisi suatu perusahaan, baik kondisi pada saat ini

mampu  dijadikan sebagai alat prediksi untuk kondisi dimasa yang akan datang

(forecast analyzing).

II.8 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK dalam (Sawir, 2003) tujuan laporan keuangan yaitu :

a. Bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi.

b. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi bersama oleh sebagian besar

pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari

kejadian dimasa lalu.



c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau

pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan

kepadanya.

II.9 Pengertian Rasio Keuangan

Menurut James C. Van Horne dalam (Kasmir, 2008) Rasio keuangan

merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh

dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan

untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio

keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut (Kasmir, 2008) Rasio keuangan merupakan kegiatan

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara

membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara

satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar

komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang

diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa

periode.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan

keuangan perusahaan, tetapi analisis rasio merupakan hal yang sangat umum

digunakan, yang menghubungkan dua data keuangan (neraca atau laporan laba

rugi), baik secara individu atau kombinasi dari keduanya, dengan cara membagi

satu data dengan data lainnya.

Ada pun Jenis-jenis rasio keuangan yang di lakukan dalam penelitian ini

adalah:

a. Rasio likuiditas



Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh

tempo.

Menurut (Halim, 2007) suatu perusahaan dikatakan likuid apabila

perusahaan tersebut mempunyai kekuatan membayar (berupa current

asset) sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban

jangka pendeknya yang segera harus dipenuhi (berupa current leabilities).

Menurut (Kasmir, 2010) Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah:

1. Current ratio (Rasio Lancar)

Current ratio atau (Rasio lancar) merupakan rasio untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara

keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang

tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh

tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk

mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan.

Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan

antara total aktiva lancar dengan total utang lancar. Persi terbaru

pengukuran rasio lancar adalah mengurangi persediaan dan piutang.

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat

dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang.

Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi

perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak

digunakan sebaik mungkin.

Perhitungan current ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

Current Ratio=



b. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur sampai seberapa

besar efektifitas perusahaan dalam menggunakan sumberdayanya yang

berupa aset. Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Total Asset Turnover (Rasio perputaran aktiva)

Total Asset Turnover (Rasio perputaran total aktiva)

merupakan rasio yang menunjukkan efektivitas penggunaan

seluruh harta perusahaan dalam rangka menghasilkan penjualan

atau menggambarkan berapa rupiah penjualan bersih yang dapat

dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk

harta perusahaan. Kalau perputaran lambat, itu menunjukkan

bahwa aktiva yang dihasilkan terlalu besar dibandingkan dengan

kemampuan untuk menjual.

Rumus untuk mencari Total Asset Turn Over dapat

digunakan sebagai berikut:

c. Rasio leverage

Rasio leverage digunakan untuk mengukur sampai seberapa

besar perusahaan dibiayai oleh utang. Menurut (Kasmir, 2010) Rasio

solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan

Total assets turnover=



dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka

panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio yang

digunakan dalam rasio ini adalah:

1. Debt to Equity Ratio/ DER (rasio utang terhadap ekuitas)

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan

untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara

membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar

dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui

jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik

perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Dapat dihitung menggunakan rumus:

d. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur sampai

seberapa besar efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan equity

yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Menurut (Kasmir,

2010) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam mencari keuantungan. Rasio ini juga memberikan

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini

ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan

DER=



investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi

perusahaan. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

1. Return On Assets (ROA)

Menurut (Sutrisno, 2007) Return on assets (ROA)

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam

hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak

atau EBIT. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

2. Return on Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur

laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi

rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin

kuat, demikian pula sebaliknya. Dapat dihitung menggunakan

rumus:

e. Rasio Pasar

Rasio pasar ini menggunakan angka yang diperoleh dari

laporan keuangan dan pasar modal, Rasio pasar merupakan

sekumpulan rasio  yang menghubungkan harga saham  perusahaan

dengan  laba,  arus  kas,  dan  nilai  buku  per  lembar sahamnya.

(Husnan, 2006)

Menurut (Darsono, 2005) rasio yang digunakan dalam rasio ini

adalah:

ROA=

ROE =



1. Earning Per Share (EPS)

Earning per share merupakan salah satu rasio yang

digunakan investor untuk melihat keuntungan dengan dasar saham.

Yaitu dicari dengan menggunakan laba bersih dibagi saham yang

beredar. Rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal

untuk setiap satu lembar saham. Dapat  dihitung dengan rumus :

II.10 Hubungan Rasio Keuangan Dan Kinerja Keuangan

Menurut Warsit dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan

instrument analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan

indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi

keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan trend

pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang

melekat pada perusahaan yang bersangkutan. (Fahmi, 2011)

Keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan

keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Analisis kinerja keuangan dalam

penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi strategi perusahaan dalam hal

akuisisi.

II.11 Pengaruh Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut (Syahrial, 2007) pemahaman tentang proses akuisisi merupakan

suatu faktor penting yang perlu diketahui oleh pihak pengakuisisi sebelum

melakukan akuisisi, terutama karena pada umumnya pengakuisisi tersebut

Earning Per Share =



berkaitan dengan jumlah uang yang relatif besar. Salah satu alasan yang seringkali

dikemukakan oleh orang-orang dalam melakukan akuisisi adalah untuk

mendapatkan sinergi atau nilai tambah dari dua perusahaan yang melakukan

akuisisi. Sinergi itu dapat dilihat dari hasil perhitungan laporan keuangan.

II.12 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang meneliti tentang perbedaan kinerja perusahaan

sebelum dan sesudah akuisisi dilakukan, namun hasil tidak selalu sejalan atau

konsisten.

Penelitian yang dilakukan (Nugroho, 2010) yang meneliti perbandingan

kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi melalui rasio NPM,

ROA, ROE, DER, Debt Ratio, TATO, CR dan EPS Menyatakan bahwa penelitian

tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan (Putri, 2011) menyatakan berdasarkan analisis

data tentang perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pada perusahaan

pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi periode 1994-1999 melalui rasio CR,

DER, Operating Profit Margin, dan Price Earning Ratio tidak mengalami

perbedaan yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan (Ernawati, 2012) dalam penelitiannya yang

mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan setelah akuisisi

(studi kasus pada PT. Patrosea Tbk) Tidak mengalami perbedaan  yang signifikan

atas  Return on Asset  (ROA) sebelum  dan  setelah  akuisisi. Ketidaksignifikanan

ini bisa saja terjadi karena diduga adanya indikator lainnya selain  ROA  yang

turut  merasakan dampak  dari  adanya  akuisisi  misalnya ROE, DER, CR, dan

lain-lain.



Kemudian penelitian yang dilakukan (Metta, 2009)yang menyatakan

analisis manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi sebelum

dan sesudah merger dan akuisisi yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil rasio

NPM dan ROA dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan bahwa terdapat

perbedaan  antara  kinerja keuangan  sebelum  dan  sesudah  merger dan  akuisisi.

dan jurnal dari (Wibowo, 2010) yang menyatakan dalam Analisis

Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan

Merger Dan AkuisisiDari hasil pengujian NPM, ROI, ROE, EPS, TATO, CR  dan

tidak mengalami perubahan yang signifikan pada perusahaan yang melakukan

aktivitas merger dan akuisisi.

(Gunardi, 2012) mengenai Perbedaan Kinerja Keuangan dan Abnormal

Return Sebelum dan Sesudah Akuisisi di BEI di mana setelah akuisisi PT Astra

Otoparts mengalami kenaikan kinerja keuangan dari rasio likuiditas yang awalnya

1.71 menjadi 2.16, rasio leverage mengalami penurunan dari 0.38 menjadi 0.32

(penurunan rasio leverage merupakan cermin peningkatan kinerja, karena tingkat

penggunaan utang perusahaan menurun).

(Fatimah, 2013) mengenai Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan

Sebelum Dan Sesudah Akuisisi (Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa

Efek Indonesia Periode 2007-2009) menunjukkan bahwa dari rasio CR, QR, DER,

ROA, ROE dan TATO tidak mengalami perbedaan antara dua tahun sebelum dan

dua tahun sesudah akuisisi. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  dari

melakukan  akuisisi  ini  tidak menimbulkan  sinergi  yang  diharapkan  dan  motif

utama  aktifitas akuisisi ini bukan didasari hanya untuk mendapatkan keuntungan

saja melainkan ada hal lain yang ingin dicapai perusahaan untuk tujuan

perusahaannya  masing-masing.



II.13 Kerangka Pemikiran

Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada

atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kekurangan atau

kesulitan modal. Keberhasilan perusahaan dalam akuisisi dapat dilihat dari kinerja

perusahaan tersebut, terutama kinerja keuangan. Perubahan- perubahan yang

terjadi setelah perusahaan melakukan akuisisi biasanya akan tampak pada kinerja

perusahaan dan penampilan finansialnya. Pasca akuisisi kondisi dan posisi

keuangan perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan

keuangan perusahaan yang melakukan akuisisi.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Dengan akuisisi

maka semestinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendek

akan meningkat.

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar

efektifitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang berupa aset.

Dengan akuisisi maka shering tentang efektifitas perusahaan dapat dilakukan

sehingga dapat meningkatkan keefektifitasan perusahaan dapat terjadi. Sehingga

aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara efektif.

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Maka jika terjadi sinergi atas

dilakukannya akuisisi maka secara umum kesertaan modal mereka akan cukup

baik untuk melakukan usahanya sehingga penggunaan hutang, secara keseluruhan

atau atas ekuitas perusahaan untuk menjalankan perusahaan dapat diminimalisir.



Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar

efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan equity yang dimiliki perusahaan

untuk menghasilkan laba. Dimana jika terjadi sinergi yang baik maka secara

umum tingkat profitabilitas perusahaan akan lebih baik dari sebelum melakukan

akuisisi. Dimana margin pendapatan bersih, serta return atas assets dan ekuitas

juga akan meningkat.

Rasio pasar ini menggunakan angka yang diperoleh dari laporan keuangan

dan pasar modal, Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio  yang menghubungkan

harga saham  perusahaan  dengan  laba,  arus  kas,  dan  nilai  buku  per  lembar

sahamnya.

Banyak dari rasio-rasio keuangan yang lain yang dapat digunakan untuk

mengukur kinerja perusahaan yang melakukan akuisisi. Berdasarkan telaah

pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan rasio-

rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas (CR), rasio aktivitas (TAT), rasio

leverage (DER), rasio profitabilitas (ROA dan ROE) dan rasio pasar (EPS).

sebagai variabel penelitian yang mencerminkan perbedaan sebelum dengan

sesudah melakukan akuisisi dalam penelitian ini.

Uraian diatas dapat disederhanakan sebagaimana model kerangka

pemikiran teoritis sebagai berikut:

Gambar II.3 : Kerangka Pemikiran Teoritis

Kinerja Keuangan
Sebelum Akuisisi

Dibandingkan

Kinerja Keuangan
Sesudah Akuisisi

1. Current Ratio
2. Total Assets Turnover
3. Dept to Equity Ratio
4. Return on Assets
5. Return on Equit
6. Earning Per Share



II.14 Hipotesis

Hipotesis Merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.

(Sugiyono, 2007)

Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian mengenai akuisisi

terhadap kinerja keuangan perusahaaan, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

Ho : Diduga tidak ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi

pada perusahaan pengakuisisi.

H1 : Diduga ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi pada

perusahaan pengakuisisi.




