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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah akuisisi. Kinerja keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio Likuiditas (Current 

Ratio), Profitabilitas (Net Profit Margin), (Return On Asset), 

(Return On Equity), Leverage (Debt To Equity Ratio), Aktivitas 

(Total Asset Turn Over). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

tahun 2005-2011. Periode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah antara dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah akuisisi. 

Penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sample sehingga 

diperoleh jumlah sampel yaitu 23 perusahaan. Metode analisis 

data yang digunakan adalah uji normalitas, paired Sample T-test 

dan Wilcoxon Sign Rank Test. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa kinerja keuangan 

pengakuisisi yang diukur dengan rasio Current Ratio, Net Profit 

Margin, Return On Asset, Return On Equity, Debt To Equity Ratio, 

dan Total Asset Turn Over tidak menunjukan perbedaan antara 

sebelum dan sesudah akuisisi.  

Kata kunci : Akuisisi, Kinerja Keuangan, Wilcoxon Sign Rank 

Test, dan Paired Sample T-test. 
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PENDAHULUAN 

Perekonomian  di Indonesia yang semakin berkembang dan 

disertai dengan persaingan-persaingan yang ketat dimana akan 

terjadinya persaingan yang tidak sehat dan saling menjatuhkan 

dapat mengakibatkan beberapa perusahaan akan mengalami 

kebangkrutan. Untuk menghindari kebangkrutan perusahaan harus 

mampu mengembangkan strategi untuk mencapai keberhasilan dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu bentuk kerjasama yang 

dapat ditempuh adalah dengan melalui penggabungan usaha antara 

dua atau lebih perusahaan dengan perusahaan yang lain baik yang 

sejenis maupun yang tidak sejenis. Perusahaan dalam usahanya 

untuk memperluas bisnis dihadapkan pada dua pilihan, yaitu 

antara pertumbuhan internal dan eksternal. Pertumbuhan yang 

bersifat internal (internal growth) adalah pertumbuhan yang 

dilakukan dengan membangun unit atau bisnis baru dari awal, 

sedangkan pertumbuhan yang bersifat eksternal (external growth) 

adalah upaya yang dilakukan melalui pembelian perusahaan lain 

yang sudah ada (Moin, 2010:13). 

Penggabungan usaha dikenal juga dengan istilah merger, 

akuisisi dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan perusahaan 

dan hanya satu nama perusahaan yang masih bertahan yang lain 

dibubarkan. Konsolidasi adalah penggabungan perusahaan dimana 

kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan dan semua asset dan 

utang kedua perusahaan tersebut ditransfer pada perusahaan yang 

baru dan dengan nama yang baru. Akuisisi adalah penggabungan dua 

perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian besar 

saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian 

manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan 

akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap 

beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. 

Alasan mengapa perusahaan melakukan penggabungan usaha 

adalah sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara 

simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang 

bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut 

menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan 

penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja 

sendiri  (Brigham & Houston, 2004:468). Selain itu, penggabungan 

dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, antara lain 

peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, 

transfer tekhnologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya 

produksi  (Hariyani, et al, 2011:14). Alasan lainnya para pelaku 

usaha melakukan penggabungan usaha untuk tercapainya suatu 

tujuan efisiensi dimana efisiensi yang diharapkan akan dapat 

terciptanya upaya penekanan pada faktor-faktor produksi sehingga 

hasil produksi dapat bersaing dipasaran dan dapat menarik minat 

konsumen (Zulmawan, 2013:7). 

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan adalah akhir dari proses akuntansi dengan tujuan untuk 

memberikan infomasi keuangan yang dapat menjelaskan kondisi 

perusahaan dalam suatu periode. Dari laporan keuangan ini akan 

dilakukan analisis rasio. Analisis ini akan melihat bagaimana 
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kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek maupun 

jangka panjangnya,mengetahui efektifitas pengelolaan aset, dan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Analisis rasio 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa rasio-rasio 

yaitu Likuiditas (Current Ratio),  Profitabilitas (Net Profit 

Margin, Return On Asset dan Return On Equity), Leverage (Debt To 

Equity Ratio), dan Aktivitas (Total Asset Turn Over). 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Current Ratio (CR) antara sebelum dan sesudah 

akuisisi? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Net Profit Margin (NPM) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Return On Asset (ROA) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi? 

4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Return On Equity (ROE) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi? 

5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Debt To Equity Ratio (DER) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi? 

6. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Total Asset Turnover (TATO) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi? 

 

    Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi 

yang diukur dengan Current Ratio (CR) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi 

yang diukur dengan Net Profit Margin (NPM) antara sebelum 

dan sesudah akuisisi. 

3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi 

yang diukur dengan Return On Asset (ROA) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi. 

4. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi 

yang diukur dengan Return On Equity (ROE) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi. 

5. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi 

yang diukur dengan Debt To Equity Ratio (DER) antara sebelum 

dan sesudah akuisisi. 

6. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi 

yang diukur dengan Total Asset Turnover (TATO) antara 

sebelum dan sesudah akuisisi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Secara umum penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-

entitas usaha yang sebelumnya terpisah yang tujuannya selain 

untuk profitabilitas tetapi juga ditujukan untuk memperoleh 

efisiensi melalui integrasi operasi secara horizontal atau 
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vertical atau mendiversifikasikan resiko usaha melalui operasi 

konglomerasi(Beams, et al, 2003: 2). Adapun uraian dari 

integrasi horizontal, vertical dan konglomerasi sebagai berikut 

(Beams, et al, 2003: 2): (1) Integrasi Horizontal adalah 

penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar 

yang sama. (2) Integrasi vertical adalah penggabungan dua atau 

lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda, secara berturut-

turut, tahapan produksi dan distribusi. (3) Integrasi 

konglomerasi  adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan 

produk dan jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-

macam. 

Akuisisi adalah pengambialihan kepemilikan atau pengendalian 

atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan 

perusahaan pengambilalih dan yang diambil alih tetap eksis 

sebagai badan hukum yang terpisah (Moin, 2010: 8). Hubungan yang 

timbul dari akuisisi ini adalah hubungan antara induk dan anak 

perusahaan. Baker, et al (2005: 13) mengatakan bahwa induk 

perusahaan (parent company) yang mengendalikan anak 

perusahaannya (subsidiary) biasanya melalui kepemilikan 

mayoritas di saham biasanya. Suatu perusahaan yang memiliki 

lebih dari 50% saham bentuk suara perusahaan lain dapat 

mengendalikan perusahaan tersebut melalui kepemilikan sahamnya, 

dimana perusahaan yang bergabung tersebut memiliki hubungan 

afilasi. 

Menurut Moin, (2010: 53-61) motif melakukan  akuisisi 

terdiri dari: 

1. Motif Ekonomi. Motif ekonomi bertujuan untuk menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan bagi 

perusahaan maupun bagi pemegang sahamnya untuk tujuan jangka 

panjangnya. 

2. Motif Non Ekonomi. Akuisisi dilakukan bukan hanya didasarkan  

karena pertimbangan ekonomi saja, tetapi didasarkan pada 

petimbangan-pertimbangan lain seperti prestis dan ambisi 

yang berasal kepentingan personal baik dari manajemen 

perusahaan maupun dari pemilik perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston, (2004:468) motif– motif lainnya 

yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan akuisisi adalah 

(1) Motif sinergi yang dihasilkan melalui kombinasi aktivitas 

secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen 

perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan 

aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar 

dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan 

jika mereka bekerja sendiri. (2) Motif diversifikasi yaitu 

strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui 

akuisisi untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan 

untuk mengamankan posisi bersaing. Namun jika melakukan 

diversifikasi yang semakin jauh dari bisnis semula, maka 

perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung 

kompetensi inti (core competence). 

Ada beberapa manfaat dan keunggulan akuisisi menurut Moin, 

(2010:13)antara lain: (1) Mendapatkan cash flow dengan cepat 

karena produk dan pasar sudah jelas. (2) Memperoleh kemudahan 

dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan 
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yang telah berdiri dan mapan. (3) Memperoleh karyawan yang telah 

berpengalaman. (4) Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa 

harus merintis dari awal. (5) Memperoleh sistem operasional dan 

administrative yang mapan. (6) Mengurangi risiko kegagalan 

bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru. (7) Menghemat 

waktu untuk memasuki bisnis baru. (8) Memperoleh infrastruktur 

untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. 

Sedangkan kelemahan dari akuisisi juga memiliki kelemahan 

sebagai berikut (Moin, 2010:13): (1) Proses integrasi yang tidak 

mudah. (2) Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara 

akurat. (3) Biaya konsultan yang mahal. (4) Meningkatnya 

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. 

 

a. KERANGKA PEMIKIRAN 

Rasio likuiditas dalam penelitian ini adalah Current Ratio. 

Perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar akan 

mengindikasikan likuiditas perusahaan. Apabila aktifitas 

akuisisi dilakukan maka aset-aset serta modal perusahaan juga 

akan semakin meningkat sehingga perusahaan yang bergabung 

semestinya akan mampu membiayai hutang perusahaan jangka 

pendeknya. 

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini adalah Net Profit 

Margin, Return On Asset dan Return On Equity. Apabila terjadi 

aktivitas akuisisi maka perusahaan akan memperluas pangsa pasar, 

mengurangi persaingan, meningkatnya kekuatan pasar, dapat 

menurunkan biaya-biaya yang ditanggung perunit produk sehingga 

perusahaan yang bergabung akan dapat peningkatkan penjualan, dan 

memperlancar perputaran aset serta perputaran modal perusahaan 

dimana semestinya akan dapat menghasilkan kinerja yang lebih 

baik lagi dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rasio Debt To Equity Ratio. Rasio ini membandingkan total hutang 

dengan total ekuitas. Apabila terjadi aktivitas akuisisi maka 

pembiayaan melalui hutang akan dapat mendongkrak kekuatan 

perusahaan dalam membiayai perusahaannya karena kemampuan 

perusahaan dalam mengandalkan modal sendiri seringkali terbatas. 

Semakin baik kinerja perusahaan maka perusahaan akan mampu 

membiayai hutang-hutang perusahaan. 

Rasio aktivitas  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Total Asset Turn Over. Rasio ini membandingkan penjualan dengan 

total aset. Perusahaan yang melakukan aktivitas akuisisi maka 

semestinya volume penjualan akan semakin meningkat  sehingga 

perputaran aset perusahaan semakin lancar, dapat menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan dan perusahaan dapat dikatakan 

efektif dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya. 

Dari kesimpulan kerangka pemikiran diatas maka kinerja 

keungan perusahaan yang terdiri dari rasio likuiditas (current 

ratio), rasio profiabilitas (Net profit margin, Return On Asset, 

Return On Equity), rasio leverage (Debt To Equity Ratio), dan 

rasio aktivitas (Total Aset Turnover) akan mencerminkan 
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perbedaan sesudah dilakukannya aktivitas akuisisi. 

 

b. HIPOTESIS 

Atas dasar pertimbangan dari landasan teori, kerangka 

pemikiran serta melihat dari  beberapa penelitian terdahulu yang 

melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pada perusahaan 

yang melakukan merger atau akuisisi, dimana perusahaan yang 

menggabungkan usahanya maka perusahaan dengan sendirinya akan 

berkembang karena aset dan ekuitas perusahaan digabung bersama 

sehingga secara logik akan menimbulkan sinergi  dan  laba 

perusahaan akan meningkat dari pada perusahaan yang melakukan 

aktifitasnya sendiri-sendiri. Dengan pertimbangan tersebut 

penelitian ini mengajukan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

Ha1= terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Current Ratio (CR) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi. 

Ha2= terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Net Profit Margin (NPM) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi 

Ha3= terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Return On Asset (ROA) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi 

Ha4= terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Return On Equity (ROE) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi. 

Ha5= terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Debt To Equity Ratio (DER) antara sebelum 

dan sesudah akuisisi. 

Ha6= terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang 

diukur dengan Total Asset Turnover (TATO) antara sebelum 

dan sesudah akuisisi.  

 

METODE PENELITIAN  

a. POPULASI 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2007-2009 yang 

berjumlah 400 perusahaan. 

 

b. SAMPEL 

Teknik sampling yang digunakan adalah Nonrandom sampling 

yaitu penarikan sampel bertujuan purposive sampling. Kriteria 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan 

berikut ini :         

1. Perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan tidak termasuk jenis lembaga/sektor keuangan. 

3. Melakukan aktivitas akuisisi pada periode 2007-2009 diatas 

50%. 

4. Tahun dilakukannya akuisisi diketahui dengan jelas. 

5. Tidak melakukan aktivitas akuisisi setelah 2 tahun dari 

tahun terjadinya akuisisi. 

6. Tersedia laporan keuangan audit untuk 2 tahun sebelum dan 2 

tahun sesudah aktivitas akuisisi. 
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c. SUMBER DATA DAN JENIS DATA 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya 

adalah data sekunder eksternal. Data tersebut dikumpulkan, 

diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain yaitu berupa data dari 

Bursa Efek Indonesia melalui internet www.idx.co.id dan ICMD 

tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yang merupakan 

produk Institute For Economic and Financial Research 

(www.ECFIN.co.id). 

 

d. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Pengumpulan data dari perusahaan publik yang 

melakukan akuisisi diambil dari sebuah situs yang menyediakan 

Annual Report dan Financial Report yang cukup lengkap yaitu di 

Bursa Efek Indonesia yang di dalamnya memuat nama semua 

perusahaan publik di Indonesia beserta tahun listing-nya. 

 

e. DEFINISI OPERASIONAL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

Akuisisi adalah pengambialihan kepemilikan atau pengendalian 

atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan 

perusahaan pengambilalih dan yang diambil alih tetap eksis 

sebagai badan hukum yang terpisah (Moin, 2010:8). 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkanlaba. Kinerja suatu perusahaan sangat bergantung 

pada bagaimana manajemen mengelola keuangan dan melaksanakan 

aktifitas perusahaan tersebut. Dalam  mencapai tujuan 

perusahaan, pihak manajemen harus memperhatikan  kinerja 

keuangan perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan dan 

perkembangan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. 

Rasio keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu. 

Adapun rasio-rasio yang digunakan  tertentu (Harahap, 2013:105). 

dalam penelitian  ini adalah Likuiditas (Current Ratio),  

Profitabilitas (Net Profit Margin, Return On Asset dan Return On 

Equity), Leverage (Debt To Equity Ratio), dan Aktivitas (Total 

Asset Turn Over). 

 

f. METODE ANALISIS DATA 

1. Statistika Deskriptif. Analisis statistika deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau meringkas data yang diobservasi 

(Uyanto, 2009: 57) 

2. Uji Normalitas Data. Uji normalitas data adalah hasil 

pengukuran dalam bentuk tabel yang digunakan untuk 

mengetahui apakah termasuk pada bentuk kurva, distribusi 

normal atau bukan (Sangadji dan Sopiah, 2010: 233). 

3. Pengujian Hipotesis. Untuk pengujian pada data berpasangan 

apabila data berdistribusi normal maka digunakan uji 

parametrik yaitu Paired Sample T-Test, sedangkan apabila 

data berdistribusi tidak normal maka digunakan uji non-

parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test yang lebih sesuai 

http://www.idx.co.id/
http://www.ecfin.co.id/
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digunakan. Uji Wilcoxon Signed Rank Test digunakan untuk 

membandingkan dua sampel berpasangan yang berskala interval 

dan tidak berdistribusi normal, sehingga uji Wilcoxon Signed 

Rank Test merupakan alternatif dari uji Paired Sample T-Test 

(Uyanto, 2009: 311) 

 

PEMBAHASAN 

a. STATISTIKA DESKRIPTIF 

                                   Tabel 4.2 

                              Deskriptif Variabel 

Periode Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CR2thn_sblm 0,386 113,518 6,72468 23,317537 

CR1thn_sblm 0,364 37,610 3,77113 7,531675 

CR1thn_ssdh 0,142 10,186 2,08209 2,094209 

CR2thn_ ssdh 0,216 15,948 2,54163 3,246981 

CR_Sebelum 0,364 113,518 5,24790 17,198101 

CR_Sesudah 0,142 15,948 2,31186 2,711530 

NPM2thn_sblm -0,240 1,798 0,13771 0,403020 

NPM1thn_sblm -1,376 2,659 0,10843 0,647431 

NPM1thn_ ssdh -1,455 0,305 -0,01991 0,338573 

NPM2thn_ ssdh -0,407 5,641 0,30877 1,170815 

NPM_Sebelum -1,376 2,659 0,12307 0,533435 

NPM_Sesudah -1,455 5,641 0,14443 0,868230 

ROA2thn_sblm -0,127 0,380 0,04894 0,097047 

ROA1thn_sblm -0,089 0,284 0,04940 0,081020 

ROA1thn_ ssdh -0,133 0,338 0,04326 0,101475 

ROA2thn_ ssdh -0,351 0,299 0,06581 0,132513 

ROA_Sebelum -0,127 0,380 0,04917 0,088395 

ROA_Sesudah -0,351 0,338 0,05454 0,117255 

ROE2thn_sblm -0,464 7,970 0,41966 1,654854 

ROE1thn_sblm -0,159 0,295 0,10446 0,130008 

ROE1thn_ ssdh -0,379 0,640 0,09130 0,226502 

ROE2thn_ ssdh -6,124 0,703 -0,12241 1,322191 

ROE_Sebelum -0,464 7,970 0,26206 1,171536 

ROE_Sesudah -6,124 0,703 -0,01555 0,944152 

DER2thn_sblm 0,005 20,001 2,64445 4,367664 

DER1thn_sblm 0,036 5,532 1,54957 1,366593 

DER1thn_ ssdh 0,104 6,462 1,54096 1,700629 

DER2thn_ ssdh 0,069 16,446 1,75132 3,350372 

DER_Sebelum 0,005 20,001 2,09701 3,247410 

DER_Sesudah 0,069 16,446 1,64614 2,629262 

TATO2thn_sblm 0,044 2,607 0,94613 0,773097 

TATO1thn_sblm 0,036 2,336 0,96661 0,785676 

TATO1thn_ ssdh 0,085 3,208 1,04667 0,827905 

TATO2thn_ ssdh 0,053 4,183 1,14444 1,001534 

TATO_Sebelum 0,036 2,607 0,95637 0,770773 

TATO_Sesudah 0,053 4,183 1,09556 0,909907 

 

Hasil deskriptif variabel 2 tahun sebelum, 1 tahun sebelum, 

1 tahun sesudah, 2 tahun sesudah, kelompok data sebelum dan 

kelompok data sesudah akuisisi seperti ditampilkan tabel 4.2 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Current Ratio 

Nilai Mean Current Ratio terendah terjadi pada satu 

tahun sesudah akuisisi yaitu 2,08209 dan Current Ratio 

tertinggi terjadi pada dua tahun sebelum akuisisi yaitu 

6,72468 . Nilai Mean Current Ratio pada dua tahun sebelum 
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yaitu senilai 6,72468 mengalami penurunan yaitu sebesar 

3,77113 pada satu tahun sebelum akuisisi. Nilai Mean Current 

Ratio satu tahun sebelum yaitu senilai 3,77113 mengalami 

penurunan pada satu sesudah akuisisi yaitu senilai 2,08209. 

Namun kembali mengalami peningkatan pada dua tahun sesudah 

akuisisi yaitu senilai 2,54163. Nilai Current Ratio sebelum 

akuisisi senilai 5,24790 mengalami penurunan setelah 

melakukan akuisisi yaitu senilai 2,31186. 
2. Net Profit Margin 

Nilai Mean Net Profit Margin terendah terjadi pada satu 

tahun sesudah akuisisi yaitu -0,01991 dan Net Profit Margin 

tertinggi terjadi pada dua tahun sesudah akuisisi yaitu  

0,30877. Nilai Mean Net Profit Margin pada dua tahun sebelum 

yaitu senilai 0,13771 mengalami penurunan yaitu senilai 

0,10843 pada satu tahun sebelum akuisisi. Nilai Mean Net 

Profit Margin satu tahun sebelum yaitu senilai 0,10843 

mengalami penurunan pada satu  tahun sesudah akuisisi yaitu 

senilai -0,01991. Namun kembali mengalami peningkatan dua 

tahun setelah akuisisi yaitu senilai 0,30877. Nilai Net 

Profit Margin sebelum akuisisi yaitu senilai 0,12307 

mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya akuisisi yaitu 

senilai 0,14443. 

3. Return On Asset 

Nilai Mean Return On Asset terendah terjadi pada saat 

tahun sesudah akuisisi yaitu 0,04326 dan Return On Asset 

tertinggi terjadi pada dua tahun sesudah akuisisi yaitu  

0,06581. Nilai Mean Return On Asset pada dua tahun sebelum 

yaitu senilai 0,04894 mengalami peningkatan yaitu senilai 

0,04940 pada satu tahun sebelum akuisisi. Nilai Mean Return 

On Asset satu tahun sebelum akuisisi yaitu senilai 0,04940 

mengalami penurunan pada saat satu tahun sesudah yaitu 

senilai 0,04326. Nilai Mean mengalami peningkatan lagi pada 

dua tahun sesudah akuisisi yaitu senilai 0,06581. Nilai 

Return On Aseet sebelum akuisisi yaitu senilai 0,04917 

mengalami peningkatan setelah dilaksanakan akuisisi yaitu 

0,05454. 

4. Return On Equity 

Nilai Return On Equity terendah terjadi pada dua tahun 

sesudah akuisisi yaitu -0,12241 dan Return On Equity 

tertinggi terjadi pada dua tahun sebelum akuisisi yaitu  

0,41966. Nilai Mean Return On Equity pada dua tahun sebelum 

akuisisi yaitu senilai 0,41966 mengalami penurunan yaitu 

sebesar 0,10446 pada satu tahun sebelum akuisisi. Nilai Mean 

Return On Equity satu tahun sebelum yaitu senilai 0,10446 

mengalami penurunan pada saat satu tahun sesudah akuisisi 

yaitu senilai 0,09130. Nilai Mean Return On Equity tetap 

mengalami penurunan sesudah dua tahun akuisisi yaitu senilai 

-0,12241. Nilai Return On Equity sebelum melakukan akuisisi 

yaitu 0,26206 mengalami penurunan pada setelah 

dilaksanakannya akuisisi yaitu senilai -0,01555. 

5. Debt to Equity Ratio 

Nilai Mean Debt To Equity Ratio terendah terjadi pada 

satu tahun sesudah akuisisi yaitu 1,54096 dan Debt to Equity 
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Ratio tertinggi terjadi pada dua tahun sebelum akuisisi 

yaitu  2,64445. Nilai Mean Debt to Equity Ratio pada dua 

tahun sebelum yaitu senilai 2,64445 mengalami penurunan 

yaitu senilai  1,54957 pada satu tahun sebelum akuisisi. 

Nilai Mean Debt to Equity Ratio satu tahun sebelum yaitu 

senilai 1,54957 mengalami penurunan sesudah satu tahun 

sesudah akuisisi yaitu senilai 1,54096 dan mengalami 

peningkatan kembali pada dua tahun sesudah akuisisi yaitu 

senilai 1,75132. Nilai Debt to Equity Ratio sebelum akuisisi 

yaitu senilai 2,09701 mengalami penurunan setelah 

dilaksanakannya akuisisi yaitu 1,64614. 

6. Total Asset Turn Over 

Nilai Mean Total Asset Turn Over terendah terjadi pada 

dua tahun sebelum akuisisi yaitu senilai 0,94613 dan Total 

Asset Turn Over tertinggi terjadi pada dua tahun sesudah 

akuisisi yaitu  1,14444 . Nilai Mean Total Asset Turn Over 

pada dua tahun sebelum yaitu senilai 0,94613 mengalami 

peningkatan yaitu senilai 0,96661 pada satu tahun sebelum 

akuisisi. Nilai Mean Total Asset Turn Over satu tahun 

sebelum yaitu senilai 0,96661 mengalami peningkatan satu 

tahun sesudah akuisisi yaitu senilai 1,04667 dan mengalami 

peningkatan lagi pada dua tahun sesudah akuisisi yaitu 

senilai 1,14444. Nilai Total Asset Turn Over sebelum 

akuisisi yaitu senilai 0,95637 mengalami peningkatan setelah 

dilaksanakanya akuisisi yaitu senilai 1,09556. 

 

b. UJI NORMALITAS DATA 
                                 Tabel 4.3 

                      One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Variabel 

 

Periode Kolgomorov-

Smirnov 

P-value Kesimpulan 

Current 

Ratio 

2 tahun sebelum 

1 tahun sebelum 

1 tahun sesudah 

2 tahun sesudah 

2,295 

1,883 

1,224 

1,176 

0,000 

0,002 

0,100 

0,126 

 

Tidak 

Normal 

 

 Sebelum 

Sesudah 

3,066 

1,492 

0,000 

0,023 

Tidak 

Normal 

Net 

Profit 

Margin 

2 tahun sebelum 

1 tahun sebelum 

1 tahun sesudah 

2 tahun sesudah 

1,756 

1,727 

1,452 

2,224 

0,004 

0,005 

0,029 

0,000 

 

Tidak 

Normal 

 Sebelum 

Sesudah 

2,319 

2,747 

0,000 

0,000 

Tidak 

Normal 

Return 

On Asset 

2 tahun sebelum 

1 tahun sebelum 

1 tahun sesudah 

2 tahun sesudah 

1,063 

0,788 

0,621 

0,871 

0,208 

0,563 

0,835 

0,434 

 

Normal 

 Sebelum 

Sesudah 

1,261 

0,963 

0,083 

0,312 

Normal 

Return 

On 

Equity 

2 tahun sebelum 

1 tahun sebelum 

1 tahun sesudah 

2 tahun sesudah 

2,213 

0,764 

0,726 

2,082 

0,000 

0,604 

0,668 

0,000 

Tidak 

Normal 

 Sebelum 

Sesudah 

3,021 

2,401 

0,000 

0,000 

Tidak 

Normal 
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Debt To 

Equity 

Ratio 

2 tahun sebelum 

1 tahun sebelum 

1 tahun sesudah 

2 tahun sesudah 

1,568 

0,643 

1,317 

1,756 

0,015 

0,803 

0,062 

0,004 

 

Tidak 

Normal 

 Sebelum 

Sesudah 

1,859 

2,222 

0,002 

0,000 

Tidak 

Normal 

Total 

Aset 

Turn 

Over 

2 tahun sebelum 

1 tahun sebelum 

1 tahun sesudah 

2 tahun sesudah 

0,900 

0,763 

0,676 

0,661 

0,393 

0,606 

0,751 

0,774 

 

Normal 

 Sebelum 

Sesudah 

1,161 

0,882 

0,135 

0,417 

Normal 

 

Dari Hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa 

harga P-value untuk data kinerja keuangan yang diukur dengan 

Current Ratio, Net Profit Margin, Return On Asset, Return On 

Equity, Debt To Equity Ratio, dan Total Asset Turn Over memiliki  

distribusi data yang normal dan tidak normal baik dari periode 2 

tahun sebelum akuisisi, 1 tahun sebelum akuisisi, 1 tahun 

sesudah akuisisi, 2 tahun sesudah akuisisi, kelompok data 

sebelum dan kelompok data sesudah. Maka untuk data yang tidak 

normal akan dianalisis Non-Parametrik yaitu  uji dengan Wilcoxon 

Sign Ranks Test, sedangkan untuk data yang normal akan 

dianalisis Paremetrik yaitu uji beda Paired Sample T-Test. 

c. HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

1. HIPOTESIS PERTAMA 

Uji Hipotesis pertama dilakukan untuk mengetahui terdapat 

perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur dengan 

Current Ratio antara sebelum dan sesudah akuisisi. Adapun hasil 

pengujian hipotesis pertama dapat diuraikan dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Periode Z-Hitung Asymp. 

Sig.(2-

Tailed) 

Keterangan 

CR1thn_sblm - CR1thn_ssdh -2,007 0,045 Ha diterima 

CR1thn_sblm - CR2thn_ssdh -1,490 0,136 Ha ditolak 

CR2thn_sblm - CR1thn_ssdh -0,578 0,563 Ha ditolak 

CR2thn_sblm - CR2thn_ssdh -0,091 0,927 Ha ditolak 

CR_sebelum - CR_sesudah -1,459 0,145 Ha ditolak 

 

Hasil analisis menunjukan bahwa hanya Current Ratio pada 

satu tahun sebelum hingga satu tahun sesudah yang menunjukan 

perbedaan.  Sedangkan Current Ratio pada satu tahun sebelum 

dengan dua tahun sesudah, Current Ratio pada dua tahun sebelum 

dengan satu tahun sesudah, dan Current Ratio pada dua tahun 

sebelum dengan dua tahun sesudah tidak mengalami perbedaan. 

Hasil dari uji secara keseluruhan pada rasio Current ratio 

antara kelompok data sebelum dengan kelompok data sesudah juga 

tidak mengalami perbedaan sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sesudah perusahaan melakukan aktivitas akuisisi, likuiditas 

perusahaan tidak terdapat perbedaan baik dua tahun sebelum 

maupun dua tahun sesudah akuisisi. Hal ini menandakan bahwa 

Rasio likuiditas sebelum dan sesudah akuisisi mengalami 
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penurunan yang artinya kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang-hutangnya semakin menurun sesudah dilaksanakannya 

akuisisi. Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Kasmir (2011:129) bahwa penyebab dari perusahaan tidak 

mampu membayar kewajibannya dikarenakan perusahaan tidak 

memiliki dana sama sekali dan  kelalaian manajemen perusahaan 

dalam menjalankan usahanya, seperti tidak memperhitungkan rasio 

keuangan sehingga perusahaan tidak mengetahui kondisi dan posisi 

perusahaan sebenarnya. 

2. HIPOTESIS KEDUA 

Uji Hipotesis kedua dilakukan untuk mengetahui terdapat 

perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur dengan Net 

Profit Margin  antara sebelum dan sesudah akuisisi. Adapun hasil 

pengujian hipotesis kedua dapat diuraikan dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Periode Z-Hitung Asymp. 

Sig.(2-

Tailed) 

Keterangan 

NPM1thn_sblm - NPM1thn_ssdh -0,882 0,378 Ha ditolak 

NPM1thn_sblm – NPM2thn_ssdh -1,947 0,052 Ha ditolak 

NPM2thn_sblm - NPM1thn_ssdh -0,335 0,738 Ha ditolak 

NPM2thn_sblm - NPM2thn_ssdh -1,247 0,212 Ha ditolak 

NPM_sebelum - NPM_sesudah -1,207 0,227 Ha ditolak 

 

Hasil analisis menunjukan bahwa Net Profit Margin  pada satu  

tahun sebelum hingga dua tahun sesudah, Net Profit Margin  pada 

satu tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, Net Profit Margin  

pada dua tahun sebelum dengan satu tahun sesudah,  dan Net 

Profit Margin  pada dua tahun sebelum dengan dua tahun sesudah 

tidak mengalami perbedaan dan hasil dari uji secara keseluruhan 

pada rasio Net Profit Margin antara kelompok data sebelum dengan 

kelompok data sesudah juga tidak mengalami perbedaan. Hal ini 

menandakan bahwa Rasio Net Profit Margin sebelum dan sesudah 

mengalami penurunan yang artinya  perusahaan tidak menunjukan 

kestabilan dalam menghasilkan perolehan pada tingkat 

penjualan.Ketidakstabilan ini kemungkinan meningkatnya biaya 

tidak langsung yang relatif tinggi terhadap penjualan, dapat 

juga berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif 

rendah atau mungkin juga karena beban pajak yang juga tinggi 

untuk periode tersebut (Kasmir, 2011: 201). 

3. HIPOTESIS KETIGA 

Uji Hipotesis ketiga dilakukan untuk mengetahui terdapat 

perbedaan kinerja keuanganpengakuisisi yang diukur dengan Return 

On Asset antara sebelum dan sesudah akuisisi. Adapun hasil 

pengujian hipotesis ketiga dapat diuraikan dibawah ini: 

 

Tabel 4.6 

Paired Sample T-Test 
Periode t-hitung Asymp. 

Sig.(2-

Tailed) 

Keterangan 

ROA 1thn_sblm - ROA1thn_ssdh 0,272 0,788 Ha ditolak 

ROA 1thn_sblm – ROA 2thn_ssdh -0,775 0,446 Ha ditolak 
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ROA 2thn_sblm - ROA 1thn_ssdh 0,229 0,821 Ha ditolak 

ROA 2thn_sblm - ROA 2thn_ssdh -0,566 0,577 Ha ditolak 

ROA_sebelum - ROA_sesudah -0,331 0,742 Ha ditolak 

 

Hasil pengujian rasio Return On Asset pada satu tahun 

sebelum dengan satu tahun sesudah, Return On Asset pada satu 

tahun sebelum dengan dua tahun sesudah, Return On Asset pada dua 

tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, dan Return On Asset 

pada dua tahun sebelum dengan dua tahun sesudah tidak mengalami 

perbedaan. Hasil pengujian secara keseluruhan pada rasio Return 

On Asset antara kelompok data sebelum dan sesudah disimpulkan 

bahwa aktivitas akuisisi ini juga tidak menunjukan perbedaaan. 

Hal ini menandakan bahwa rendahnya laba karena rendahnya 

perputaran aset (Kasmir, 2011: 203).  

 

4. HIPOTESIS KEEMPAT 

Hipotesis keempat dilakukan untuk mengetahui terdapat 

perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur dengan 

Return On Equity antara sebelum dan sesudah akuisisi. Adapun 

hasil pengujian hipotesis keempat dapat diuraikan dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Periode Z-Hitung Asymp. 

Sig.(2-

Tailed) 

Keterangan 

ROE 1thn_sblm - ROE 1thn_ssdh -0,487 0,627 Ha ditolak 

ROE 1thn_sblm – ROE 2thn_ssdh -0,730 0,465 Ha ditolak 

ROE 2thn_sblm - ROE 1thn_ssdh -0,912 0,362 Ha ditolak 

ROE 2thn_sblm - ROE 2thn_ssdh -0,639 0,523 Ha ditolak 

ROE _sebelum - ROE_sesudah -1,169 0,866 Ha ditolak 

 

Hasil pengujian rasio Return On Equity pada satu tahun 

sebelum dengan satu tahun sesudah, Return On Equitypada satu 

tahun sebelum dengan dua tahun sesudah, Return On Equity pada 

dua tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, dan Return On 

Equity pada dua tahun sebelum dengan dua tahun sesudah tidak 

mengalami perbedaan. Hasil pengujian secara keseluruhan pada 

rasio Return On Equity antara kelompok data sebelum dan sesudah 

disimpulkan bahwa aktivitas akuisisi ini juga tidak menunjukan 

perbedaan. Hal ini menandakan bahwa Rasio Return On Equity 

sebelum dan sesudah mengalami penurunan. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Kasmir, 2011: 204 bahwa penyebab menurunnya 

rasio ini karena ketidakmampuan manajemen memperoleh peningkatan 

pada modal sendiri. 

 

5. HIPOTESIS KELIMA 

Uji Hipotesis kelima dilakukan untuk mengetahui terdapat 

perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur dengan Debt 

To Equity Ratio antara sebelum dan sesudah akuisisi. Adapun 

hasil pengujian hipotesis kelima dapat diuraikan dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Wilcoxon Signed Rank Test 
Periode Z-Hitung Asymp. 

Sig.(2-

Tailed) 

Keterangan 

DER 1thn_sblm - DER 1thn_ssdh -0,182 0,855 Ha ditolak 
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DER 1thn_sblm - DER 2thn_ssdh -0,791 0,429 Ha ditolak 

DER 2thn_sblm - DER 1thn_ssdh -1,521 0,128 Ha ditolak 

DER 2thn_sblm - DER 2thn_ssdh -1,034 0,301 Ha ditolak 

DER_sebelum - DER_sesudah -1,546 0,122 Ha ditolak 

 

Hasil pengujian Debt To Equity Ratio pada satu tahun sebelum 

dengan satu tahun sesudah, Debt To Equity Ratio pada satu tahun 

sebelum dengan dua tahun sesudah, Debt To Equity Ratio pada dua 

tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, dan Debt To Equity 

Ratio pada dua tahun sebelum dengan dua tahun sesudah tidak 

mengalami perbedaan. Hasil pengujian secara keseluruhan pada 

rasio Debt To Equity Ratio antara kelompok data sebelum dan 

sesudah disimpulkan bahwa aktivitas akuisisi ini tidak 

menunjukan perbedaaan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan belum 

bisa dikatakan mampu untuk membayar hutang seluruh perusahaan 

dan mengalami kesulitan untuk memaksimalkan modal sendiri. 

Berarti modal sendiri masih belum cukup untuk menjamin atau 

melunasi hutang perusahaan karena hutang perusahaan lebih tinggi 

daripada ekuitas perusahaan. Hutang yang terlalu tinggi 

kemungkinan perusahaan lebih banyak menggunakan dana untuk 

pembiayaan operasi pasca akuisisi. Hal ini sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Moin, (2010:13) bahwa aktivitas akuisisi 

ini kelemahannya terletak pada biaya konsultan yang terlalu 

mahal, dan biaya koordinasi yang mahal serta biaya-biaya saat 

dilaksanakannya akuisisi sehingga perusahaan pengakuisisi harus 

mencari dana pinjaman dari berbagai pihak seperti bank dan 

perusahaan lain. Menurut Moin (2010:141) penggunaan hutang yang 

terlalu besar akan mempertinggi kemungkinan perusahaan tidak 

bisa mengembalikan hutang karena harus membayar angsuran dan 

bunga tetap. 

 

6. HIPOTESIS KEENAM 

Hipotesis keenam dilakukan untuk mengetahui terdapat 

perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur dengan Total 

Asset Turn Over antara sebelum dan sesudah akuisisi. Adapun 

hasil pengujian hipotesis keenam dapat diuraikan dibawah ini: 

 

 

Tabel 4.9 

Paired Sample T-Test 
Periode T-Hitung Asymp. 

Sig.(2-

Tailed) 

Keterangan 

TATO 1thn_sblm - TATO 1thn_ssdh -0,761 0,455 Ha ditolak 

TATO 1thn_sblm - TATO 2thn_ssdh -1,211 0,239 Ha ditolak 

TATO 2thn_sblm - TATO 1thn_ssdh -0,804 0,430 Ha ditolak 

TATO 2thn_sblm - TATO 2thn_ssdh -1,259 0,221 Ha ditolak 

TATO_sebelum - TATO_sesudah -1,457 0,152 Ha ditolak 

 

Hasil pengujian Total Asset Turn Over pada satu tahun 

sebelum dengan satu tahun sesudah, Total Asset Turn Over pada 

satu tahun sebelum dengan dua tahun sesudah, Total Asset Turn 

Over  pada dua tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, dan 

Total Asset Turn Over  pada dua tahun sebelum dengan dua tahun 

sesudah tidak mengalami perbedaan. Hasil pengujian Total Asset 
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Turn Over pada satu tahun sebelum dengan satu tahun sesudah, 

Total Asset Turn Over pada satu tahun sebelum dengan dua tahun 

sesudah, Total Asset Turn Over  pada dua tahun sebelum dengan 

satu tahun sesudah, dan kelompok data Asset Turn Over  pada dua 

tahun sebelum dengan dua tahun sesudah tidak mengalami 

perbedaan. Artinya peputaran aset  juga tidak efektif setelah 

dilakukan aktivitas akuisisi. Menurut Moin, (2010: 143) jika 

rasio ini rendah maka ada kemungkinan perusahaan menggunakan 

aset dibawah kapasitas sehingga perusahaan harus berusaha 

meningkatkan penerimaan  misalnya dengan meningkatkan volume 

penjualan atau menaikan harga jual. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan  hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kesimpulan secara keseluruhan menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur 

dengan Current Ratio (CR) antara sebelum dan sesudah 

akuisisi. Artinya aktifitas akuisisi ini tidak memberikan 

pengaruh terhadap Current Ratio. 

2. Kesimpulan secara keseluruhan menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur 

dengan Net Profit Margin (NPM) antara sebelum dan sesudah 

akuisisi. Artinya aktifitas akuisisi ini tidak memberikan 

pengaruh terhadap Quick Ratio. 

3. Kesimpulan secara keseluruhan menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur 

dengan Return On Asset (ROA) antara sebelum dan sesudah 

akuisisi. Artinya aktifitas akuisisi ini tidak memberikan 

pengaruh terhadap Return On Asset. 

4. Kesimpulan secara keseluruhan menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE) antara sebelum dan sesudah 

akuisisi. Artinya aktifitas akuisisi ini tidak memberikan 

pengaruh terhadap Return On Equity. 

5. Kesimpulan secara keseluruhan menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur 

dengan Debt To Equity Ratio (DER) antara sebelum dan sesudah 

akuisisi. Artinya aktifitas akuisisi ini tidak memberikan 

pengaruh terhadap Debt To Equity Ratio. 

6. Kesimpulan secara secara keseluruhan menunjukan bahwa tidak 

terdapat perbedaan kinerja keuangan pengakuisisi yang diukur 

dengan Total Asset Turnover (TATO) antara sebelum dan 

sesudah akuisisi. Artinya aktifitas akuisisi ini tidak 

memberikan pengaruh terhadap Total Asset Turn Over. 

Hasil pengujian dari ke enam rasio tersebut membuktikan 

bahwa ke enam rasio yang diuji 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 
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tujuan perusahaannya masing-masing. Motif-motif sinergi yang 

mendasari pelaksaan akuisisi ini seperti yang dikemukakan oleh 

Moin (2011: 53) adalah mengurangi waktu, dan resiko kegagalan 

memasuki pasar baru, mengakses reputasi teknologi, produk dan 

merk dagang, memperoleh individu-individu sumberdaya manusia 

yang profesional, membangun kekuatan pasar, membangun kekuatan 

monopoli, memperluas pangsa pasar, mengurangi persaingan, 

mendiversifikasi lini produk. Motif lainnya yang mendasari 

pelaksaan akuisisi ini menurut Brigham & Houston, (2004: 468) 

yaitu diversifikasi yang merupakan strategi pemberagaman bisnis 

yang bermaksud untuk mendukung aktivitas bisnis. Dari motif-

motif diataslah perusahaan ingin mengharapkan keuntungan. Tetapi 

keuntungan atau laba yang diharapkan dalam perusahaan ini tidak 

terbukti dan membutuhkan waktu yang agak lama untuk melihat 

perkembangan dari proses akuisisi tersebut. Adapun kemungkinan 

perusahaan yang melakukan akuisisi lebih banyak mempertimbangkan 

alasan non ekonomi  yaitu alasan yang hanya didasari seperti 

prestis dan ambisi (Moin, 2010: 60). 

 

SARAN 

1. Perusahaan pengakuisisi harus lebih hati-hati dalam memilih 

perusahaan target dan memutuskan untuk melakukan akuisisi. 

Perusahaan target yang mempunyai kinerja keuangan yang baik 

akan memberikan sinergi terhadap perusahaan pengakuisisi, 

sebaliknya apabila perusahaan mempunyai kinerja keuangan 

yang buruk maka akan beresiko bagi perusahaan pengakusisisi. 

Untuk itu perusahaan pengakuisisi seharusnya meninjau 

sedalam mungkin mengenai kondisi perusahaan target agar 

tidak terjadinya resiko kegagalan usaha. 

2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambah periode 

penelitian yang lebih panjang agar bisa terlihat 

perkembangan dan hasil akuisisi tersebut setelah beberapa 

tahun melakukan akuisisi, serta lebih memperbanyak jumlah 

sampel untuk lebih menambah kualitas penelitian. 
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