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ABSTRAK 

Perusahaan   mengalami   pasang   surut   dalam   menjalankan 
usahanya.  Oleh  sebab  itu,  manajer  harus  bisa  memanfaatkan  hal 
tersebut  dengan  bijak  agar  perusahaan  dapat  terus  menjalankan 
usahanya.  Salah  satu  cara  yaitu  dengan  melakukan  penggabungan 

 

 

usaha dengan metode yang sering digunakan yaitu metode merger dan 

metode akuisisi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

(1) Apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas perusahaan antara 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi? dan (2) 

Bagaimana merger dan akuisisi terhadap profitabilitas perusahaan 

dalam  perspektif  Islam?.  Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut, 

maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas perusahaan antara 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi, serta bagaimana 

pandangan Islam terkait dengan hal tersebut. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
yaitu menggunakan teknik dokumentasi dan teknik studi pustaka. Data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Populasi 
pada  penelitian  ini  yaitu  perusahaan  yang  melakukan  merger  dan 
akuisisi yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 
2015-2017 dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai 
dengan periode 2019, sehingga populasi yang didapat yaitu sebanyak 
13  perusahaan.  Sedangkan  sampel  pada  penelitian  ini  yaitu  13 
perusahaan dikali dengan periode penelitian selama 4 tahun sehingga 

total sampel adalah 52 sampel. Metode analisis data yang digunakan 

adalah uji normalitas, statistik deskriptif, dan uji parametrik paired 

sample t test. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi pengolah data berupa SPSS versi 25. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa  terdapat perbedaan pada 

profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan indikator ROE. 
Merger  dan  akuisisi  di  dalam  Islam  disebut  juga  dengan  syirkah. 
Dengan adanya kerjasama atau tolong-menolong dalam bekerja, maka 

seseorang tersebut dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya 

sehingga kinerja seseorang tersebut akan meningkat dan akan 

mengakibatkan perusahaan semakin cepat mencapai tujuannya, yaitu 

memperoleh laba atau profitabilitas. 

Kata kunci: merger dan akuisisi, profitabilitas perusahaan, 

perspektif Islam 
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ABSTRACT 

The  company  experienced  ups  and  downs  in  running  its 

business.  Therefore, managers must be able to use this wisely so that 

the company can continue to run its business.   One way is to do 
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business combination with methods that are often used, namely the 

merger method and the acquisition method.   The formulation of the 

problem in this research are (1) Is there a difference in the company's 

profitability between before and after mergers and acquisitions?  and 

(2) How do mergers and acquisitions affect company profitability in 

an Islamic perspective?.  Based on the formulation of the problem, the 

purpose of this research are to find out whether there are differences 

in company profitability between before and after mergers and 

acquisitions, and how the Islamic view is related to this. 

This type of research is a quantitative with a comparative 

approach. Technique collecting data in this research using 

documentation techniques and literature study techniques. The data 

used in this research is secondary data. The population in this 

research, namely the companies that carry out mergers and 

acquisitions that are listed on the Jakarta Islamic Index (JII) during 

2015-2017 period and is still listed on the Indonesian Stock Exchange 

(BEI) until the 2019 period, so the population obtained was 13 

companies. While the sample in this research was 13 companies 

multiplied by the research period of 4 years so that the number of 

samples was 52 samples. The data analysis methods used were 

normality  test,  descriptive  statistics,  and  paired  parametric  test 

sample t test. Data analysis in this research was carried out using 

data processing applications in the form of SPSS version 25. 

The results showed that there were differences in company 

profitability   measured   using   the   ROE   indicator.   Merger   and 

acquisition in Islam is also called syirkah. With cooperation or help at 

work, that person can easily do his job so that his performance will 

increase and will result in the company achieving its goals more 

quickly, namely gaining profit or profitability. 

Keywords: mergers and acquisitions, company profitability, Islamic 

perspective
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MOTTO 
 
 
 
 

 
…. 

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah….” 

(QS. Al-Maidah : 2)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum melanjutkan pembahasan yang lebih mendalam, 

pada bagian awal penulis akan memberikan definisi dari beberapa 

kata yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga dapat 

memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini dan 

diharapkan tidak terjadi salah pemahaman ataupun beda 

penafsiran antara pembaca dan penulis. Adapun judul penelitian 

dalam skripsi ini yaitu ―Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan Dalam Perspektif Islam Pada 

Perusahaan yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 

2015-2019‖. Berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah-istilah 

yang ada di dalam judul tersebut:  

1. Pengaruh merupakan hubungan sebab akibat yang timbul 

dalam suatu penelitian antara satu variabel dengan variabel 

lainnya yang saling mempengaruhi serta dipengaruhi.
1
 

2. Merger merupakan sebuah strategi dimana dua perusahaan 

atau lebih setuju untuk menyatukan kegiatan operasionalnya 

dengan dasar yang relatif seimbang, karena mereka memiliki 

sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama dapat 

menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat.
2
 

3. Akuisisi merupakan penggabungan dua perusahaan dimana 

akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, 

sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi 

berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua 

perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai suatu badan 

hukum yang berdiri sendiri.
3
 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1045. 
2 R. Duane Ireland Michael A. Hitt and Robert E. Hoskisson, Manajemen 

Strategis: Daya Saing Dan Globalisasi, Konsep (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 295. 
3 Made Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan (jakarta: Erlangga, 

2011), 238. 
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4. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva, dan modal sendiri.
4
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari judul skripsi ini adalah menguraikan hubungan atau 

akibat yang timbul dari adanya merger dan akuisisi terhadap 

profitabilitas perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) periode 2015-2019, serta perspektif atau pandangan islam 

terkait dengan hal tersebut.  

B. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan mengalami pasang surut dalam menjalankan 

usahanya, oleh sebab itu manajer harus bisa memanfaatkan hal 

tersebut dengan bijak. Pada saat perusahaan mengalami keadaan 

pasang atau kondisi keuangan perusahaan sedang baik, maka 

manajer harus bisa memanfaatkan hal tersebut dengan 

menghasilkan laba semaksimal mungkin. Sedangkan pada saat 

surut atau kondisi keuangan perusahaan sedang buruk, maka 

manajer harus mengambil keputusan agar perusahaan tersebut 

tetap dapat menjalankan aktivitasnya. Menurut damanik, 

berdasarkan teori perusahaan (Theory of The Firm), tujuan dari 

perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mencari 

laba dan dapat beraktivitas selama mungkin (Going Concern).
5
 

Agar perusahaan dapat cepat mencapai tujuannya, salah satu cara 

yaitu dengan melakukan pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan dengan cara perluasan usaha (business expansion) 

ataupun dengan melakukan penggabungan usaha (business 

combination). Metode yang sering digunakan dalam 

penggabungan usaha yaitu metode merger dan metode akuisisi, 

karena akan lebih cepat terealisir dan tidak perlunya melakukan 

                                                             
4 R. Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi, keempat 

(Yogyakarta: BPFE, 2010), 122. 
5 Darwin Damanik et al., Ekonomi Manajerial (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2021), 8. 
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riset pasar atau tes pasar serta penyiapan fasilitas diversifikasi 

produk.
6
  

Motif dilakukannya merger dan akuisisi dijelaskan didalam 

teori keagenan (agency theory), dimana para manajer 

menginginkan bertambahnya pengaruh, kekuasaan, pristise dan 

status baik untuk menguntungkan diri sendiri maupun 

perusahaan.
7
 Selain dengan teori keagenan, merger dan akuisisi 

juga berkaitan dengan teori sinergi, dimana ketika ada dua 

perusahaan atau lebih yang jika digabungkan akan menghasilkan 

efek yang lebih baik daripada menjalankannya secara 

independen.
8
 Merger adalah penggabungan dua badan usaha atau 

lebih, dimana hanya satu badan usaha yang dipertahankan 

sedangkan yang lainnya melebur sebagai entitas hukum.
9
 

Sedangkan akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan, 

dimana akuisitor membeli sebagian 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.
10

 Tujuan dilakukannya merger 

dan akuisisi yaitu untuk mengurangi kegagalan bisnis, 

memperoleh dana atau pembiayaan, agar perusahaan semakin 

berkembang, keterampilan manajemen dan infrastruktur yang 

lebih baik dan canggih, mengurangi pesaing, dan menghemat 

                                                             
6 Prisya Esterlina and Nila Nuzula Firdausi, ―Analisis Kinerja Keuangan 

Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi,‖ Jurnal Administrasi Bisnis 

(JAB) 47, no. 2 (2017): 40. 
7 Muhamad Syaichu, ―Merger Dan Akuisisi: Alternatif Meningkatkan 

Kesejahteraan Pemegang Saham‖, Jurnal Studi Manajemen & Organisasi,‖ Jurnal 

Studi Manajemen & Organisasi 3, no. 2 (2006): 60. 
8 Ika Kusuma Wardani and Agung Listiyadi, ―Analisis Perbandingan 

Economic Value Added (EVA) Dan Market Value Added (Mva) Pada Perusahaan 

Sebelum Dan Sesudah Merger Maupun Akuisisi Periode Tahun 2010 – 2012 

(Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia),‖ Jurnal Ilmu 
Manajemen 6, no. 1 (2018): 3. 

9 Lisa Laiman and Saarce Elsye Hatane, ―Analisis Dampak Merger Dan 

Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2007 – 2014,‖ Business Accounting Review 5, 
no. 2 (2017): 518. 

10 Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan, 238. 
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waktu memasuki bisnis baru serta mendapatkan pelanggan yang 

sudah mapan.
11

  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri.
12

 Terdapat perbedaan pandangan antara 

konvensional dengan Islam dalam memandang laba. Dalam 

pandangan konvensional, laba dilihat hanya dari satu aspek, yaitu 

materiil. Dampak dari implementasi konsep laba dalam 

pandangan konvensional adalah semua orang yang berbisnis akan 

berlomba-lomba menumpuk harta kekayaan tanpa peduli mana 

kegiatan bisnis yang haq dan batil sehingga menjadi manusia 

yang egois, serakah, dan juga tamak.
13

 Hal tersebut 

mengakibatkan pelaku bisnis gemar pada kegiatan spekulatif 

ketimbang pada usaha yang memberikan laba secara teratur. 

Sedangkan Islam memandang laba tidak hanya berfokus kepada 

materiil, akan tetapi juga berfokus pada non materi, yaitu mencari 

keberkahan dan keridhaan Allah SWT sebagai bekal untuk 

kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam 

QS. Al-A’raf ayat 96 ―jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri 

percaya dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada 

mereka berkah dari langit dan bumi,...‖ Oleh sebab itu, kita harus 

mengetahui terlebih dahulu bagaimana pandangan Islam terkait 

merger dan akuisisi jika dilakukan sebagai metode penggabungan 

usaha (business combination) agar perusahaan dapat 

memaksimalkan laba dan dapat menjalankan usahanya selama 

mungkin, supaya para investor ataupun para pelaku bisnis 

mendapatkan keberkahan dan keridhoan Allah SWT.  

Aktivitas merger dan akuisisi di Indonesia sudah dikenal 

sejak awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 

tentang perseroan Terbatas (UU 1/1995) dan semakin populer 

                                                             
11 Miftahul Jannah, ―Pengaruh Jenis Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,‖ Jurnal 

Syntax Transformation 1, no. 8 (2020): 481. 
12 Eddy irsan Siregar, Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Sub Sektor 

Konstruksi (Pekalongan: NEM, 2021), 27. 
13 M.L Jhingan, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Terj. D. 

Guritno (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), 202. 
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semenjak merger yang dilakukan oleh empat bank milik 

pemerintah yang kemudian menghasilkan Bank Mandiri pada 

tahun 1998.
14

 Pada tahun 2020, ada tiga bank syariah BUMN 

yang melakukan merger, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), 

BRI Syariah (BRIS), dan BNI Syariah (BNIS). Dikutip dari 

liputan6.com, bank hasil merger akan bergabung secara efektif 

pada 1 februari 2021 dengan nama PT Bank Syariah Indonesia 

Tbk., yang memiliki visi menjadi 10 Bank Syariah terbesar di 

Dunia.
15

 Dikutip dari CNBC Indonesia, berdasarkan laporan 

keuangan juni 2020, total nilai aset BRI Syariah (BRIS) tercatat 

Rp. 49,58 triliun, sementara nilai aset Bank Syariah Mandiri 

(BSM) tercatat Rp. 114,34 triliun dan nilai aset BNI Syariah 

(BNIS) sebesar Rp. 50,79 triliun. Total aset dari penggabungan 

tiga bank ini mencapai Rp. 214,71 triliun yang artinya nilai aset 

BRIS yang menjadi bank survivor atau entitas yang menerima 

penggabungan meningkat lebih dari empat kali lipat.
16

 Tujuan 

pemerintah melakukan merger bank syariah tersebut yaitu, untuk 

membuka opsi pendanaan yang lebih luas terutama pendanaan 

berbasis syariah, untuk memperkuat struktur permodalan bank 

syariah, dan berpotensi mendorong terbentuknya satu bank 

syariah yang mumpuni.
17

  

Jika dilihat dari tujuan dilakukannya merger dan akuisisi 

serta nilai aset pasca merger dan akuisisi, maka profitabilitas 

perusahaan yang telah melakukan merger dan akuisisi akan 

                                                             
14 Rekha Resmilia and Dkk, ―Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Go Public Yang Terdaftar Di BEI Periode 
2012-2014,‖ Bogor: Universitas Pakuan Bogor, 2016, 1. 

15 Tira Santia, ―Resmi, 3 Bank Syariah BUMN Merger Jadi PT Bank 

Syariah Indonesia,‖ Liputan6.com, 2020, 

https://m.liputan6.com/bisnis/read/4428251/resmi-3-bank-syariah-bumn-merger-jadi-
bank-syariah-indonesia. 

16 Houtmand P Saragih, ―Bank Syariah BUMN Merger, Nasib Saham 

Publik Si BRIS Gimana?,‖ CNBC Indonesia, 2020,  
https://www.cnbcindonesia.com/market/20201014115944-17-194254/bank-syariah-

bumn-merger-nasib-saham-publik-di-bris-gimana. 
17 Arif Maulana Yusuf, ―Merger Bank BUMN Syariah: Tujuan, Dampak, 

Dan Tantangannya,‖ Kompasiana, 2020,  
https://www.kompasiana.com/arifmaulana0916/5fa15496d541df36476ccc22/merger-

bank-bumn-syariah-tujuan-dampak-dan-tantangannya. 
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meningkat dibandingkan sebelum melakukan merger dan 

akuisisi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Meta menyatakan 

bahwa dasar logika dari pengukuran berdasarkan konsep 

akuntansi yaitu jika skala bertambah besar dan ditambah dengan 

sinergi yang dihasilkan dari gabungan beberapa aktivitas yang 

simultan, maka laba perusahaan juga akan semakin meningkat 

sehingga kinerja keuangan perusahaan pasca merger dan akuisisi 

seharusnya menjadi semakin baik dibandingkan dengan sebelum 

merger dan akuisisi.
18

  

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

merger dan akuisisi berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2017, Dina pada tahun 

2018, Salwa pada tahun 2018, dan Nur Eni dkk pada tahun 2016 

yang meneliti pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio profitabilitas 

yaitu ROA dan ROE. Hasilnya yaitu ada pengaruh signifikan 

antara merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Akan tetapi, hasil berbeda ditemukan oleh Zola & Kurniawan 

pada tahun 2019, Geovana & Siti Ruhana pada tahun 2020, 

Miftahul Jannah pada tahun 2020, Rekha Resmilia dkk pada 

tahun 2016, dan Lisa & Saarce pada tahun 2017 yang 

menyatakan bahwa merger dan akuisisi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

―Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Dalam Perspektif Islam Pada Perusahaan yang 

Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2015-2019‖. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Pada akhir tahun 2020, tiga bank syari’ah di Indonesia 

akan melakukan merger. Dikutip dari CNBC Indonesia, 

                                                             
18 Annisa Meta.Cw, ―Analisis Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan 

Perusahaan Pengakuisisi Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2009,‖ Jurusan Manajemen, 2010, 3. 
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rencana penggabungan usaha PT Bank BRI Syariah Tbk 

(BRIS), PT Bank Syariah Mandiri Tbk (BSM), dan PT Bank 

BNI Syariah Tbk (BNIS) terus dimatangkan dan akan 

bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
19

 Salah satu tujuan 

dari dilakukannya merger ini adalah untuk meningkatkan daya 

saing perbankan syariah di industri keuangan nasional dan 

agar bisa semakin berkembang dengan modal yang didapat 

pasca merger.
20

 Untuk melihat apakah tujuan tersebut 

terwujud atau tidak, dapat dilihat dari kinerja keuangan 

perusahaan yang merupakan gambaran atas pencapaian 

keberhasilan perusahaan tersebut, terutama dalam 

menghasilkan laba atau profitabilitas. Akan tetapi apakah 

tujuan tersebut dapat terwujud atau tidak dengan hanya 

melakukan merger dan akusisi. 

2. Batasan Masalah 

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah 

tersebut, maka penulis merasa perlu membatasi ruang lingkup 

agar penelitian ini dapat fokus dan mendalam. Penulis 

memfokuskan penelitian pada pengaruh merger dan akuisisi 

terhadap profitabillitas perusahaan dalam perspektif Islam 

pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

periode 2015-2019. Profitabilitas dipilih karena pencapaian 

keberhasilan perusahaan bisa dilihat dari seberapa banyak laba 

yang hasilkan oleh perusahaan tersebut.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan 

di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas perusahaan 

antara sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi? 

                                                             
19 Monica Wareza, ―Resmi! Nama Bank Hasil Merger BRIS: Bank Syariah 

Indonesia,‖ CNBC Indonesia, 2020,  

https://www.cnbcindonesia.com/market/20201211085018-17-208334/resmi-nama-

bank-hasil-merger-bris-bank-syariah-indonesia. 
20 Fauziah Rizki Yuniarti, ―Megamerger Bank Syariah BUMN: Bank Baru, 

Strategi Baru,‖ Investor.id, 2020, https://investor.id/opinion/megamerger-bank-

syariah-bumn-bank-baru-strategi-baru. 
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2. Bagaimana merger dan akuisisi terhadap profitabilitas 

perusahaan dalam perspektif Islam? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti 

rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada 

profitabilitas perusahaan antara sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan akuisisi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana merger dan akuisisi terhadap 

profitabilitas perusahaan dalam perspektif Islam. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:  

1. Kegunaan Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan menambah pemahaman serta wawasan 

tentang merger dan akuisisi. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi 

bagi investor mengenai bagaimana kinerja keuangan 

perusahaan sesudah melakukan merger dan akuisisi yang 

akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.  

c. Bagi Manajer 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi 

manajer untuk memutuskan dilakukannya merger dan 

akuisisi atau tidak sebagai salah satu bentuk strategi 

perusahaan dalam jangka panjang. 

2. Kegunaan Secara Teoritis 

a. Penelitian ini guna menerapkan pemahaman teori yang 

diperoleh oleh peneliti selama di bangku kuliah dengan 

kondisi yang ada di lapangan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

bagi penelitian di masa yang akan datang, khususnya 
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kepada mahasiswa program studi Akuntansi Syari’ah yang 

akan melakukan penelitian sejenis mengenai pengaruh 

merger dan akuisisi terhadap profitabilitas perusahaan 

dalam perspektif islam.  

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mengethui lebih jelas mengenai penelitian ini, 

kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian 

terdahulu yang menckup pembahasan yang sesuai dengan 

penelitian ini. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Wahyu Normalita dan 

Zaenal Arifin pada tahun 2018 dengan judul ―Pengaruh 

Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja 

Pasar Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia‖. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA) 

dan return saham menunjukkan perbedaan yang signifikan 

setelah merger dan akuisisi dilakukan. Sementara variabel 

rasio keuangan lain tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan pada saat sesudah merger dan akuisisi dilakukan.
21

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salwa Inaayatullah Fannani 

dan Nurfauziah pada tahun 2018 dengan judul ―Analisis 

Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan 

Go Public di Bursa Efek Indonesia‖. Hasil hipotesis penelitian 

ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

pada variabel-variabel penelitian ini, hanya ada dua variabel 

yang menunjukkan hasil signifikan yaitu return on asset dan 

return on equity. Sedangkan pada return saham yang 

menunjukkan adanya perbedaan yaitu pada hari kelima 

sebelum pengumuman merger dan akuisisi dan juga hari 

kedua sesudah merger dan akuisisi.
22

  

                                                             
21 Dina Wahyu Normalita and Zaenal Arifin, ―Pengaruh Merger Dan 

Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,‖ 2018, 3. 
22 Salwa Inaayatullah Fannani and Nurfauziah, ―Analisis Pengaruh Merger 

Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia,‖ 

2018, 3. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Eni, Akbar Yusuf, dan 

Maryono pada tahun 2016 dengan judul ―Perbandingan 

Kinerja Akuntansi Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger 

Dan Akuisisi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia‖. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengujian secara 

parsial (Wilcoxon Sign Test) menunjukan tidak ada perbedaan 

yang signifikan untuk rasio keuangan Net Profit Margin dan 

Debt to Equity Ratio untuk pengujian 1 tahun sebelum dan 3 

tahun sesudah merger dan akusisi, Namun ada perbedaan 

yang signifikan untuk rasio keuangan ROE untuk pengujian 2 

dan 3 tahun sesudah merger dan akuisisi, untuk rasio 

keuangan TATO ada perbedaan yang signifikan untuk 

pengujian 2 dan 3 tahun sesudah merger dan akusisi namun 

tidak terlalu nampak dan rasio keuangan CR terdapat 

perbedaan yang signifikan untuk 2 tahun sesudah merger dan 

akusisi.
23

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Laiman dan Saarce Elsye 

Hatane pada tahun 2017 dengan judul ―Analisis Dampak 

Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan pada 

Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2007 – 2014‖. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan current ration 

sebelum dengan sesudah merger dilakukan. Begitu juga 

dengan variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

rasio debt to equity ratio, return on assets, dan return on 

equity kesemuanya diperoleh hasil yaitu tidak ada perbedaan 

kinerja keuangan sebelum dengan sesudah merger dilakukan. 

Namun untuk variabel assets turnover, price earnings ratio, 

dan firm size menunjukkan hasil ada perbedaan kinerja 

keuangan sebelum dengan sesudah merger dilakukan.
24

 

                                                             
23 Nur Eni, Akbar Yusuf, and Maryono, ―Perbandingan Kinerja Akuntansi 

Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia,‖ Jurnal Akuntansi (JA) 3, no. 3 (2016): 50. 
24 Laiman and Hatane, ―Analisis Dampak Merger Dan Akuisisi Terhadap 

Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2007 – 2014. ‖...., 517.  
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Geovana Rizky Firdaus dan 

Siti Ruhana Dara pada tahun 2019 dengan judul ―Analisis 

Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah 

Melakukan Akuisisi Dan Merger Pada Perusahaan Non 

Keuangan‖. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan 

bahwa merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan 

non keuangan tidak berdampak pada kinerja keuangan pada 

sektor non keuangan di Bursa Efek Indonesia.
25

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Zola Armando dan Kurniawan 

pada tahun 2019 dengan judul ―Analisis Pengaruh Merger 

Dan Akuisisi Terhadap Perusahaan Perbankan Yang Terbuka 

Di Indonesia‖. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

merger dan akuisisi tidak mendorong profitabilitas dari 

perusahaan perbankan terbuka sedangkan likuiditas dari 

perusahaan meningkat walaupun tidak signifikan dan 

solvabilitas dari perusahaan meningkat secara signifikan 

setelah adanya merger dan akuisisi. Meskipun begitu, hasil 

dari merger dan akuisisi dapat berubah dan bertambah dalam 

seiring berjalannya waktu.
26

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah pada tahun 

2020 dengan judul ―Pengaruh Jenis Merger dan Akuisisi 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Go Public Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia‖. Hasil penelitian ini 

menunjukkan hasil yang beragam, ROA dan TATO 

mengalami penurunan yang signifikan setelah merger dan 

akuisisi, DER mengalami kenaikan yang signifikan dan CR 

mengalami penurunan yang tidak signifikan. Sedangkan untuk 

                                                             
25 Geovana Rizky Firdaus and Siti Ruhana Dara, ―Analisis Perbandingan 

Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Melakukan Akuisisi Dan Merger Pada 

Perusahaan Non Keuangan,‖ AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan 2, no. 

2 (2020): 63. 
26 Zola Armando and Kurniawan, ―Analisis Pengaruh Merger Dan Akuisisi 

Terhadap Perusahaan Perbankan Yang Terbuka Di Indonesia,‖ Prosiding Seminar 

Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia, 2019, 179. 
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jenis merger dan akuisisi tidak ditemukan adanya pengaruh 

terhadap kinerja keuangan.
27

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan 

mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini, maka perlu 

dipaparkan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dan 

pedoman pada penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan 

pada skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagian Awal Skripsi  

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul/cover skripsi, 

halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan 

orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel (jika ada), daftar gambar (jika ada), dan daftar lampiran.  

2. Bagian Utama Skripsi  

Bagian utama skripsi terdiri atas bab dan sub bab, yaitu 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang 

berisikan sub-sub bab yang terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan 

dengan judul skripsi ini dan hipotesis yang menjadi jawaban 

sementara dari rumusan masalah penelitian. Teori yang 

digunakan dalam skripsi ini yaitu terdiri atas: agency theory, 

synergy theory, merger dan akuisisi, merger dan akuisisi 

dalam islam, kinerja keuangan perusahaan, kinerja keuangan 

dalam islam, dan Jakarta Islamic index (JII). Selain itu, bab ini 

juga memuat kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. 

                                                             
27 Jannah, ―Pengaruh Jenis Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.‖...., 481.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yang terdiri atas waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, 

dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

instrumen penelitian, uji validitas dan reabilitas data, uji 

prasarat analisis, dan uji hipotesis.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri atas hasil dari penelitian yang dilakukan 

serta pembahasan mengenai hasil tersebut. Bab ini meliputi 

deskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi dari 

penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi masalah 

yang akan diteliti serta hasil dari penyelesaian permasalahan 

tersebut yang bersifat analisis objektif. Sedangkan 

rekomendasi berisi anjuran yang ditujukan kepada pembaca, 

peneliti selanjutnya, investor, manajer, dan akademisi yang 

memerlukan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.  

3. Bagian Akhir Skripsi  

Bagian akhir dari skripsi terdiri atas daftar rujukan dan 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Perusahaan 

Teori perusahaan (Theory of The Firm) menyataka 

bahwa perusahaan memiliki tujuan utama untuk 

memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan.
28

 

Berdasakan teori tersebut, maka tujuan suatu perusahaan 

adalah maksimalisasi laba dimana manajer/pemilik dari suatu 

perusahaan dianggap selalu berupaya untuk memaksimumkan 

laba jangka pendek perusahaannya. Kemudian, jika penekanan 

tujuan terhadap laba tersebut mulai bergeser atau diperluas 

sehingga mencakup dimensi ketidakpastian (uncertainly) dan 

waktu, maka tujuan utama perusahaan berubah menjadi 

maksimalisasi kekayaan, dan bukan lagi sekedar 

maksimalisasi laba jangka pendek.
29

 Teori perusahaan 

menekankan bahwa perusahaan perlu menetapkan tujuan, 

sehingga dengan demikian perusahaan dapat menentukan apa 

yang harus dilakukan, menyusun program aksinya, 

menetapkan sasarannya, menyusun indiktor keberhasilan- nya, 

serta strategi dan taktik apa yang harus dilaksanakan.
30

 

Tujuan dari perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 2 

(dua) kelompok, yaitu:
31

  

a. Tujuan Jangka Pendek: Mencari laba (Profit)  

Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa Bisnis = fungsi 

(laba). Tujuan jangka pendek dari perusahaan (dalam 

melakukan aktivitas ekonomi) adalah mendapat laba.  

 

                                                             
28 D Salvatore, Ekonomi Manajerial Dalam Perekonomian Global (Jakarta: 

Salemba Empat, 2005), 11. 
29 Darwin Damanik et al., Ekonomi Manajerial (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2021), 8. 
30 Sattar, Buku Ajar Ekonomi Koperasi (Sleman: Deepublish, 2017), 82. 
31 Damanik et al., Ekonomi Manajerial, ..., 8. 
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b. Tujuan Jangka Panjang: Dapat beraktivitas selama 

mungkin (Going Concern)  

Untuk dapat beraktivitas di bidangnya, perusahaan 

memerlukan sumber daya yang memadai. Bila sumberdaya 

yang dimiliki sudah digunakan untuk berproduksi, tentu 

kemampuannya akan berkurang. Oleh karena itu, untuk 

berproduksi berikutnya dalam rangka going concern, 

diperlukan lagi tambahan sumber daya yang memadai. 

Dengan demikian, dalam jangka panjang perusahaan 

bertujuan meningkatkan kemampuan produksinya dari 

waktu ke waktu yang tergambar dari peningkatan nilai 

harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (value of the 

firm) yang akan dikonversi menjadi faktor produksi. Maka, 

secara ringkas dapat dirumuskan: Bisnis = fungsi 

(Meningkatkan Nilai Perusahaan).  

Pada mulanya teori perusahaan menganggap bahwa 

tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba jangka 

pendek. Namun berdasarkan pengamatan, ternyata banyak 

perusahaan yang mengorbankan laba jangka pendek demi 

mencapai laba jangka panjang. Sebagai contoh, 

dilaksanakannya pengeluaran untuk riset dan pengembangan, 

pengeluaran untuk promosi dan sebagainya. Oleh karena itu 

sebenarnya yang menjadi tujuan perusahaan adalah 

tercapainya kesejahteraan atau nilai perusahaan yang 

maksimum. Nilai perusahaan tersebut ditunjukkan oleh nilai 

sekarang dari seluruh aliran laba perusahaan yang diharapkan. 

Jadi tujuan akhir perusahaan adalah untuk memaksimumkan 

nilai perusahaan.
32

 

2. Agency Theory 

Agency Theory (teori agensi) adalah konsep yang 

mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (para pemegang 

saham) dan agen (manajer), dimana prinsipal mengontrak 

agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal 

sehingga prinsipal memberikan wewenang pembuatan 

                                                             
32 Ibid., 9. 
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keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut.
33

 

Hubungan tersebut seharusnya menghasilkan hubungan 

simbiosis mutualisme yang menguntungkan semua pihak, 

namun terkadang muncul permasalahan agensi (agency 

problem) antara prinsipal (para pemegang saham) dengan  

agen (manajer) dikarenakan ada pihak yang lebih 

mengutamakan kepentingan pribadi.
34

 Teori keagenan 

dilandasi oleh tiga asumsi berikut ini:
35

  

a. Asumsi tentang sifat manusia 

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia 

memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self 

interest), memiliki keterbatasan rasional (bounded 

rationality), dan tidak menyukai resiko (risk aversion). 

b. Asumsi tentang keorganisasian 

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar 

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, 

dan adanya asymmetric information antara principal dan 

agen. 

c. Asumsi tentang informasi 

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi 

dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual 

belikan. 

3. Synergy Theory 

Sinergi adalah kemampuan lebih yang diperoleh dari 

penggabungan dua atau lebih kekuatan. Secara sistematis, 

nilai sinergi dapat digambarkan dalam bentuk penggabungan 

angka, yaitu satu saham ditambah satu saham sama dengan 

dua saham (1+1=2), akan tetapi sinergi bukan menghasilkan 

jumlah 2, melainkan diatas dua, yaitu menghasilkan tiga, 

                                                             
33 R. A. Supriyono, Akuntansi Keperilakuan (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2017), 63. 
34 Sri Sulistiyanto, Manajemen Laba (Teori & Model Empiris) (jakarta: PT 

Grasindo, 2013), 27. 
35 Ernie Hendrawaty, Excess Cash Dalam Perspektif Teori Keagenan 

(Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 27. 
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empat, dan seterusnya (1+1=3, 1+1=n).
36

 Salah satu motivasi 

utama perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah 

untuk menciptakan sinergi yang tidak akan bisa diperoleh 

apabila perusahaan tersebut bekerja secara terpisah.
37

 Dalam 

konteks ini, sinergi yang diperoleh dalam beberapa bentuk, 

seperti sinergi finansial, sinergi pemasaran, sinergi penjualan, 

dan lain-lain.  

Dampak sinergi akan menghasilkan beberapa 

keuntungan, yaitu:
38

  

a. Penghematan biaya operasi sebagai hasil dari skala 

ekonomis dalam manajemen, pemasaran, produksi, atau 

distribusi. 

b. Efisiensi keuangan sebagai dampak dari biaya transaksi 

yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para 

analisis sekuritas. 

c. Perbedaan efisiensi kedua perusahaan berarti bahwa 

manajemen salah satu perushaaan yang lebih efisien, akan 

membuat aktiva perusahaan yang lemah akan menjadi 

lebih produktif setelah terjadinya merger dan akuisisi. 

d. Akan meningkatkan kekuatan pasar sebagai akibat dari 

berkurangnya konsentrasi persaingan.  

4. Signaling Theory 

Signaling theory atau Teori sinyal adalah tindakan 

perusahaan memberikan sinyal-sinyal keberhasilan atau 

kegagalan kepada investor tentang bagimana manajemen 

memandang perusahaan.
39

 Teori sinyal merupakan suatu 

informasi yang dijadikan dasar oleh investor dan pelaku bisnis 

untuk pengambilan keputusan atas kondisi keuangan 

perusahaan dimasa yang lalu, sekarang ataupun nanti. Teori 

                                                             
36 Kamaludin, Karona Cahya Susena, dan Berto Usman, Restrukturisasi 

Merger & Akuisisi (Bandung: Mandar Maju, 2019), 30. 
37 Abdul Moin, Merger, Akuisisi, Dan Divestasi (Yogyakarta: Ekonisia, 

2007), 55. 
38 Kamaludin, Susena, and Usman, Restrukturisasi Merger & Akuisisi, ...., 

21. 
39 T. Renald Suganda, Event Study Teori Dan Pembahasan Reaksi Pasar 

Modal Indonesia (Malang: CV. Seribu Bintang, 2018), 68. 
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sinyal ini menunjukan bahwa informasi ini akan menjadi 

sinyal kepada para pengguna informasi laporan keuangan dari 

perusahaan, berupa informasi tentang kondisi perusahaan 

kepada pemilik maupun pihak yang berkepentingan lainnya 

seperti para investor.
40

 

Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang 

dilakukan oleh perusahaan kepada investor. Sinyal tersebut 

dapat berwujud dalam berbagai bentuk, baik yang langsung 

dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih 

mendalam untuk dapat mengetahuinya. Sinyal yang 

disampaikan melalui aksi korporasi dapat berupa sinyal positif 

dan sinyal negatif.
41

  

5. Merger dan Akuisisi 

a. Pengertian Merger dan Akuisisi 

Menurut Moin, merger berasal dari bahasa latin 

"mergere" yang artinya (1) bergabung bersama, menyatu, 

berkombinasi, (2) menyebabkan hilangnya identitas karena 

terserap atau tertelan oleh sesuatu. Jadi merger adalah 

penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian 

hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan 

hukum, dan sementara yang lainnya menghentikan 

aktivitasnya.
42

 Sedangkan merger menurut Handini adalah 

penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan yang 

lain, dimana perusahaan yang membeli akan melanjutkan 

nama dan identitasnya serta mengambil baik aset maupun 

kewajiban perusahaan yang dibeli, sedangkan perusahaan 

yang dibeli akan kehilangan/ berhenti beroperasi.
43

 Jadi, 

bisa disimpulkan bahwa merger adalah penggabungan dua 

perusahaan atau lebih dimana hanya ada satu perusahaan 

                                                             
40 Eko Sudarmanto et al., Manajemen Risiko Perbankan (Medan: Yayasan 

Kita Menulis, 2021), 64. 
41 Fenty Fauziah, Kesehatan Bank, Kebijakan Dividen, Dan Nilai 

Perusahaa Teori Dan Kajian Empiris (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2017), 11. 
42 Abdul Moin, Merger, Akuisisi, Dan Divestasi, 2nd ed. (Yogyakarta: 

Ekonisia, 2010), 5. 
43 Sri Handini, Buku Ajar: Manajemen Keuangan (Surabaya: Scopindo 

Media Pustaka, 2020), 218. 
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yang tetap hidup sebagai badan hukum dan mengambil 

baik aset maupun kewajiban, sementara perusahaan yang 

lain akan berhenti beroperasi. 

Akuisisi menurut Handini, berasal dari bahasa 

Inggris yaitu acquisition yang berarti pengambilalihan. 

Akuisisi dalam terminologi bisnis diartikan sebagai 

pengambilalihan kepemilikan atas saham atau aset suatu 

perusahaan oleh perusahaan lain, sehingga mengakibatkan 

berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih 

tersebut.
44

 Sedangkan menurut Tarigan, akusisi merupakan 

salah satu jenis merger dimana salah satu perusahaan 

mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga 

meskipun nama target perusahaan tetap ada tetapi 

kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang 

mengakusisi.
45

 Jadi dapat disimpulkan bahwa akuisisi 

adalah pengambilalihan kepemilikan atas saham suatu 

perusahaan oleh perusahaan lain yang mengakibatkan 

nama perusahaan yang diambil alih tetap ada tetapi 

kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang 

mengambil alih. 

b. Tujuan Merger dan Akuisisi 

Tujuan merger dan akuisisi adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan ekspansi aset perusahaan, 

peningkatan penjualan, dan ekspansi pangsa pasar pihak 

pengakuisisi. Akan tetapi, tujuan tersebut merupakan 

tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan 

tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan 

kekayaan para pemegang saham. Merger dan akuisisi dapat 

didorong oleh keinginan manajerial akan kekuasaan, atau 

hak istimewa yang sesuai dengan ukuran perusahaan 

                                                             
44 Ibid.,   
45 Josua Tarigan, MERGER DAN AKUISISI: Dari Perspektif Strategis Dan 

Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep Dan Studi Kasus) (Yogyakarta: Equilibria, 

2016), 8. 
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sehingga tujuan utama melakukannya merger dan akuisisi 

dapat berubah sejalan dengan adanya agency theory.
46

  

c. Kelebihan dan Kekurangan Merger dan Akuisisi 

Kelebihan dan kelemahan merger adalah sebagai 

berikut:
47

  

1) Kelebihan Merger  

Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan 

lebih murah dibandingkan dengan pengambilalihan 

yang lain.  

2) Kekurangan Merger  

Harus ada persetujuan dari para pemegang saham 

masing-masing perusahaan, sedangkan untuk 

mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu 

yang lama.  

Kelebihan dan kelemahan akuisisi adalah sebagai 

berikut: 
48

 

1) Kelebihan Akuisisi 

a) Akuisisi tidak memerlukan rapat umum pemegang 

saham dan suara pemegang saham.  

b) Dalam Akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi 

dapat berurusan langsung dengan komisaris atau 

pemegang saham perusahaan yang diakuisisi, 

sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen 

perusahaan.  

c) Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen 

dan komisaris, maka akuisisi dapat digunakan untuk 

pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat. 

2) Kekurangan Akuisisi 

a) Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham 

perusahaan yang diakuisisi, maka akan terjadi 

merger.  

                                                             
46 Kamaludin, Susena, dan Usman, Restrukturisasi Merger & Akuisisi, ...., 

45. 
47 Handini, Buku Ajar: Manajemen Keuangan, ...., 219. 
48 Ibid., 220. 
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b) Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi 

aset harus secara hukum sehingga perusahaan 

pengakuisisi harus membayar biaya legal yang 

cukup tinggi untuk balik nama dan sebagainya. 

d. Faktor-Faktor Dilakukannya Merger dan Akuisisi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk 

melakukan merger dan akuisisi yaitu:
49

 

1) Faktor Ekonomis  

Perusahaan melakukan merger dan akuisisi untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomis, baik keuntungan 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2) Faktor Strategis 

Perusahaan melakukan merger dan akuisisi untuk 

mendapatkan posisi strategis. Seperti contoh untuk 

mendapatkan pasar yang strategis, dilakukan 

pengambilalihan perusahaan yang sudah mapan dalam 

pemasaran produk, atau yang mempunyai lokasi 

strategis baik strategis bahan baku maupun konsumen 

dan sebagainya. 

3) Faktor Politis  

penggabungan usaha perusahaan dilakukan karena 

adanya muatan politis didalamnya, baik politis 

perusahaan maupun politis negara.  

4) Faktor Prestise  

Perusahaan melakukan merger dan akuisisi kepada 

perusahaan target semata-mata hanya berdasarkan 

prestise yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut dapat "dipercaya". 

e. Motif-Motif Merger  

Motif-motif merger yang menjadi motif umum 

dilakukannya merger di beberapa negara di dunia jika 

dilihat dari segi ekonomi, ada 11 aspek yaitu:
50

  

                                                             
49 Ibid., 221. 
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1) Cost Saving; dapat dicapai karena dua atau lebih 

perusahaan yang memiliki kekuatan berbeda 

melakukan penggabungan, sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan secara bersama-sama. 

2) Monopoly power; suatu perusahaan besar yang 

melakukan merger dengan perusahaan yang lebih 

kecil atau setara akan memberikan kesan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang lebih, 

baik dalam aset maupun dalam manajerial skill. 

Dengan begitu, kemampuan aset semakin besar dan 

perusahaan tersebut akan mampu melakukan operasi 

pada skala yang lebih ekonomis sehingga bisa 

menjadi market leader dalam industri dimana 

perusahaan tersebut berada. 

3) Auditing bankruptcy; merger dimaksudkan untuk 

menghindari perusahaan dari kebangkrutan, dimana 

kondisi satu atau kedua perusahaan tersebut sedang 

berada dalam ancaman pailit atau bangkrut. Dengan 

dilakukannya merger, kedua perusahaan tersebut 

diharapkan dapat menciptakan strategi baru sehingga 

resiko tersebut dapat dihindarkan. 

4) Tax consideration; merger juga dapat dilakukan 

dengan maksud memanfaatkan insentif pajak yang 

diberikan karena adanya kebijakan baru dibidang 

perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti 

adanya produk tertentu yang dibebaskan dari pajak 

oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan 

produk tersebut.  

5) Retirement planning; merger dapat dilakukan sebagai 

upaya untuk mengurangi karyawan, karena kegiatan 

merger sering diikuti  dengan kebijakan pengurangan 

karyawan. 

                                                                                                                                   
50 Wawan Zulmawan, Panduan Praktis Merger Atau Akuisisi Perusahaan 

(Jakarta: Aksara, 2014), 17. 
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6) Diversification; diversifikasi disini dimaksudkan 

untuk meminimalkan resiko, dimana apabila ada dua 

perusahaan yang berada dalam satu jalur bisnis yang 

sama melakukan merger, maka sebuah sebuah 

perusahaan baru yang merupakan hasil dari merger 

tersebut memiliki aneka ragam produk. Mekanisme 

diversifikasi ini berarti juga membagi resiko 

perusahaan untuk dipikul oleh jenis produk yang 

makin banyak, sehingga dapat meminimumkan resiko. 

Dengan demikian, pengadilan yang diharapkan 

(expected yield) bisa lebih besar. 

7) Increased debt capacity; merger juga diarahkan untuk 

dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

memperbesar perolehan pinjaman bank. Bank 

biasanya memberikan pinjaman kepada suatu 

perusahaan dengan mempertimbangkan aset yang 

dimiliki perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki 

perusahaan, maka semakin besar juga pinjaman yang 

dapat direalisir. Dengan demikian, melalui merger 

perusahaan akan dapat memperluas usahanya melalui 

peningkatan pinjaman bank.  

8) Under valued assets; merger juga dilakukan supaya 

aset tak berharga suatu perusahaan bisa digabungkan 

dengan aset berharga dari perusahaan lain, sehingga 

menghasilkan suatu perusahaan yang memiliki aset 

berharga secara umum.  

9) Manipulating earning‟s per share; merger juga sering 

dilakukan untuk memanipulasi pendapatan per lembar 

saham. Perusahaan hasil merger umumnya akan 

memiliki kemampuan untuk menciptakan laba yang 

lebih besar dibandingkan dengan apa yang dihasilkan 

sebelumnya, sementara jumlah lembar saham 

stakeholders tidak  mengalami perubahan drastis. 

Kondisi ini akan menaikan earning after tax (EAT) 

dan earning per share (EPS). Kondisi EPS yang 

semakin baik menggambarkan bahwa perusahaan 
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tersebut mengalami kenaikan nilai yang akan 

mengakibatkan banyak investor berminat untuk 

melakukan investasi langsung ke perusahaan hasil 

merger tersebut.  

10) Management desires; merger juga sering dilakukan 

untuk memenuhi hasrat manajemen perusahaan agar 

bisa menguasai dan mengelola perusahaan yang lebih 

besar. 

11) Replacing inefficient management; merger juga 

dilakukan untuk mengarahkan perusahaan agar bisa 

beroperasi secara efisien. Bahkan motif ini sering 

dijadikan indikator utama dari sebuah kebijakan 

dilakukannya merger.  

f. Motif-Motif Akuisisi 

Motif-motif akuisisi dapat dilihat dari berbagai 

perspektif, yaitu sebagai berikut:
51

  

1) Perspektif Memaksimalkan Kekayaan Pemegang 

Saham 

Semua keputusan perusahaan termasuk akuisisi 

dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham perusahaan. Hal ini berarti 

peningkatan cash flow yang datang dari keputusan 

akuisisi harus memberikan nilai positif terhadap nilai 

bersih saat ini. Dengan dilakukannya akuisisi, kriteria 

pemaksimalan kekayaan para pemegang saham dapat 

dipenuhi jika nilai tambah yang diciptakan oleh akuisisi 

melampaui harga akuisisi atau biaya yang dikeluarkan 

ketika melakukan akuisisi.  

2) Perspektif Manajerial 

Para manajer dapat bertindak untuk 

mendahulukan kepentingan mereka sendiri dengan 

tidak menghiraukan kepentingan pihak prinsipal. Dalam 

konteks akuisisi, tindakan seperti itu dapat 

                                                             
51 Kamaludin, Susena, and Usman, Restrukturisasi Merger & Akuisisi, ...., 
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menghasilkan akuisisi yang buruk dan dapat 

mengakibatkan kerugian bagi para pemegang saham.  

3) Perspektif Ekonomis 

Implementasi perspektif ekonomis berpandangan 

bahwa dengan melakukan akuisisi, maka perusahaan 

akan mampu menciptakan nilai baru (value creation) 

baik bagi perusahaan maupun para pemegang saham. 

Jika akuisisi dilakukan dengan pertimbangan ekonomis, 

maka  beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu, 

memperoleh kekuatan pasar, mengurangi persaingan, 

efisiensi biaya, perluasan pasar, mempercepat 

pertumbuhan, akses teknologi baru jika perusahaan 

akuisisi memiliki teknologi yang lebih baik, reputasi 

merek dagang jika perusahaan yang diakuisisi memiliki 

reputasi di pasar, memperoleh posisi strategis, dan 

memperoleh cash flow yang lebih baik. 

4) Perspektif Nilai Sinergis 

Adapun alasan lain perusahaan melakukan 

merger dan akuisisi adalah untuk menciptakan nilai 

sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan 

perusahaan setelah dilakukannya merger dan akuisisi 

yang lebih besar daripada penjumlahan dari nilai 

masing-masing perusahaan sebelum dilakukannya 

merger dan akuisisi. Sinergi akan menghasilkan efek 

yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan 

aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja 

secara sendiri-sendiri, yaitu melalui kombinasi aktivitas 

secara simultan dari kekuatan atau dari elemen-elemen 

perusahaan yang bergabung.  

5) Perspektif Diversifikasi 

Perspektif diversifikasi merupakan strategi 

pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui 

merger dan akuisisi dengan tujuan untuk mendukung 

aktivitas bisnis dan operasi perusahaan sebagai upaya 

untuk mengamankan posisi bersaing. Diversifikasi 

dapat memberikan manfaat seperti transfer teknologi 
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dan pengalokasian modal. Namun dalam situasi lain, 

diversifikasi dapat memberikan memberikan kerugian 

yaitu dengan adanya subsidi silang. Jika dilakukan 

dalam waktu  yang lama dengan tujuan untuk 

mempertahankan bisnis yang terlanjur diakuisisi, akan 

berdampak buruk pada kinerja perusahaan. Selain itu, 

diversifikasi resiko dapat dicapai jika cash flow 

perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi 

tidak berkaitan secara positif, sehingga mengurangi 

keseluruhan variabilitas gabungan cash flow 

diversifikasi ini cenderung tidak akan menciptakan nilai 

yang baik bagi pemegang saham.  

6) Perspektif Non-Ekonomis 

Akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk 

perspektif ekonomi saja, melainkan untuk kepentingan 

yang bersifat non-ekonomi, seperti tujuan prastise dan 

ambisi yang berasal dari manajemen perusahaan 

ataupun dari pemilik perusahaan itu sendiri. Mereka 

menginginkan ukuran perusahaan yang lebih besar 

karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar juga kompensasi yang mereka terima. 

Kompensasi yang diterima tidak hanya materi saja, 

melainkan berupa pengakuan, penghargaan, dan 

aktualisasi diri.  

Selain motif manajemen, motif non-ekonomi 

lainnya yaitu adanya ambisi pemilik perusahaan untuk 

menguasai berbagai sektor bisnis sebagai proses 

membangun kerajaan bisnis yang akhirnya menjadi 

motif politis dan kekuasaan. Sebagai contoh, Hary 

Tanoesoedibjo yang memegang berbagai posisi 

strategis di beberapa perusahaan. Seperti sebagai 

direktur PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) dan 

PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Selain 

itu, Hary juga bertindak sebagai komisaris PT. Mobile-

8 Telecom Tbk, PT. Indovision, dan perusahaan-

perusahaan lain yang berada dibawah bendera grup 
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perusahaan Global Mediacom dan Bhakti Investama. 

Dan akhirnya beliaupun terjun ke dunia politisi praktis.  

g. Tipe-Tipe Merger dan Akuisisi 

Berikut beberapa tipe merger dan akuisisi:  

1) Tipe merger suatu perusahaan  

Merger dikenal terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu:
52

  

a) Merger horizontal, adalah merger yang dilakukan 

oleh usaha sejenis (usahanya sama). 

b) Merger vertikal, adalah merger yang terjadi antara 

perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. 

c) Konglomerat, adalah merger antara berbagai 

perusahaan yang menghasilkan berbagai produk 

yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. 

2) Tipe akuisisi suatu perusahaan 

Dilihat dari sudut pandang objek akuisisi, maka 

akuisisi dapat dibagi atas 4 (empat) jenis, yaitu:
53

  

a) Akuisisi saham, yaitu akuisisi yang dilakukan 

dengan cara mengambil alih melalui pembelian 

saham suatu perusahaan. Akuisisi saham dilakukan 

untuk mengambil alih pengendalian atas perusahaan 

sehingga saham yang dibeli biasanya mencapai 

komposisi minimal 51% dari saham yang diterbitkan 

oleh perusahaan. 

b) Akuisisi aset, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan 

cara mengambil alih aset suatu perusahaan, baik 

seluruhnya maupun sebagian. Cara ini termasuk 

upaya untuk meminimalisir resiko upaya tidak ikut 

menanggung beban dari suatu perusahaan. 

c) Akuisisi kombinasi saham dan aset, yaitu akuisisi 

yang dilakukan dengan mengkombinasikan 

                                                             
52 Wawan Zulmawan, Panduan Praktis Merger Atau Akuisisi Perusahaan, 

...., 16. 
53 Ibid., 21. 
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pembelian saham dan aset, misalnya 50% saham dan 

50% aset. 

d) Akuisisi unit usaha, yaitu akuisisi yang dilakukan 

hanya sebatas unit usaha dari suatu perusahaan. 

Dilihat dari sudut pandang kegiatan usaha, 

akuisisi dapat dibagi atas:
54

  

a) Akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan 

oleh perusahaan yang memiliki bidang usaha yang 

sama dengan perusahaan yang diakuisisi. 

b) Akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh 

perusahaan yang berada dalam rantai produksi. 

c) Akuisisi konglomerasi, yaitu akuisisi yang dilakukan 

oleh perusahaan yang tidak punya kaitan bidang 

usaha dengan perusahaan yang diakuisisi sehingga 

akuisisi yang dilakukan hanyalah untuk 

memperlebar sayap bisnis. 

h. Ketentuan Merger dan Akuisisi Pada Perusahaan Publik 

(Terbuka) 

Dalam ketentuan peraturan nomor IX.G.1 tentang 

penggabungan usaha atau peleburan usahaperusahaan 

publik atau emiten sesuai dengan keputusan Bapepam 

Nomor: Kep-52/PM/1992, Penggabungan usaha bagi 

perusahaan publik wajib memenuhi syarat sebagai 

berikut:
55

  

1) Direksi dan komisaris perusahaan publik yang akan 

melakukan penggabungan usaha wajib membuat 

pernyataan kepada Bapepam dan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) bahwa penggabungan usaha 

ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan 

perseroan, masyarakat, dan persaingan sehat dalam 

melakukan usaha, serta ada  jaminan tetap terpenuhinya  

hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.  

                                                             
54 Ibid., 22. 
55 Ibid., 63. 
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2) Surat pernyataan tersebut harus didukung oleh pendapat 

yang diberikan pihak independen. 

3) Mendapatkan persetujuan pada RUPS. 

4) Perusahaan publik yang akan melakukan penggabungan 

usaha wajib melaporkan rancangan penggabungan 

usaha kepada Bapepam.  

Penggabungan usaha bagi perusahaan publik dapat 

dilaksanakan apabila memenuhi tata cara sebagai berikut:
56

  

1) Setelah mendapatkan persetjuan dari komisaris, direksi 

masing-masing perseroan wajib menjajaki kelayakan 

penggabungan usaha, antara lain meliputi kegiatan 

penelaahan atas:  

a) Keadaan dan perkembangan usaha perseroan dengan 

memperhatikan pula laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh akuntan yang terdaftar di bapepam 

selama 3 (tiga) tahun terakhir. 

b) Hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran 

nilai saham dan aktiva tetap perseroan serta aspek 

hukum penggabungan usaha. 

c) Metode dan tatacara konversi saham yang akan 

digunakan. 

d) Cara penyelesaian kewajiban perseroan terhadap 

pihak ketiga. 

e) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang 

tidak setuju terhadap penggabungan usaha tersebut. 

f) Struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah 

penggabungan usaha. 

g) Analisis manajemen terhadap kondisi perseroan 

setelah penggabungan usaha.  

2) Direksi masing-masing perseroan wajib menyusun 

rancangan penggabungan usaha yang telah disetujui 

oleh komisaris secara bersama-sama. Sekurang-

kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:  

                                                             
56 Ibid., 64. 
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a) Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan 

melakukan penggabungan usaha. 

b) Alasan serta penjelasan dari masing-masing 

perseroan yang akan melakukan penggabungan 

usaha. 

c) Tatacara konversi saham dari masing-masing 

perseroan terhadap saham perseroan hasil 

penggabungan usaha. 

d) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan 

hasil penggabungan usaha. 

e) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

yang terdaftar di bapepam 3 (tiga) tahun buku 

terakhir. 

f) Laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan 

laporan interim yang telah diaudit, sehingga jangka 

waktu antara tanggal efektifnya pernyataan 

penggabungan usaha dan tanggal laporan keuangan 

interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) 

hari. 

g) Laporan keuangan proforma perseroan hasil 

penggabungan usaha yang disusun sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

h) Nama dan tempat kedudukan perseroan hasil 

penggabungan usaha. 

i) Hasil penilaian pihak independen mengenai 

kewajaran nilai saham dan kekayaan perseroan. 

j) Hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu 

dari penggabungan usaha. 

k) Pendapat akuntan yang terdaftar di bapepam 

mengenai metode dan tatacara konversi saham. 

l) Pendapat hukum dari konsultan hukum independen 

yang terdaftar di bapepam mengenai aspek hukum 

dari penggabungan usaha. 

m) Cara penyelesaian status karyawan perseroan. 

n) Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan 

terhadap pihak ketiga. 
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o) Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham 

minoritas yang tidak setuju terhadap penggabungan 

usaha. 

p) Susunan direksi dan komisaris. 

q) Perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

manfaat dan kerugian serta masa depan perseroan. 

r) Perkiraan saat pelaksanaan penggabungan usaha. 

3) Penggabungan usaha akan mengakibatkan perubahan 

dalam hal material terhadap sifat, kondisi keuangan, 

serta hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka 

keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus 

dimasukkan kedalam dokumen rancangan 

penggabungan usaha.  

4) Pernyataan penggabungan usaha yang berisi rancangan 

penggabungan usaha beserta dokumen pendukung 

secara lengkap disampaikan kepada bapepam paling 

lambat akhir hari kerja kedua setelah diperolehnya 

persetujuan komisaris.  

5) Rancangan penggabungan usaha wajib diumumkan 

ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat 

kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya 

berperedaran nasional paling lambat hari kerja kedua 

setelah diperolehnya persetujuan komisaris.  

6) Jika bapepam tidak meminta perseroan untuk 

mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam 

jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan 

pernyataan penggabungan usaha, maka pernyataan 

penggabungan usaha dianggap telah diajukan secara 

lengkap dan memenuhi persyaratan serta tatacara yang 

ditetapkan pada tanggal pengajuan. 

7) Jika informasi mengenai perancangan penggabungan 

usaha telah diketahui oleh pihak luar, maka perseroan 

harus memberikan tanggapan kepada bapepam dan 

mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling 

lambat akhir hari kerja berikutnya. 
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8) Jika perseroan yang melakukan penggabungan usaha 

memiliki saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), maka perseroan tersebut wajib mengikuti 

peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saham 

perseroan tersebut dicatatkan.  

Terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), perseroan wajib memenuhi 

ketentuan sebagai beriut:
57

  

1) Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari 

sebelum pelaksanaan RUPS, perseroan wajib 

mengumumkan rancangan penggabungan usaha melalui 

2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu 

diantaranya berperedaran nasional yang sekurang-

kurangnya memuat ringkasan dari informasi mengenai 

rancangan tersebut.  

2) Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari 

sebelum pelaksanaan RUPS, surat edaran yang 

sekurang-kurangnya memuat informasi rancangan 

penggabungan usaha wajib disediakan perseroan untuk 

pemegang saham. 

3) Rencana dan pelaksanaan RUPS wajib memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

nomor IX.I.1 tentang rencana dan pelaksanaan RUPS. 

4) Jika terdapat benturan kepentingan dalam suatu 

penggabungan usaha, maka rencana dan pelaksanaan 

RUPS wajib memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan nomor IX.E.1 tentang 

benturan kepentingan transaksi tertentu. 

5) Jika tidak mendapatkan persetujuan pada saat 

dilakukannya RUPS, maka rancangan tersebut baru 

dapat diajukan kembali kepada bapepam 12 (dua belas) 

bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut. 

                                                             
57 Ibid., 67. 
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Sedangkan untuk pelaksanaan akuisisi diatur dalam 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan nomor KEP-259/BL/2008 tentang 

pengambilalihan perusahaan terbuka. Dalam rangka 

pengambilalihan saham perusahaan publik, maka 

pengendali baru diwajibkan untuk:
58

  

1) Mengumumkan kepada masyarakat serta 

menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal 

terjadinya pengambilalihan tersebut paling lambat 2 

(dua) hari kerja sejak terjadinya pengambilalihan, 

informasinya meliputi:  

a) Seluruh saham yang diambilalih dan total 

kepemilikan sahamnya; dan  

b) Jati diri yang bersangkutan yang meliputi nama, 

alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan 

pengendalian. 

2) Melakukan penawaran tender untuk seluruh sisa saham 

perusahaan terbuka tersebut, kecuali:  

a) Saham yang dimiliki pemegang saham yang telah 

melakukan transaksi pengambilalihan dengan 

pengendali baru;  

b) Saham yang dimiliki pihak lain yang telah 

mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi 

yang sama dari penngendali baru perusahaan 

terbuka; 

c) Saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat 

bersamaan juga melakukan penawaran tender atas 

saham perusahaan terbuka yang sama;  

d) Saham yang dimiliki pemegang saham utama;  

e) Saham yang dimiliki oleh pihak pengendali lain 

perushaan terbuka tersebut. 

 

                                                             
58 Ibid., 69. 
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Pelaksanaan penawaran tender harus sudah dimulai 

paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak 

pengumuman. Harga saham dalam penawaran tender pada 

pengambilalihan wajib ditentukan sebagai berikut:
59

  

1) Jika pengambilalihan dilakukan secara langsung atas 

saham perusahaan terbuka yang tidak tercatat dan tidak 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka 

harga pelaksanaan penawaran tender paling kurang 

sebesar harga pengambilalihan yang sudah dilakukan 

atau paling kurang sebesar harga wajar yang ditetapkan 

oleh penilai. Harga tersebut harus diambil harga yang 

paling tinggi.  

2) Jika pengambilalihan dilakukan secara langsung atas 

saham perusahaan terbuka yang tercatat dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) namun 

selama 90 (Sembilan puluh) hari atau lebih sebelum 

pengumuman atau sebelum pengumuman negosiasi, 

maka harga pelaksanaan penawaran tender adalah 

paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga 

tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang 

dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau 

hari dihentikan sementara perdagangannya, atau harga 

pengambilalihan yang sudah dilakukan.  

3) Jika pengambilalihan dilakukan secara langsung atas 

saham perusahaan terbuka yang tercatat dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka 

harga pelaksanaan penawaran tender paling kurang 

sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan 

harian di BEI selama 90 (Sembilan puluh) hari terakhir 

sebelum pengumuman atau sebelum pengumuman 

negosiasi, atau harga pengambilalihan yang sudah 

dilakukan. 

                                                             
59 Ibid., 70. 
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4) Jika pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung 

atas saham perusahaan terbuka yang tidak tercatat dan 

diperdagangkan di BEI, maka harga pelaksanaan 

penawaran tender sekurang-kurangnya sama dengan 

harga wajar yang ditetapkan oleh penilai. 

5) Jika pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung 

atas saham perusahaan terbuka yang tercatat dan 

diperdagangkan di BEI namun selama 90 (Sembilan 

puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman atau 

sebelum pengumuman negosiasi, tidak diperdagangkan 

di BEI atau dihentikan sementara, maka harga 

pelaksanaan penawaran tender paling kurang sebesar 

harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang 

dihitung mundur dari  hari perdagangan terakhir atau 

hari dihentikan sementara perdagangannya.  

6) Jika pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung 

atas saham perusahaan terbuka yang tercatat dan 

diperdagangkan di BEI, maka harga pelaksanaan 

penawaran tender paling kurang sama dengan harga 

rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI 

selama 90 (Sembilan puluh) hari terakhir sebelum 

pengumuman atau sebelum pengumuman negosiasi.  

Calon pengendali baru yang melakukan negosiasi 

yang mengakibatkan pengambilalihan, dapat 

menyampaikan informasi kepada perusahaann yang akan 

diambilalih, Bapepam dan LK, serta Bursa Efek Indonesia 

(BEI), dan mengumumkannya kepada masyarakat. Oleh 

sebab itu, setiap perkembangan negosiasi yang material 

wajib diinformasikan secara teratur selambat-lambatnya 

akhir hari kerja kedua setiap adanya perkembangan 

tersebut. Informasi tersebut meliputi:
60

  

                                                             
60 Ibid., 72. 
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1) Perkiraan jumlah saham dan nama perusahaan terbuka 

yang akan diambilalih;  

2) Jati diri pengambilalihan yang meliputi nama, alamat, 

telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan 

pengendalian;  

3) Cara dan proses negosiasi pengambilalihan; dan  

4) Materi negosiasi pengambilalihan.  

Dalam setiap pengambilalihan, apabila antara 

pemegang saham utama atau pengendali dengan calon 

pengendali membuat suatu kontrak atau aktivitas yang 

mengakibatkan adanya:
61

  

1) Penggunaan sumber daya perusahaan yang akan 

diambilalih dalam jumlah yang material;  

2) Perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah 

dibuat oleh perusahaan yang akan diambilalih; atau  

3) Perubahan terhadap standar prosedur operasional 

perusahaan yang akan diambilalih;  

Dimana hal tersebut mengandung benturan 

kepentingan antara perusahaan terbuka yang akan 

diambilalih dan pemegang saham dengan pihak pengendali 

atau pemegang saham utama, wajib mengikuti ketentuan 

peraturan nomor IX.E.1.  

Selaku pihak yang memiliki otoritas penuh di pasar 

modal, Bapepam dan LK sendiri juga berwenang 

mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar 

ketentuan pengambilalihan saham perusahaan publik 

dengan ketentuan sebagai berikut:
62

  

1) Pelanggaran atas ketentuan melakukan penawaran 

tender untuk seluruh sisa saham perusahaan terbuka, 

dapat dikenakan sanksi:  

a) Pembatalan transaksi dan mewajibkan pengendali 

baru untuk membayar denda dan mengembalikan 

saham atau efek bersifat ekuitas lainnya kepada 

                                                             
61 Ibid., 73. 
62 Ibid., 75. 
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pihak yang menjadi lawan transaksi serta mengganti 

kerugian yang timbul; atau  

b) Denda dan kewajiban melakukan penawaran tender. 

2) Pelanggaran atas ketentuan mengumumkan kepada 

masyarakat serta menyampaikan kepada Bapepam dan 

LK perihal terjadinya pengambilalihan paling lambat 2 

(dua) hari kerja sejak terjadinya pengambilalihan, 

menginformasikan dan mengumumkan negosiasi, wajib 

melakukan keterbukaan informasi kepada perusahaan 

yang akan diambilalih, dan keterbukaan mengenai 

hubungan afiliasi dikenakan sanksi administratif berupa 

denda sebesar Rp. 100.000,- atas setiap hari 

keterlambatan penyampaian informasi dimaksud.  

3) Pelanggaran atas ketentuan mengenai harga saham 

pengambilalihan dan jangka waktu penawaran tender, 

dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada 

pemegang saham perusahaan terbuka akibat kelalaian 

pihak yang melakukan pengambilalihan.  

4) Pelanggaran atas terkait ketentuan antara pemegang 

saham utama atau pengendali dengan calon pengendali 

membuat suatu kontrak atau aktivitas, dikenakan 

pembatalan kontrak, atau penghentian aktivitas 

dimaksud serta dikenakan denda.  

5) Pelanggaran atas ketentuan pengambilalihan 

kepemilikan saham oleh pengendali baru lebih dari 80% 

(delapan puluh persen) dari modal disetor perusahaan 

terbuka kepada masyarakat akan dikenakan sanksi 

administratif berupa denda dengan tanpa mengurangi 

kewajiban melaksanakan pengambilalihan tersebut. 

i. Benturan Budaya Pasca Merger dan Akuisisi 

Benturan CEO dan konflik budaya organisasi adalah 

salah satu faktor dalam ketidakberhasilan merger dan 

akuisisi. Isu-isu budaya sejajar dengan faktor-faktor 

finansial yang dapat membuat suatu kesepakatan menjadi 

berhasil. Budaya organisasi dapat diidentifikasi sebagai 
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―kepribadian‖ perusahaan dan jika dua buah perusahaan 

menjalani merger dan akuisisi, maka terjadilah 

―perkawinan‖ antara dua organisasi yang mempunyai 

perbedaan kepribadian. Budaya organisasi merupakan 

nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia 

dalam menjalani kewajibannya dan perilakunya di dalam 

organisasi. Konsekuensi logisnya budaya organisasi 

menjadi cara pandang anggota organisasi, serta menjadi 

tolak ukur dalam segala tindakan. Didalamnya tertuang apa 

yang dianggap baik dan buruk, serta benar dan salah. Pada 

perusahaan pasca merger dan akuisisi, tolak ukur yang 

dipakai oleh kedua organisasi yang berlatarbelakang 

berbeda juga tidak sama. Situasi dapat membuahkan 

benturan dan timbulnya konflik yang berlarut-larut jika 

tidak ditangani dengan baik.
63

  

Dalam situasi seperti ini, organisasi dihadapkan pada 

pilihan untuk mengindetifikasi dan menyeleksi butir-butir 

budaya organisasi yang sesuai  dengan perusahaan baru 

(jika dalam merger tersebut terbentuk perusahaan baru). 

Walaupun biasanya secara alamiah budaya dari perusahaan 

pengakuisisi akan menjadi dominant culture. Merger justru 

dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi, apakah 

budaya organisasi sudah mendukung tujuan perusahaan 

dan sesuai dengan kondisi mutakhir atau belum.
64

 Benturan 

budaya dapat mengganggu, karena secara alamiah merger 

dan akuisisi selalu menghasilkan hubungan ―kami lawan 

mereka‖ dan ada kecenderungan alamiah pula, SDM 

menjadi terbelah dalam perbedaan diantara kedua belah 

perusahaan. Perbedaan ini juga meluas kepada bagaimana 

seharusnya perusahaan diorganisasikan, misalnya masalah 

sentralisasi dan desentralisasi. Masing-masing pihak sering 
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beranggapan bahwa perusahaannya lebih superior dan 

perusahaan mitra ketinggalan, birokratis, dan lain-lain.
65

  

Benturan budaya biasanya mengikuti beberapa tahap 

yang dapat diprediksi sebelumnya. Pertama, mereka akan 

melihat perbedaan pendekatan kerja dari sisi lain. 

Kemudian mereka membandingkan dengan cara mereka 

dalam melakukan pekerjaan yang sama. Selanjutnya 

mereka mulai mengevaluasi perbedaan-perbedaan yang 

ada dan mulai melihat bahwa cara mereka lebih baik 

dibandingkan mitra dari perusahaan lain. Berikutnya orang 

akan mulai melecehkan pihak lain dan mempertahankan 

cara mereka. Akhirnya sumber daya manusia dari 

perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Salah satu 

pihak akan merasa senang jika cara-cara mereka dalam 

bekerja dipakai dalam perusahaan gabungan dan pihak lain 

dianggap sebagai pihak yang kalah. Jika situasi ini tidak  

dikelola dengan baik, benturan budaya akan merusak 

kerjasama diantara keduanya. Oleh karena itu, gugus tugas 

harus dibentuk dari kedua belah pihak untuk mempelajari 

dan merekomendasikan kombinasi yang terbaik dari kedua 

sisi.
66

  

j. Merger dan Akuisisi dalam Perspektif Islam 

Merger dan akuisisi merupakan merupakan bentuk 

perkongsian dimana perusahaan melakukan penggabungan 

dan pengambilalihan atas kepemilikan perusahaan lain. 

Menurut ulama fikih, persekutuan atau kerja sama dalam 

Islam disebut dengan syirkah. Menurut bahasa syirkah 

berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua hal 

atau lebih.
67

 Secara terminologis, menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah (Kerja sama) adalah 

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu 
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permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha 

tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah 

yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
68

 Jadi 

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah 

adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam 

melakukan suatu usaha, yang keuntungan dan kerugiannya 

ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama.  

Secara umum kerja sama adalah suatu bentuk 

tolong-menolong yang dianjurkan dalam agama Islam 

selama kerja sama itu tidak menimbulkan dosa dan 

permusuhan. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah Al-

Maidah ayat 2 :  

   

….   
 “...dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah….” 

Hukum Syirkah menurut ulama fiqh yaitu 

diperbolehkan. Sebagaimana dalam QS. Shad : 24, sebagai 

berikut :  

 ٍَ ٌَّ َكثًِٛشا يِّ إِ َٔ ٰٗ ََِعاِجِّۦ ۖ  َك تُِسَؤاِل ََْعَجتَِك إِنَ ًَ لَاَل نَمَْذ ظَهَ

هُٕ۟ا  ًِ َع َٔ ٍَ َءاَيُُٕ۟ا  ٰٗ تَْعٍض إَِّلَّ ٱنَِّزٚ ٱْنُخهَطَآِء نََْٛثِغٗ تَْعُضُْٓى َعهَ

ُٔۥُد أَََّ  ٍَّ َدا ظَ َٔ ا ُْْى ۗ  لَهٌِٛم يَّ َٔ ِت  هَِحٰ َخشَّ ٱنصَّٰ َٔ ُۥ  ُّ فَٲْستَْغفََش َستَّّ
ا فَتََُّٰ ًَ  

أَََابَ   َٔ   .َساِكًعا 
Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat 

zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 

ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya 

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan 

                                                             
68 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, …., 220. 



 
 

 
 

42 

Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia 

meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud 

dan bertaubat.  

Adapun yang menjadi rukun syirkah, yaitu:
69

  

a. dua orang (pihak) yang berserikat,  

b. shighat, dan  

c. objek akad syirkah (baik harta maupun kerja). 

Sedangkan syarat-syarat syirkah yaitu:
70

  

a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin 

masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan 

mengendalikan harta itu.  

b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-

masing mereka adalah wakil yang lainnya. 

Cara membagi keuntungan atau kerugian syirkah 

tergantung dari besar dan kecilnya modal yang mereka 

tanamkan.
71

 Adapun macam-macam syirkah berdasarkan 

ensiklopedi fiqih muamalah dibagi kedalam tiga macam, 

yaitu:
72

  

a. Syirkah ibahah, yaitu orang pada umumnya berserikat 

dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga 

sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki 

oleh siapapun. 

b. Syirkah milk, yaitu jika ada dua orang atau lebih yang 

memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama 

karena suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah, 

dan menerima wasiat. 

c. Syirkah al-„aqd, yaitu suatu istilah mengenai transaksi 

dua orang atau lebih untuk bekerja sama secara 

komersial melalui modal atau pekerjaan yang 

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. 
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Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal 

berikut:
73

  

a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa 

persetujuan pihak yang lainnya.  

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam 

bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik 

dikarenakan gila maupun karena alasan lainnya. 

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila 

anggota syirkah lebih dari dua orang, maka yang batal 

hanyalah yang meninggal saja.   

d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan.  

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak 

berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.  

f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum 

dibelanjakan atas nama syirkah. 

4. Kinerja Keuangan Perusahaan 

a. Pengertian Kinerja Keuangan 

Menurut Jumingan, kinerja keuangan adalah 

gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode 

tertentu yang diukur dengan indikator kecukupan modal, 

likuiditas, dan profitabilitas.
74

 Menurut Sutrisno, kinerja 

keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai 

oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.
75

 

Sedangkan menurut Fahmi, kinerja keuangan adalah suatu 

gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang 

dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan 

perusahaan tersebut yang mencerminkan prestasi kerja 

dalam suatu periode tertentu.
76

 Jadi, dapat disimpulkan 
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(Yogyakarta: Ekonisia, 2009), 53. 
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bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah gambaran 

kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu sebagai 

cerminan dari tingkat kesehatan perusahaan tersebut yang 

dapat diukur dengan menggunakan alat-alat analisis kinerja 

keuangan. 

b. Penilaian Kinerja Keuangan 

Menurut Srimindarti, penilaian kinerja adalah 

penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan 

karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.
77

 Jumingan 

menyatakan bahwa kinerja keuangan dapat dinilai dengan 

beberapa alat analisis, salah satunya yaitu dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan. Menurutnya analisis 

rasio keuangan adalah teknik analisis keuangan untuk 

mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca 

maupun dalam laporan laba rugi baik secara individu 

maupun secara simultan.
78

  

Menurut Rahardjo, rasio keuangan perusahaan 

digolongkan menjadi lima kelompok yaitu:
79

 

1) Rasio Likuiditas (liquidity ratios) adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

2) Rasio Solvabilitas (laverage atau solvency ratios) 

adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

3) Rasio Aktivitas (activity ratios) adalah rasio yang 

menunjukkan tingkat efektivitas dalam penggunaan 

aktiva (aset) perusahaan. 
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4) Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas (probability ratios) 

adalah rasio yang menunjukkan tingkat perolehan 

keuntungan dibandingkan penjual atau aktiva. 

5) Rasio Investasi (investment ratios) adalah rasio yang 

menunjukkan rasio investasi dalam surat berharga 

seperti saham dan obligasi. 

c. Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil 

akhir dari kegiatan akuntansi yang dapat mencerminkan 

kondisi keuangan dan hasil operasi dari perusahaan 

tersebut. Informasi ini sangat berguna bagi pihak internal 

maupun pihak eksternal. Analisis laporan keuangan adalah 

meneliti hubungan yang ada diantara unsur-unsur didalam 

laporan keuangan dan membandingkan unsur-unsur pada 

laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur yang 

sama pada tahun yang lalu, serta menjelaskan penyebab 

perubahannya. Analisis tersebut dilakukan agar informasi 

yang ada didalam laporan keuangan menjadi lebih 

bermakna bagi keperluan pemakai laporan keuangan untuk 

membuat keputusan.
80

  

Dengan melihat hubungan antara beberapa bagian 

dalam suatu laporan keuangan, kita akan bisa melihat 

pengaruh suatu variable terhadap variable lainnya dalam 

laporan keuangan sehingga kita dapat mengubah suatu 

variable tertentu dengan mempengaruhi variable lainnya 

terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan suatu akun 

didalam laporan keuangan tidak berdiri sendiri dan terpisah 

dengan akun lainnya. Perbandingan antara suatu akun 

dengan akun lainnya disebut dengan rasio keuangan.
81
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d. Metode Analisis Laporan Keuangan 

Secara umum, ada dua metode analisis yang dapat 

digunakan oleh para analis keuangan, yaitu:
82

  

1) Analisis Horizontal 

Analisis horizontal adalah metode analisis yang 

membandingkan suatu pos laporan keuangan dengan 

pos yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun 

sebelumnya milik perusahaan yang sama, dimana dalam 

metode ini analisis dilakukan yaitu dengan melihat 

kenaikan atau penurunan pos-pos yang sama dalam 

laporan keuangan tersebut.  

2) Analisis Vertikal 

Analisis vertikal adalah metode analisis yang 

membandingkan suatu pos laporan keuangan dengan 

pos lainnya pada tahun yang sama dari perusahaan yang 

sama. Metode ini juga dimungkinkan untuk 

membandingkan pos-pos tertentu maupun secara 

keseluruhan dari laporan keuangan milik suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya.  

e. Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk 

menilai dan menganalisis laporan keuangan antara lain 

sebagai berikut:
83

  

1) Analisis Perbandingan Laporan Keuangan 

Perbandingan antara laporan keuangan yang satu 

dengan lainnya dapat dilakukan secara horizontal 

ataupun vertikal. Perbandingan secara horizontal adalah 

perbandingan antara laporan keuangan satu perusahaan 

dan perusahaan lain dalam tahun yang sama. 

Perbandingan tersebut harus dilakukan antara 

perusahaan sejenis (apple to apple) dalam tahun yang 

sama. Sedangkan perbandingan secara vertikal adalah 

perbandingan antara laporan keuangan suatu 
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perusahaan ditahun-tahun yang berbeda. Perbandingan 

vertikal dapat dilakukan dengan cara perbandingan data 

absolut, perbandingan persentase tertentu, ataupun 

perbandingan perubahan.  

2) Analisis Tren 

Analisis tren adalah metode analisis yang 

digunakan untuk melihat tendensi atau kecenderungan 

kinerja suatu perusahaan dari tahun ke tahun, apakah 

cenderung menurun atau meningkat.  

3) Analisis Proporsi per Jenis Akun 

Analisis proporsi per jenis akun adalah metode 

analisis yang digunakan untuk melihat perubahan 

proporsi antara satu akun dan akun lain atau dengan 

keseluruhan akun.  

4) Analisis Break Event Point 

Analisis break event point adalah metode analisis 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan 

minimal yang harus dicapai perusahaan agar tidak 

mengalami kerugian.  

5) Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan adalah metode analisis 

yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

satu akun tertentu dan akun lain dalam laporan 

keuangan suatu perusahaan serta hubungannya diantara 

akun-akun tersebut. Analisis laporan keuangan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan dibagi menjadi 

empat kategori, yaitu profitability ratio, liquidity ratio, 

leverage ratio, dan activity ratio. 

f. Analisis Rasio Keuangan 

Perbandingan pos tertentu dengan pos lainnya 

didalam laporan keuangan dikelompokkan kedalam 

beberapa kelompok beberapa rasio. Pengelompokkan 

tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi tertentu 

yang lebih spesifik dari laporan keuangan tersebut. 
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Beberapa kelompok rasio keuangan yang digunakan 

yaitu:
84

  

1) Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah ukuran dari penilaian 

kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari 

sejumlah peraturan dan keputusan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan, seperti:  

 

 

 

 

Gross profit margin adalah ukuran persentase 

dari setiap hasil penjualan sesudah dikurangi dengan 

harga pokok penjualan. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dari penjualan produknya.  

 

 

Net profit margin adalah ukuran persentase dari 

setiap hasil penjualan sesudah dikurangi semua biaya 

dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

melihat besarnya laba bersih setelah pajak. 

 

 

Return on assets adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dari setiap suatu rupiah aset 

yang digunakan. Jadi kita dapat melihat apakah 
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Gross Profit Margin = 
Laba Kotor

Penjualan
 

Net Profit Margin = 
Laba Bersih

Penjualan
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Laba Bersih
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perusahaan efisien dalam memanfaatkan asetnya dalam 

kegiatan operasional perusahaan.  

 

 

Return on equity adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat 

pengembalian kepada pemegang saham atas rupiah 

ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Semakin 

tinggi rasio ini maka semakin baik karena memberikan 

tingkat pengembalian yang lebih besar kepada 

pemegang saham. 

 

 

Earning per share adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

memaksimalkan tingkat pengembalian kepada 

pemegang saham atas setiap rupiah yang ditanamkan 

pemegang saham kepada perusahaan.  

2) Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah ukuran penilaian kinerja 

perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar likuiditasnya (utangnya) 

dalam jangka pendek, yaitu:  

 

 

Current ratio adalah perbandingan antara 

jumlah aset lancar dengan utang lancar yang dimiliki 

perusahaan. Current ratio menunjukkan tingkat 

keamanan bagi kreditor jangka pendek. Akan tetapi, 

Return On Equity = 
Laba Bersih

Total Ekuitas
 

Earning Per Share = 
Laba Bersih 

Jumlah Saham Beredar
 

Current Ratio = 
Aset Lancar

Utang Lancar
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perusahaan yang memiliki current ratio yang tinggi 

belum tentu mampu langusng membayar kewajibannya 

yang jatuh tempo. Hal itu disebabkan oleh komposisi 

dari aset lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Apabila terlalu banyak persediaan dan piutang didalam 

aset lancar, maka perusahaan tidak akan mampu 

langsung membayar kewajibannya yang jatuh tempo 

sebelum menjual persediaan yang ada dan menagih 

piutang yang ada terlebih dahulu.  

 

 

Quick ratio adalah perbandingan antara aset 

lancar tanpa persediaan dan utang lancar. Persediaan 

tidak dimasukkan karena persediaan barang dagang 

memerlukan waktu lebih lama sampai siap digunakan 

untuk membayar utang karena persediaan harus dijual 

terlebih dahulu. Oleh karena itu, quick ratio merupakan 

tolak ukur yang lebih baik dibandingkan current ratio 

sebagai patokan kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang yang telah jatuh tempo.  

 

 

Cash ratio adalah perbandingan antara jumlah 

kas (termasuk yang tersimpan didalam bank) dan surat 

berharga (yang bisa dengan cepat dapat diuangkan) 

dengan seluruh utang lancar yang dimiliki. Rasio ini 

dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang lancarnya dengan menggunakan aset 

yang lebih siap digunakan. Apabila cash ratio 

mengalami kenaikan, maka perusahaan mempunyai 

tingkat rasio yang baik karena adanya peningkatan 

jumlah kas.  

Quick Ratio = 
Kas + Piutang + Surat Berharga

Utang Lancar
 

Cash Ratio = 
Kas + Surat Berharga

Utang Lancar
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3) Rasio Leverage 

Rasio leverage adalah ukuran penilaian kinerja 

perusahaan yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar aset perusahaan yang dibiayai dengan utang, 

yaitu:  

 

 

Total debt to equity ratio merupakan rasio yang 

menggambarkan seberapa besar modal perusahaan 

dapat menutupi utang-utang kepada kreditor. Semakin 

kecil rasio ini maka semakin baik karena hal tersebut 

berarti jumlah modal lebih besar dibandingkan jumlah 

utang.  

 

 

Debt to total asset ratio merupakan perbandingan 

total utang jangka panjang maupun jangka pendek 

dengan total aset. Rasio ini dapat menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menjamin seluruh utang 

dengan aset yang dimilikinya.  

 

 

Equity to total aset ratio merupakan rasio yang 

dapat menggambarkan hubungan antara jumlah modal 

terhadap aset perusahaan. Rasio ini dapat digunakan 

untuk melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

modal sendiri.  

 

Total Debt To Equity Ratio = 
Total Utang

Total Ekuitas
 

Debt To Total Asset Ratio = 
Total Utang

Total Aset
 

Equity To Total Aset Ratio = 
Total Ekuitas

Total Aset
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4) Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah ukuran penilaian kinerja 

perusahaan yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar tingkat efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan sumber dananya, yaitu:  

 

 

Total asset turnover ratio merupakan rasio yang 

dapat menunjukkan kecepatan perputaran aset yang 

digunakan untuk operasi perusahaan dalam periode 

tertentu yang dapat mencerminkan tingkat efisiensi 

manajemen dalam mengelola aset perusahaan untuk 

menghasilkan penjualan. 

 

 

Account receivable turnover ratio merupakan 

rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

manajemen perusahaan dalam mengelola dana yang 

tertanam pada piutang selama satu tahun yang dapat 

mencerminkan tingkat efektivitas manajemen dalam 

menggunakan dana yang tertanam dalam piutang.  

 

 

Account receivable collection periode ratio 

merupakan rasio yang mengukur waktu yang 

dibutuhkan oleh manajemen dalam mengumpulkan 

piutang yang dimilikinya. Itu berarti efisiensi 

pengelolaan piutang perusahaan, sementara rata-rata 

jangka waktu penagihan adalah rata-rata lamanya 

perusahaan harus menunggu pembayaran setelah 

Total Asset Turnover Ratio = 
Penjualan

Total Aset
 

Account Receivable Collection   = 
360

Perputaran Piutang
 

Periode ratio  
 

Account Receivable  = 
Penjualan Kredit

Rata−rata Piutang
 

    Turnover Ratio  
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melakukan penjualan. Semakin pendek periodenya 

maka semakin baik bagi perusahaan.  

Return on equity (ROE) adalah alat ukur paling 

populer dan dapat mewakili kinerja keuangan perusahaan, 

karena Return on equity (ROE) mempunyai tiga komponen 

utama, yaitu profit margin, rasio perputaran aktiva, dan 

leverage keuangan. Jika menggunakan perhitungan aljabar 

sederhana untuk merumuskan kembali rasio ROE dari tiga 

komponen utamanya, maka akan didapatkan rumus sebagai 

berikut:
85

  

ROE = 
Laba Bersih

Total Ekuitas
 

= 
Laba Bersih           

Penjualan        
 x 

Penjualan        

Aktiva         
  x 

 
Aktiva         

Total Ekuitas
 

Dengan kata lain:  

ROE  = Margin Keuntungan x perputaran Aktiva x  

     (Profit Margin)        (Asset Turnover) 

Leverage Keuangan 

(Financial Leverage) 

1) Margin Keuntungan (Profit Margin) 

Margin keuntungan (Profit Margin) dapat 

mengukur bagian dari setiap rupiah penjualan yang 

diturunkan melalui perhitungan laba rugi menjadi laba 

bersih. Rasio ini sangat penting bagi para manajer 

operasi karena dapat mencerminkan strategi menetapan 

harga penjualan yang diterapkan perusahaan dan 

kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha.
86

 

Akan tetapi, perusahaan dengan margin keuntungan 

                                                             
85 Robert C. Higgins, Analisis Manajemen Keuangan, Kedua (Michigan: 

Indira Publishing, 1996), 41. 
86 Ibid., 43. 
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yang tinggi tidak selalu lebih baik daripada perusahaan 

dengan margin keuntungan yang rendah, karena semua 

tergantung dari gabungan antara margin keuntungan 

dengan perputaran aktiva atau disebut juga Return On 

Assets (ROA).
87

  

ROA  = Margin keuntungan x Perputaran aktiva 

  = 
Laba Bersih           

Penjualan        
 x 

Penjualan        

Aktiva         
 

= 
Laba Bersih

Aktiva         
 

ROA adalah rasio untuk mengukur tingkat 

efisiensi suatu perusahaan dalam mengalokasikan dan 

mengelola aset yang ada. ROA berbeda dengan ROE, 

karena ROA mengukur keuntungan sebagai persentase 

dari seluruh aktiva sedangkan ROE mengukur 

keuntungan sebagai persentase dari modal pemegang 

saham (equity).
88

  

2) Perputaran Aktiva (Asset Turnover) 

Manajemen yang baik dan kreatif dalam 

mengendalikan aktiva merupakan faktor penting karena 

apabila perusahaan-perusahaan yang saling bersaing 

menggunakan teknologi yang sama, maka pengendalian 

aktiva merupakan batas antara sukses dan gagal. Oleh 

karena itu, pengendalian aktiva lancar sangatlah 

menentukan. Pada suatu perusahaan yang dijalankan 

dengan baik, aktiva lancar yang bergerak selaras dengan 

penjualan merupakan daya tarik bagi para kreditor. Hal 

tersebut dikarenakan mereka mengetahui bahwa selama 

putaran tinggi dalam siklus bisnis, aktiva lancar yang 

meningkat akan membutuhkan dana pinjaman, 

sedangkan selama putaran rendah dalam siklus bisnis, 

                                                             
87 Ibid., 45. 
88 Ibid. 
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aktiva lancar yang menurun akan menyediakan kas 

untuk membayar pinjaman tersebut. Perputaran aktiva 

tetap dapat mencerminkan intensitas modal pada suatu 

bisnis. Perubahan dalam rasio selama periode waktu 

memberikan informasi mengenai apakah manajemen 

menjadi lebih efisien atau tidak dalam menggunakan 

aktiva tetapnya.
89

  

3) Leverage Keuangan (Financial Leverage) 

Pada umumnya, bisnis yang mempunyai arus kas 

yang dapat diramalkan dapat dengan aman 

menggunakan lebih banyak leverage keuangan daripada 

perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat 

ketidakpastian pasar yang tinggi. Selain itu, usaha-

usaha seperti bank yang mempunyai aneka ragam 

aktiva likuid dapat juga dengan aman menggunakan 

lebih banyak leverage keuangan. Aktiva likuid adalah 

aktiva yang dapat dengan segera dijual tanpa penurunan 

nilai yang signifikan.
90

  

ROA dan leverage keuangan cenderung berkaitan 

secara terbalik, karena perusahaan dengan ROA yang 

rendah biasanya menggunakan lebih banyak 

menggunakan pembelanjaan dengan hutang, begitu juga 

sebaliknya. Terdapat tiga cara dalam mengukur 

leverage keuangan, yaitu:
91

  

a) Rasio Neraca, yaitu dengan membandingkan nilai 

buku kewajiban suatu perusahaan dengan nilai buku 

aktiva atau modal perusahaan tersebut. 

b) Rasio Coverage, yaitu dengan membandingkan laba 

yang tersedia dengan kewajiban keuangan tahunan 

yang harus dipenuhi. Yang dimaksud dengan laba 

yang tersedia adalah laba sebelum beban bunga dan 

pajak. 

                                                             
89 Ibid., 46. 
90 Ibid., 53. 
91 Ibid., 54. 
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c) Rasio Likuiditas, yaitu dengan mengukurnya dengan 

menggunakan current ratio dan quick ratio. Current 

ratio membandingkan aktiva yang akan berubah 

menjadi kas dalam satu tahun dengan kewajiban 

yang harus dibayar dalam satu tahun. Sedangkan 

quick ratio membandingkan aktiva lancar yang 

sudah dikurangi persediaan dengan kewajiban 

lancar. Alasan dari pengurangannya persediaan 

adalah karena persediaan seringkali tidak likuid. 

Pada saat keadaan mendesak, perusahaan mungkin 

tidak mampu merealisasikan kas cukup banyak dari 

penjualan persediaan. 

Return on equity (ROE) dapat mewakili kinerja 

keuangan perusahaan, tetapi ROE sendiri mempunyai 

beberapa kelemahan ketika menjadikannya satu-satunya 

alat ukur yang dapat mewakili kinerja keuangan 

perusahaan. Adapun kelemahannya yaitu:
92

  

1) Masalah Penetapan Waktu (The Timing Problem)  

Beberapa perusahaan seringkali melakukan 

pengorbanan atas laba bersih yang didapatkan sekarang 

dengan harapan akan mendapatkan laba bersih yang 

lebih banyak pada masa yang akan datang. Seperti 

contoh, jika suatu perusahaan meluncurkan produk baru 

yang membutuhkan biaya awal sangat tinggi, maka 

ROE perusahaan tersebut akan tampak buruk. Tetapi 

ROE yang rendah tidak dapat menunjukkan kinerja 

keuangan perusahaan yang buruk, melainkan sebagai 

akibat dari peluncuran produk baru, Hal tersebut 

dikarenakan hanya memasukkan laba bersih untuk satu 

tahun saja, yaitu pada saat peluncuran produk baru.  

2) Masalah Risiko (The Risk Problem)  

ROE hanya dapat menunjukkan hasil dengan 

mengabaikan resiko. Jadi didalam ROE tidak 

                                                             
92 Ibid., 61. 
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dinyatakan resiko-resiko yang telah diambil oleh 

perusahaan tersebut untuk mendapatkan ROE.  

3) Masalah Nilai (The Value Problem) 

ROE mengukur rate of return atas investasi para 

pemegang saham, akan tetapi angka investasi yang 

digunakan adalah nilai buku dari modal dan bukan 

harga pasar. Harga pasar lebih signifikan bagi para 

pemegang saham karena harga pasar mengukur nilai 

berjalan yang dapat direalisasikan dari saham, 

sedangkan nilai buku hanya bersifat historis. Akan 

tetapi, harga pasar saham itu sendiri tergantung pada 

seluruh faktor yang berada diluar kendali perusahaan 

dan tidak pernah ada kepastian apakah suatu kenaikan 

dalam harga pasar saham dapat mencerminkan 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab 

itu, para praktisi bisnis masih menggunakan ROE 

sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan walaupun terdapat kelemahan.
93

 

g. Kinerja Keuangan dalam Perspektif Islam 

Kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan, atau sejauh mana keberhasilan 

seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan 

pekerjaannya.
94

 Orang yang memiliki kinerja yang baik 

bisa disebut sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya 

orang yang memiliki kinerja yang dibawah standart maka 

dikatakan sebagai tidak produktif. Dalam Islam, Allah 

SWT. pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia 

berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Jika 

seseorang melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan 

menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya, 

maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari 

kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi 

                                                             
93 Ibid., 68. 
94 Moh As’ad, Psikologi Industri, Keempat (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1991), 48. 
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organisasinya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-

Qur’an surat Al-Ahqaaf ayat 19.  

 ٌَ ٕ ًُ ُْْى ََّل ُْٚظهَ َٔ انَُْٓى  ًَ َُْٓى أَْع فِّٛ َٕ نُِٛ َٔ هُٕا ۖ  ًِ ا َع ًَّ نُِكمٍّ َدَسَجاٌت ِي َٔ  
“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut 

apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 

mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan 

mereka sedang mereka tiada dirugikan”. 

kinerja keuangan dapat menunjukkan apakah 

strategi, sararan strategi, inisiatif strategi dan 

impelementasinya mampu memberikan kontribusi dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan atau tidak, yang dapat 

dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah 

ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan yang merupakan 

hasil akhir dari suatu proses akuntansi.
95

 Al-Qur’an 

menuntun manusia melakukan pencatatan yang jujur dan 

berimbang dalam bentuk laporan keuangan. Allah SWT. 

berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282. 

 ُِۗ ْٕ ًًّٗ فَاْكتُثُ َس ٗ اََجٍم يُّ
ٓ
ٍٍ اِٰن ْٚ ُْتُْى تَِذ ا اَِرا تََذاَٚ ْٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ٓاََُّٚٓا انَِّز ٰٚ

 ُّ ًَ ا َعهَّ ًَ ٌْ َّْٚكتَُة َك ََّل َٚأَْب َكاتٌِة اَ َٔ َُُْٛكْى َكاتٌِةٌۢ تِاْنَعْذِلۖ  ْنَْٛكتُْة تَّ َٔ

ِّ انْ  ْٛ ْ٘ َعهَ هِِم انَِّز ًْ ْنُٛ َٔ ُ فَْهَْٛكتُْةْۚ 
ََّل َْٚثَخْس ّللّاٰ َٔ  ّٗ َ َستَّ

ْنَٛتَِّك ّللّاٰ َٔ َحكُّ 

ْٔ ََّل  ْٛفًا اَ ْٔ َضِع ًْٛٓا اَ ِّ اْنَحكُّ َسفِ ْٛ ْ٘ َعهَ ٌَ انَِّز ٌْ َكا ِ ـ ًۗا فَا ْٛ ُُّْ َش ِي

 ٍِ ْٚ َذ ْٛ ِٓ ا َش ْٔ ُذ ِٓ اْستَْش َٔ ّٗ تِاْنَعْذِلۗ  ُّٛ نِ َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُّٚ ٌْ ُْٛع اَ َْٚستَِط

َجانُِكْىْۚ  ٍْ سِّ ٌَ  ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٍِ ِي اْيَشاَٰت َّٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ََا َسُجهَ ْٕ ٌْ نَّْى َُٚك ِ فَا

ََّل  َٔ  ٖۗ ا اَّْلُْخٰش ًَ َش اِْحٰذىُٓ ا فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ اِْحٰذىُٓ اِء اَ ََٓذَۤ ٍَ انشُّ ِي

ًْٛشا  ُِ َصِغ ْٕ ٌْ تَْكتُثُ ا اَ ْٕٓ ًُ ََّل تَْسـ َ َٔ ا ۗ  ْٕ اُء اَِرا َيا ُدُع
ََٓذَۤ ْٔ َٚأَْب انشُّ اَ

ٗٓ اََّلَّ  َٰ اَْد َٔ َٓاَدِج  ُو نِهشَّ َٕ اَْل َٔ  ِ
ۗ ٰرنُِكْى اَْلَسطُ ِعَُْذ ّللّاٰ  ّ ٗ اََجهِ

ٓ
ًْٛشا اِٰن َكثِ

َُُْٛكْى فَهََْٛس  َََٓا تَ ْٔ ُْٚش ٌَ تَِجاَسجً َحاِضَشجً تُِذ ْٕ ٌْ تَُك ٓ اَ ا اَِّلَّ ْٕٓ تَْشتَاتُ

                                                             
95 Zaki Badriwan, Intermediate Accounting, 7th ed. (Yogyakarta: BPFE, 

1997), 17. 
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ا  ْٓٔ ُذ ِٓ اَْش َٔ َْۗا  ْٕ ُْٛكْى ُجَُاٌح اََّلَّ تَْكتُثُ سَّ َكاتٌِة َعهَ ََّل َُٚضاَۤ َٔ اَِرا تَثَاَْٚعتُْى ۖ 

اتَّمُٕا َٔ  تُِكْى ۗ 
ٌقٌۢ ْٕ ّٗ فُُس ا فَاََِّ ْٕ ٌْ تَْفَعهُ اِ َٔ ٌْٛذ ەۗ  ِٓ ََّل َش َّٔ ۗ ُ ُكُى ّللّاٰ ًُ َُٚعهِّ َٔ  ۗ َ

ّللّاٰ  

ٍء عَ   ْٙ ُ تُِكمِّ َش
ّللّاٰ ْٛىَٔ هِ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang 

berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa 

kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi 

sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang 

yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak 

mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika 

tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara 

orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), 

agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan 

menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil 

maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, 

lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan 

kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu 

tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu 

berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu 

juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran 

kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 
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Kinerja keuangan tidak terlepas dari peran 

manajemen keuangan, karena manajemen keuangan 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja 

keuangan. Manajemen keuangan yang baik akan 

menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula. Islam 

mengartikan manajemen dengan kata tabdir, idarah, 

siyasah, dan qiyadah. Akan tetapi, di dalam Al-Quran 

hanya kata tabdir yang dapat ditemui.
96

 manajemen adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan kepemimpinan, 

pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, serta 

pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan 

unsur-unsur pokok dalam suatu proyek dengan tujuan agar 

hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara 

yang efektif dan efisien.
97

  

Manajemen dikatakan telah memenuhi syari’ah 

apabila:
98

  

a. Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai 

keimanan dan ketauhidan.  

b. Mementingkan adanya struktur organisasi.  

c. Membahas soal sistem. Sistem disusun agar perilaku 

pelaku di dalamnya dapat berjalan dengan baik. Sistem 

ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi, dan 

kontrol. 

Syari’ah memandang manajemen dari dua sisi 

berikut.
99

 

a. Manajemen sebagai Ilmu  

Sebagai ilmu, manajemen termasuk sesuatu yang 

bebas nilai atau berhukum asal mubah. 

Konsekuensinya, siapa pun boleh belajar. Imam Al-

Ghazali dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, membagi 

                                                             
96 Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syari‟ah (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), 15. 
97 Ibid., 16. 
98 Ibid. 
99 Muhammad Ismail Yusanto dkk, Pengantar Manajemen Syariah (Jakarta: 

Khairul Bayan, 2002), 2. 
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ilmu dalam dua kategori berdasarkan takaran 

kewajiban, yaitu: 

1) ilmu yang dikategorikan sebagai fardhu ‟ain, antara 

lain ilmu-ilmu tsaqofah bahasa Arab, sirah 

nabawiyah, ulumul Qur’an, ulumul hadits, tafsir, 

dan sebagainya. 

2) ilmu yang dikategorikan sebagai fardhu kifayah, 

antara lain ilmu yang wajib dipelajari oleh salah satu 

atau sebagian dari kaum Muslim. Ilmu yang 

termasuk dalam kategori ini adalah ilmu-ilmu 

kehidupan yang mencakup ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta keterampilan seperti ilmu kimia, 

biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dan 

manajemen. 

b. Manajemen sebagai Aktivitas 

Manajemen sebagai aktivitas dipandang sebagai 

sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di 

hadapan Allah SWT., sehingga harus terikat pada 

aturan syara‟, nilai, dan hadharah (peradaban) Islam. 

Islam memandang manajemen sebagai kebutuhan yang 

sangat penting dalam memudahkan implementasi Islam 

dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. 

Implementasi nilai-nilai Islam berwujud pada 

difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan 

kaidah amal dalam kehidupan. Sebagai kaidah berpikir, 

akidah dan syari’ah difungsikan sebagai asas dan 

landasan pola pikir, sedangkan sebagai kaidah amal, 

syari’ah difungsikan sebagai tolak ukur (standar) 

perbuatan.  

Oleh karena itu, aktivitas menajemen yang 

dilakukan harus selalu berada dalam koridor syari’ah. 

Syari’ah harus menjadi tolak ukur aktivitas manajemen, 

karena dengan tolak ukur syari’ah, setiap muslim 

mampu membedakan secara jelas dan tegas perihal 

halal tidaknya atau haram tidaknya suatu kegiatan 

manajerial yang akan dilakukannya. Aktivitas yang 



 
 

 
 

62 

halal akan dilanjutkannya, sementara yang haram akan 

ditinggalkannya untuk menggapai keridaan Allah SWT. 

Prinsip-prinsip manajemen keuangan syari’ah yang 

diajarkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:
100

  

a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau 

atas dasar suka sama suka di antara dua pihak sehingga 

para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. 

b. Penegakan prinsip keadilan (justice), baik dalam 

takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun 

pembagian keuntungan. 

c. Kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan 

universal. 

d. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi 

pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang 

merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan 

pornografi. Demikian pula, komoditas perdagangan 

haruslah produk yang halal dan baik. 

e. Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar 

dari praktik gharar, tadlis, dan maysir. 

f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah 

(shalat dan zakat) dan mengingat Allah. 

Tugas utama seorang manajemen adalah 

menentukan cara terbaik agar tujuan perusahaan bisa 

tercapai, yaitu memperoleh laba atau profitabilitas. Akan 

tetapi, profitabilitas dalam perspektif Islam sedikit berbeda. 

Profitabilitas dalam perspektif Islam mempunyai 2 aspek 

tujuan, yaitu tujuan materi dan tujuan non materi. Tujuan 

non materi tersebut yang mencirikan profitabilitas dalam 

perspektif Islam. Yang dimaksud dengan profitabilitas non 

materi ialah kehidupan di dunia hanya bersifat sementara 

dan dimanfaatkan untuk mengumpulkan bekal untuk di 

kehidupan akhirat kelak. Profitabilitas merupakan 

keberkahan dan keridhaan Allah SWT. karena materi yang 

kita dapatkan tanpa ada aspek keberkahan dan keridhaan 
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dari Allah SWT hanyalah menjadi sebuah kesenangan 

sesaat di dunia, tidak akan ada nilai ibadahnya. Dalam hal 

pencapaian keberkahan dan keridhaan Allah SWT, terdapat 

hal yang seharusnya dilakukan oleh umat Muslim, yaitu 

dimulai sesuai dengan syariah Allah SWT. seperti modal 

dan jalan yang halal, memperhatikan pendistribusian profit 

melalui mekanisme ZISWAF dan memperhatikan 

kemaslahatan umat. Dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa profitabilitas dalam perspektif Islam bersifat 

intangible, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, memiliki 

dampak yang besar, serta berorientasikan akhirat.  

5. Jakarta Islamic Index (JII) 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham 

yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada 

tanggal 03 juli tahun 2000. JII adalah papan indeks untuk 30 

saham yang sudah dikategorikan sebagai saham yang shariah 

compliance atau tidak bertentangan dengan syariah.
101

 

Konstituen JII hanya terdiri atas 30 saham syariah paling 

likuid yang tercatat di BEI yang direview dua kali dalam 

setahun, yaitu pada bulan mei dan november.
102

 Untuk 

menetapkan saham-saham yang masuk kedalam perhitungan 

Jakarta Islamic Index (JII), maka dilakukan proses seleksi 

sebagai  berikut:
103

  

a. Saham-saham yang akan dipilih berdasarkan Daftar Efek 

Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam-Lk yang 

sekarang bernama OJK. 

b. Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah (DES) tersebut 

berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun 

terakhir. 

                                                             
101 A. Ghozali, 70 Solusi Keuangan: Learn From The Expert (Jakarta: Gema 

Insani, 2008), 99. 
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Uji Paired Sample T Test 

c. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham 

berdasarkan tingkat likuiditas yaitu nilai transaksi di pasar 

reguler selama 1 tahun terakhir.  

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan 

antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Alur-alur pikiran yang logis dalam membangun 

suatu kerangka berfikir yang menghasilkan kesimpulan hipotesis 

merupakan kriteria utama untuk meyakinkan sesama ilmuan.
104

  

Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui serta 

menganalisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap profitabilitas 

perusahaan. Berikut Kerangka pemikiran dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan dan belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 
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pengumpulan dan pengolahan data.
105

 Hipotesis yang baik harus 

memenuhi dua kriteria, yaitu:
106

  

1. Hipotesis harus menggambarkan hubungan antara variable-

variabel 

2. Hipotesis harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian 

hubungan tersebut. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasillkan laba.
107

 Dengan dilakukannya merger dan akuisisi, 

maka modal perusahaan akan bertambah sehingga laba 

perusahaan juga akan meningkat yang mengakibatkan kinerja 

keuangan perusahaan juga ikut meningkat.
108

 Sejalan dengan 

pernyataan tersebut, menurut rahmawati keputusan melakukan 

merger dan akuisisi mempunyai pengaruh yang besar dalam 

perbaikan kondisi dan peningkatan kerja perusahaaan, karena 

dengan bergabungnya dua perusahaan atau lebih dapat saling 

menunjang kegiatan usaha sehingga keuntungan yang dihasilkan 

juga lebih besar dibandingkan bila dilakukan dengan sendiri-

sendiri.
109

  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Eni dkk pada 

tahun 2016, Salwa Inaayatullah Fannani pada tahun 2018, Dina 

Wahyu Normali pada tahun 2018, dan Rahmawati Malis pada 

tahun 2017 yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang 

signifikan pada Return On Asset dan Return On Equity setelah 

dilakukannya merger dan akuisisi. Sedangkan menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Linda Finansia pada tahun 2016, Angdriani 

Puspita Dewi pada tahun 2020, Elvina Rahayu pada tahun 2018, 

dan Zola Armando & Kurniawan pada tahun 2019 yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan pada 
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Return On Asset dan Return On Equity setelah pelaksanaan 

merger dan akuisisi.  

Berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian–penelitian 

sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:  

H0: Tidak terdapat perbedaan pada profitabilitas perusahaan 

antara sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

H1: Terdapat perbedaan pada profitabilitas perusahaan 

antara sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2020 

sampai dengan bulan April 2021. Adapun rincian kegiatan 

dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1 

Waktu Penelitian 

Uraian Kegiatan 
2020 2021  

Des Jan Feb Mar Apr 

Pengajuan Judul      

Bimbingan Proposal      

Seminar Proposal      

Pengumpulan Data      

Pengolahan dan Analisa Data      

Bimbingan Skripsi      

Penyelesaian Skripsi      

Sumber: data diolah, 2021 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang 

melakukan kegiatan merger dan akuisisi yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2015-2019 yang 

dapat diakses melalui website www.idx.co.id, www.kppu.co.id, 

dan artikel berita. Alasan peneliti memilih Jakarta Islamic 

Index (JII) sebagai objek penelitian adalah perusahaan yang 

terdaftar di jakarta Islamic Index (JII) merupakan perusahaan-

perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan 

syari’ah. Kemudian perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) juga merupakan perusahaan yang palling 

likuid karena hanya 30 perusahaan yang dapat masuk kedalam 

indeks ini dan dilakukan pengkajian ulang sebanyak dua kali 

dalam setahun, yaitu pada bulan mei dan november.   
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B. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. 

Pendekatan komparatif adalah penelitian yang bersifat 

membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih dengan 

dua atau lebih sampel yang berbeda.
110

 Penelitian ini 

dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 

dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti 

berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
111

 Dalam penelitian 

ini, pendekatan komparatif digunakan untuk mencari 

perbedaan profitabilitas perusahaan antara sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berisikan 

tentang angka-angka yang berasal dari data hasil penelitian 

yang diambil secara langsung ataupun data yang sudah diolah 

dengan menggunakan analisis statistik.
112

 Metode penelitian 

kuantitatif merupakan metode penelitian dengan landasan 

filsafat positivisme, dapat digunakan untuk mengetahui secara 

mendalam tentang populasi atau sampel tertentu, sampel yang 

diambil biasanya dilakukan dengan random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditentukan sebelumnya.
113

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi dengan 

menarik kesimpulan dari komponen objek atau subjek yang 

berkualitas dan mempunyai karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji lebih lanjut.
114

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar pada Jakarta 

Islamic Index (JII) selama periode 2015-2017 dan masih 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan periode 

2019. Periode tersebut dipilih karena penulis ingin meneliti 2 

tahun sebelum dan 2 tahun sesudah dilakukannya merger dan 

akuisisi, karena merger dan akuisisi bersifat jangka panjang.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) dan artikel berita, perusahaan yang 

melakukan aktivitas merger dan akuisisi yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-2017 dan masih 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan periode 2019 

adalah sebanyak 13 perusahaan, perusahaan tersebut disajikan 

dalam tabel dibawah ini:  

Tabel 2 

Daftar Perusahaan Populasi 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 AALI PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO PT. Adaro Energy Tbk. 

3 JSMR PT. Jasa Marga Tbk.  

4 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk. 

5 LSIP PP London Sumatra Tbk. 

6 PTBA PT. Bukit Asam Tbk. 

7 PTPP PT. Pembangunan Perumahan Tbk. 

8 SILO PT. Siloam International Hospitals Tbk.  

9 SMRA PT. Summarecon Agung Tbk.  

10 SSMS PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.  

11 TLKM PT. Telkom Indonesia Tbk.  

12 UNTR PT. United Tractors Tbk.  

13 WSKT PT. Waskita Karya Tbk. 

Sumber: data diolah, 2021 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang 

dimiliki populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel karena jumlah populasi yang relative kecil.
115

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka didapatkan sampel 

sebanyak 13 perusahaan dikali dengan periode penelitian 

selama 4 tahun sehingga jumlah sampel adalah 52 sampel. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder, karena peneliti tidak secara langsung mendapatkan 

data tersebut dari sumber asalnya melainkan menggunakan 

perantara. Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan 

pada laporan keuangan perusahaan yang telah tersedia di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengklasifikasikannya 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dan dengan 

mengambil data atau sumber informasi berupa buku, artikel, 

dan jurnal yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Oleh 

karena itu, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik dokumentasi dan teknik studi pustaka.  

a. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan dari peristiwa-

peristiwa yang sudah terjadi.
116

 Teknik dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data melalui data yang sudah tersedia 

seperti surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, 

foto, dan dapat juga berupa file di server, dan flashdisk 

serta data yang tersimpan di website.
117

 

b. Studi pustaka 

Studi pustaka adalah penelitian dengan 

menggunakan literature atau kepustakaan, baik berupa 

buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 

                                                             
115 Ibid., 122. 
116 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 
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terdahulu.
118

 Studi pustaka sangat penting dalam penelitian 

karena peneliti tidak tidak akan terlepas dari literatur-

literatur ilmiah.
119

  

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen.
120

 Variabel independen yang 

akan diteliti dalam penelitian ini yaitu merger dan akuisisi. 

Merger adalah suatu keputusan untuk menggabungkan dua 

perusahaan atau lebih menjadi suatu perusahaan yang baru.
121

 

Sedangkan akuisisi yaitu upaya dalam pengambilalihan 

kepemilikan pada suatu perusahaan oleh perusahaan lain 

dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham dengan 

tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha, tetapi 

perusahaan yang diambilalih tetap memiliki badan hukum 

sendiri.
122

 

Merger dan akuisisi pada penelitian ini juga tergolong 

kedalam variabel dummy. Variabel dummy yaitu variabel 

yang digunakan untuk menunjukkan suatu variabel penduga 

bersifat kualitatif yang dikodekan dengan seperangkat aturan 

sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap variabel 

dependen dengan tujuan agar model lebih dispesifikasikan.
123

 

Merger dan akuisisi diukur dengan memberikan skor 1 untuk 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, dan skor 0 

untuk perusahaan yang tidak melakukan merger dan akuisisi.   
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Dan R&D), ...., 59. 
121 Zulmawan, Panduan Praktis Merger Atau Akuisisi Perusahaan, ...., 15. 
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2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel 

independen.
124

 Variabel dependen yang akan diteliti dalam 

penelitian ini yaitu profitabilitas perusahaan. Kinerja 

keuangan perusahaan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.
125

 Kinerja 

keuangan perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah 

rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu dan dapat 

memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen 

dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Rasio profitabilitas 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return On 

Equity (ROE) karena dalam PSAK 15 (Revisi 2014), jika 

investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada 

saham investee, maka dicatat dengan menggunakan metode 

ekuitas.
126

 Selain itu, ROE juga dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan 

ekuitas perusahaan.
127

 Serta ROE merupakan alat ukur paling 

populer dan dapat mewakili kinerja keuangan perusahaan, 

karena mempunyai tiga komponen utama, yaitu profit margin, 

rasio perputaran aktiva, dan leverage keuangan. ROE dapat 

diukur dengan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

                                                             
124 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

Dan R&D), ...., 59. 
125 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan per 1 
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Return On Equity = 
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur suatu fenomena alam ataupun sosial yang akan 

diteliti.
128

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berupa artikel berita atau website www.kppu.co.id dan laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id ataupun 

website resmi perusahaan terkait. Adapun kisi-kisi pada 

instrumen penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3 

Kisi-kisi Intrumen Penelitian 

No Variabel Indikator Sumber 

1 Merger dan 

Akuisisi (X). 

Perusahaan yang 

melakukan 

merger dan 

akuisisi. 

www.kppu.co.id 

dan artikel berita. 

2 Profitabilitas 

Perusahaan (Y). 

Rasio 

Keuangam 

Return On 

Equity (ROE). 

Laporan keuangan 

perusahaan dalam 

website 

www.idx.co.id 

ataupun website 

resmi perusahaan 

terkait. 

Sumber: Data diolah, 2021 

F. Uji Prasyarat Analisis 

Penelitian ini menggunakan uji paired sample t test. Untuk 

melakukan uji paired sample t test, data yang akan digunakan 

harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji 

normalitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah data yang 

telah terkumpul berdistribusi secara normal dan diambil dari 

populasi normal atau tidak. Ada beberapa cara untuk melakukan 
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Dan R&D), ...., 146. 
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http://www.idx.co.id/
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uji statistik normalitas ini, yaitu: Kolmogorov Smirnov, Chi-

Square, Lilliefors, Jarque Bera, dan Shapiro Wilk.
129

 

G. Uji Hipotesis 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang 

memberikan deskriptif atau gambaran suatu data sampel yang 

telah dikumpulkan sebelumnya yang dilihat dari nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar 

deviasi untuk melihat apakah variabel terdistribusi dengan 

secara normal atau tidak.
130

 Penyajian data pada penelitian ini 

dimulai dari menentukan tingkat rata-rata (mean), standar 

deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari rasio 

keuangan dengan menggunakan Return on Equity (ROE) 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII), 

kemudian menentukan perbedaan dari mean (naik/turun) 

indikator keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan akuisisi. 

2. Paired Sample T Test 

Pada penelitian ini menggunakan uji parametrik paired 

sample t test. Paired sample t test adalah pengujian yang 

dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan. Sampel 

yang berpasangan dapat diartikan sebagai sampel dengan 

subjek yang sama tetapi mengalami perlakuan yang 

berbeda.
131

 Paired sample t test digunakan untuk menguji 

hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya 

berbentuk interval atau rasio. Adapun rumus dari uji paired 

sample t test adalah sebagai berikut:  

                                                             
129 Agus Tri Basuki and Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian 

Ekonomi Dan Bisnis (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 49. 
130 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Mulyivariate Dengan Program SPSS 

23, cet VIII (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 154. 
131 Budi Triton, SPSS 13.0 Terapan. Riset Statistik Parametrik (Yogyakarta: 

CV Andi Offset, 2006), 177. 
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√ ̅̅ ̅̅

 

Dimana:  

   √    

       )   
 

 − 
  ∑    

 
       ̅   

Ket:  

      = nilai t hitung  

 ̅  = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2  

    = standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2  

n  = jumlah sampel 

Uji ini menguji hipotesis dengan menggunakan tingkat 

signifikasi a=5%. Jika prob < taraf signifikansi yang telah 

ditetapkan, maka variabel independen tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen, berarti terdapat 

perbedaan yang secara statistik signifikan pada profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan rasio Return on Equity (ROE) 

antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi, begitu juga 

sebaliknya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi pengolah data berupa SPSS versi 25. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) yang terdapat di www.idx.co.id. Berdasarkan 

penjelasan sebelumnya, populasi dalam penelitian ini yaitu 

seluruh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang 

terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2015-

2017 dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan 

periode 2019, sehingga populasi yang didapat adalah sebanyak 13 

perusahaan. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 13 perusahaan dikali dengan 

periode penelitian selama 4 tahun sehingga jumlah sampel adalah 

52 sampel. Adapun perusahaan yang dijadikan populasi pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 4 

Daftar Perusahaan yang Menjadi Populasi 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 AALI PT. Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO PT. Adaro Energy Tbk. 

3 JSMR PT. Jasa Marga Tbk.  

4 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk. 

5 LSIP PP London Sumatra Tbk. 

6 PTBA PT. Bukit Asam Tbk. 

7 PTPP PT. Pembangunan Perumahan Tbk. 

8 SILO PT. Siloam International Hospitals Tbk.  

9 SMRA PT. Summarecon Agung Tbk.  

10 SSMS PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.  

11 TLKM PT. Telkom Indonesia Tbk.  

12 UNTR PT. United Tractors Tbk.  

77 
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13 WSKT PT. Waskita Karya Tbk. 

Sumber: data diolah, 2021 

Berdasarkan hasil penelitian dari profitabilitas perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan indikator ROE, diperoleh data 

sebagai berikut:  

Tabel 5 

Data ROE Pada Perusahaan Yang Menjadi Populasi 

No Kode 
Nama 

Perusahaan 

ROE 

2 Tahun 

Sebelum 

1 Tahun 

Sebelum 

1 Tahun 

Sesudah 

2 Tahun 

Sesudah 

1 AALI 

PT. Astra Agro 

Lestari Tbk. 

0,22157

5223 

0,05946

6336 

0,11060

9942 

0,07808

7822 

2 ADRO 

PT. Adaro 

Energy Tbk. 

0,05621

8921 

0,04503

4615 

0,13110

6281 

0,11098

6564 

3 JSMR 

PT. Jasa Marga 

Tbk.  

0,11224

4311 

0,10665

6669 

0,11403

7036 

0,10082

145 

4 LPKR 

PT. Lippo 

Karawaci Tbk. 
0,17819

5425 

0,05413

8256 

-

0,02778

2014 

0,06718

7151 

5 LSIP 

PP London 

Sumatra Tbk. 

0,11621

2052 

0,12698

6574 

0,07752

6843 

0,09399

255 

6 PTBA 

PT. Bukit Asam 

Tbk. 

0,24554

9104 

0,23287

4039 

0,19184

2997 

0,32950

9923 

7 PTPP 

PT. 

Pembangunan 

Perumahan 

Tbk. 

0,21197

6595 

0,22259

6289 

0,10655

6188 

0,12103

0648 

8 SILO 

PT. Siloam 

International 

Hospitals Tbk.  

0,03546

4248 

0,03154

3546 

0,00417

8306 

-

0,05561

3851 

9 SMRA 

PT. 

Summarecon 

Agung Tbk.  

0,23528

6964 

0,23153

6973 

0,07409

7942 

0,06373

642 

10 SSMS 

PT. Sawit 

Sumbermas 

Sarana Tbk.  

0,27270

955 

0,24556

6816 

0,17130

6746 

0,19514

2737 

11 TLKM 

PT. Telkom 

Indonesia Tbk.  

0,24957

1863 

0,27639

6574 

0,22999

4118 

0,23532

6226 
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12 UNTR 

PT. United 

Tractors Tbk.  

0,13461

224 

0,12546

3446 

0,11976

1715 

0,16141

4744 

13 WSKT 

PT. Waskita 

Karya Tbk. 

0,18501

773 

0,10795

222 

0,18464

5346 

0,15991

7912 

Sumber: data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan ROE perusahaan mengalami kenaikan dan 

penurunan jika dilihat dari 2 tahun sebelum sampai dengan 2 

tahun sesudah melakukan merger dan akuisisi. Jika ROE 

perusahaan dibandingkan antara 1 tahun sebelum dengan 1 tahun 

sesudah, hanya ada 3 perusahaan yang mengalami kenaikan, 

yaitu perusahaan PT. Astra Agro Lestari Tbk., PT. Adaro Energy 

Tbk., dan PT. Waskita Karya Tbk. Sedangkan yang lainnya 

mengalami penurunan, bahkan ada yang mengalami kerugian 

yaitu PT. Lippo Karawaci Tbk. 

Akan tetapi, jika dibandingkan antara 1 tahun sebelum 

dengan 2 tahun sesudah melakukan merger dan akuisisi, ada 6 

perusahaan yang mengalami kenaikan, yaitu PT. Astra Agro 

Lestari Tbk., PT. Adaro Energy Tbk., PT. Lippo Karawaci Tbk., 

PT. Bukit Asam Tbk., PT. United Tractors Tbk., dan PT. Waskita 

Karya Tbk. Sedangkan yang lainnya yaitu sebanyak 7 perusahaan 

mengalami penurunan dan ada yang mengalami kerugian yaitu 

PT. Siloam International Hospitals Tbk.  

B. Hasil Penelitian 

1. Uji Prasyarat Analisis 

uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan telah terdistribusi secara normal dan diambil 

dari populasi yang normal atau tidak. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut 

terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test dengan melihat nilai 

signifikansi dengan taraf 5% atau 0,05. Apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05, maka data tersebut 

dapat dinyatakan terdistribusi normal. Sedangkan data 

dinyatakan tidak terdistribusi normal apabila nilai signifikansi 
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lebih kecil dari 5% atau 0,05. Adapun hasil dari uji normalitas 

yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 6 

Hasil Uji Normalitas 

 

Tahun Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil t-2 ,155 13 ,200
*
 ,932 13 ,360 

t-1 ,203 13 ,146 ,891 13 ,102 

t+1 ,149 13 ,200
*
 ,960 13 ,748 

t+2 ,170 13 ,200
*
 ,956 13 ,687 

Sumber: SPSS versi 25, diolah tahun 2021 

Dilihat dari hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test, dapat diketahui bahwa semua data 

yang didapatkan dari rasio keuangan ROE pada saat sebelum 

maupun sesudah melakukan merger dan akuisisi mempunyai 

nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data-data 

rasio keuangan tersebut terdistribusi secara normal.  

2. Statistik Deskriptif 

Penelitian ini membandingkan profitabilitas perusahaan 

yang diproksikan dengan rasio keuangan ROE pada saat 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi yang 

diwakili oleh 13 perusahaan. Analisis statistik deskriptif ini 

dilakukan dengan menggunakan populasi yaitu perusahaan 

yang melakkukan merger dan akuisisi selama periode 2015-

2017 yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dan masih 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan 

periode 2019, sehingga diperoleh populasi sebanyak 13 

perusahaan. Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan 

untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang 

ada dalam penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai 
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maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut hasil dari 

statistik deskriptif:  

Tabel 7 

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

t-2 13 ,0354642 ,2727096 ,173433402 ,0763433227 

t-1 13 ,0315435 ,2763966 ,143554796 ,0868761041 

t+1 13 -,0277820 ,2299941 ,114452419 ,0726088095 

t+2 13 -,0556139 ,3295099 ,127810792 ,0935568628 

Valid N 

(listwise) 

13 
    

Sumber: SPSS versi 25, diolah tahun 2021 

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 7 diatas 

menunjukan bahwa terdapat 13 jumlah sampel (n) pada tiap-

tiap tahun yang diteliti. Variabel-variabel tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Nilai mean untuk periode dua tahun sebelum melakukan 

merger dan akuisisi (t-2) adalah sebesar 0,173433402 

dengan standar deviasi 0,0763433227. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai mean sehingga dapat 

menggambarkan tidak adanya kesenjangan yang besar 

antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai 

tertinggi (Maksimum) yaitu sebesar 0,2727096 yang 

terdapat pada PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk., dan nilai 

terendah (Minimum) sebesar 0, 0354642 yang terdapat 

pada PT. Siloam International Hospitals Tbk. 

b. Nilai mean untuk periode satu tahun sebelum melakukan 

merger dan akuisisi (t-1) adalah sebesar 0,143554796 

dengan standar deviasi 0,0868761041. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai mean sehingga dapat 
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menggambarkan tidak adanya kesenjangan yang besar 

antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai 

tertinggi (Maksimum) yaitu sebesar 0,2763966 yang 

terdapat pada PT. Telkom Indonesia Tbk., dan nilai 

terendah (Minimum) sebesar 0,0315435 yang terdapat 

pada PT. Siloam International Hospitals Tbk. 

c. Nilai mean untuk periode satu tahun sesudah melakukan 

merger dan akuisisi (t+1) adalah sebesar 0,114452419 

dengan standar deviasi 0,0726088095. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai mean sehingga dapat 

menggambarkan tidak adanya kesenjangan yang besar 

antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai 

tertinggi (Maximum) yaitu sebesar 0,2299941 yang 

terdapat pada PT. Telkom Indonesia Tbk., dan nilai 

terendah (Minimum) sebesar -0,0277820 yang terdapat 

pada PT. Lippo Karawaci Tbk. 

d. Nilai mean untuk periode dua tahun sesudah melakukan 

merger dan akuisisi (t+2) adalah sebesar 0,127810792 

dengan standar deviasi 0,0935568628. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai mean sehingga dapat 

menggambarkan tidak adanya kesenjangan yang besar 

antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai 

tertinggi (Maximum) yaitu sebesar 0,3295099 yang 

terdapat pada PT. Bukit Asam Tbk., dan nilai terendah 

(Minimum) sebesar -0,0556139 yang terdapat pada PT. 

Siloam International Hospitals Tbk. 

3. Uji Hipotesis 

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai 

pengujian hipotesis guna untuk menjawab pertanyaan apakah 

profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

keuangan ROE mengalami perbedaan antara sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi. Perbandingan 

tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan 
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manajemen dalam melakukan merger dan akuisisi dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk menganalisis 

pengaruh merger dan akuisisi terhadap profitabilitas 

perusahaan, dilakukan dengan cara membandingkan rasio 

keuangan ROE antara sebelum dan sesudah melakukan 

merger dan akuisisi. Jika variabel yang dibandingkan 

mengalami perbedaan, maka dapat dinyatakan bahwa merger 

dan akuisisi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.  

a. Hasil Uji Paired Sample T Test 

Uji paired sample t test ini digunakan untuk 

mengetahui nilai signifikansi perubahan atau perbedaan 

pada profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan akuisisi dengan membandingkan 

masing-masing variabel yang didapatkan dari hasil rasio 

keuangan ROE. Dari uji paired sample t test ini akan 

diambil kesimpulan apakah h0 yang diterima atau h1 yang 

diterima. Hipotesis h0 dinyatakan diterima apabila nilai 

signifikansi yang didapat > 0,05, sedangkan hipotesis h1 

dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi yang didapat 

< 0,05.  

Tabel 8 

Hasil Uji Paired Sample T Test Sebelum dan Sesudah 

Merger dan Akuisisi 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

t Sebelum - t 

Sesudah 

,037362

4937 

,073309

2436 

,014377

1255 

,007752

2494 

,066972

7380 

2,599 25 ,015 

Sumber: SPSS versi 25, diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 8 diatas, dapat menunjukkan 

bahwa hasil analisis data perbandingan antara sebelum dan 
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sesudah melakukan merger dan akuisisi, diperoleh t-hitung 

sebesar 2,599 dengan signifikansi 0,015. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (0,015 < 0,05), dengan demikian maka hipotesis h0 

ditolak dan h1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan pada profitabilitas perusahaan antara 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

C. Pembahasan 

1. Profitabilitas Perusahaan Antara Sebelum dan Sesudah 

Melakukan Merger dan Akuisisi 

Profitabilitas perusahaan pada penelitian ini diukur 

dengan rasio keuangan ROE (Return On Equity) yang diuji 

menggunakan uji paired sample t test. Berdasarkan analisis 

statistik deskriptif pada tabel 7, nilai maksimum pada periode 

dua tahun sebelum melakukan merger dan akuisisi (t-2) 

adalah sebesar 0,2727096 yang dihasilkan oleh PT. Sawit 

Sumbermas Sarana Tbk., dan nilai minimum sebesar 

0,0354642 yang dihasilkan oleh PT. Siloam International 

Hospitals Tbk. Nilai maksimum pada periode satu tahun 

sebelum melakukan merger dan akuisisi (t-1) adalah sebesar 

0,2763966 yang dihasilkan oleh PT. Telkom Indonesia Tbk., 

dan nilai minimum sebesar 0,0315435 yang dihasilkan oleh 

PT. Siloam International Hospitals Tbk. Nilai maksimum pada 

periode satu tahun sesudah melakukan merger dan akuisisi 

(t+1) adalah sebesar 0,2299941 yang dihasilkan oleh PT. 

Telkom Indonesia Tbk., dan nilai minimum sebesar -

0,0277820 yang terdapat pada PT. Lippo Karawaci Tbk. Nilai 

maksimum pada periode dua tahun sesudah melakukan 

merger dan akuisisi (t+2) adalah sebesar 0,3295099 yang 

dihasilkan oleh PT. Bukit Asam Tbk., dan nilai minimum 

sebesar -0,0556139 yang dihasilkan oleh PT. Siloam 

International Hospitals Tbk. Tinggi rendahnya nilai ROE 

(Return On Equity) disebabkan karena ROE (Return On 

Equity) sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan kecil pasti memiliki modal yang relatif kecil, 
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sehingga ROE yang dihasilkanpun kecil, dan begitu pula 

sebaliknya untuk perusahaan besar. Hasil nilai minimum yang 

negatif memiliki arti bahwa ada perusahaan yang mengalami 

kerugian, karena ROE (Return On Equity) membandingkan 

laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah 

diinvestasikan pemegang saham perusahaan. Jika  perusahaan 

mengalami kerugian, maka nilai ROE (Return On Equity) juga 

akan bernilai negative.  

Berdasarkan hasil uji paired sample t test sebelum dan 

sesudah merger dan akuisisi pada tabel 8, diperoleh nilai t 

sebesar 2,599 dengan nilai signifikansi 0,015. Karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,015 < 0,05), maka dapat 

dinyatakan bahwa terdapat perbedaan pada profitabilitas 

perusahaan. Dari hasil analisis data tersebut, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa h1 diterima, artinya terdapat 

perbedaan pada profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 

indikator ROE (Return On Equity) antara sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi.  

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan melakukan 

merger dan akuisisi, maka perusahaan akan semakin besar dan 

aset serta modal perusahaan juga akan bertambah sehingga 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan 

meningkat. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi mengalami 

perubahan atau kenaikan pada profitabilitas perusahaan yang 

diukur dengan indikator ROE (Return On Equity) karena 

merger dan akuisisi (penggabungan usaha) akan membuat 

perusahaan semakin besar dan semakin besar pula nilai ROE 

(Return On Equity) yang dimiliki. Hal tersebut sesuai dengan 

tujuan perusahaan berdasarkan teori perusahaan (Theory of 

The Firm) yaitu mencari laba dan dapat beraktivitas selama 

mungkin. Jika perusahaan yang kinerja keuangannya baik 

melakukan merger dan akuisisi dengan  perusahaan yang 

kinerja keuangannya baik juga, maka kinerja keuangan 

perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat yang 
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mengakibatkan profitabilitas atau kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba meningkat sehingga perusahaan 

dapat menjalankan usahanya selama mungkin.  

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh teori 

sinergi, dimana ketika ada dua perusahaan atau lebih yang 

jika digabungkan akan menghasilkan efek yang lebih 

baik daripada menjalankannya secara independen atau 

sendiri-sendiri. Efek yang lebih baik tersebut akan 

menghasilkan output profitabilitas atau kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba akan semakin 

meningkat. Sinergi yang diperoleh akibat dari penggabungan 

usaha yaitu sinergi finansial, sinergi pemasaran, sinergi 

penjualan, dan lain-lain.  

Kemudian keputusan dalam melakukan merger dan 

akuisisi juga mempunyai pengaruh yang besar dalam 

memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaaan, karena dengan melakukan 

merger dan akuisisi maka perusahaan dapat saling menunjang 

kegiatan operasional perusahaan sehingga keuntungan yang 

dihasilkan juga akan menjadi lebih besar dibandingkan bila 

dilakukan dengan sendiri-sendiri. Keputusan ini diambil 

berdasarkan teori sinyal (Signaling Theory), yaitu dengan 

melihat kondisi keuangan perusahaan pada masa lalu, 

sekarang, ataupun. Akan tetapi, ada perusahaan yang 

mengalami kerugian walaupun sudah melakukan merger dan 

akuisisi yang mengakibatkan nilai ROE (Return On Equity) 

perusahaan bernilai negative. Hal tersebut dikarenakan 

perusahaan belum mampu untuk menyesuaikan diri dan belum 

bisa mengatasi benturan budaya yang terjadi setelah 

melakukan merger dan akuisisi, ataupun dikarenakan adanya 

faktor-faktor lain yang mengakibatkan ketidakberhasilannya 

dalam melakukan merger dan akuisisi.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Eni dkk tahun 2016, Salwa Inaayatullah 

Fannani tahun 2018, Dina Wahyu Normali tahun 2018, dan 
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Rahmawati Malis tahun 2017 yang menunjukkan bahwa 

terdapat perubahan yang signifikan pada Return On Asset dan 

Return On Equity setelah dilakukannya merger dan akuisisi.  

2. Merger dan Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Dalam Perspektif Islam 

Menurut Mardani, prinsip ekonomi Islam, yaitu:
132

  

a. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk 

memakmurkan kehidupan di bumi, kedudukan sebagai 

khalifah (wakil-Nya) yang wajib menjalankan petunjuk-

Nya.  

b. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani 

kepentingan hidup manusia, dan ditundukkan kepadanya 

untuk memenuhi amanah Allah. Allah jugalah pemilik 

mutlak atas semua ciptaan-Nya.  

c. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan hidupnya.  

d. Kerja yang sesuangguhnya adalah menghasilkan 

(produksi).  

e. Islam menentukan berbagai bentuk kerja yang halal dan 

yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah.  

f. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang 

diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik 

berfungsi sosial.  

g. Harta jangan beredar di kalangan kaum kaya saja, tetapi 

diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban 

kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan 

kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah.  

h. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi 

kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati 

perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan 

saja. 

i. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat saling menolong 

dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan.  

                                                             
132 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: Rajawali Pres, 2017), 

23. 
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j. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan ditegakkan.  

k. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam 

usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup. 

Apabila dikaitkan dalam penelitian ini, maka merger 

dan akuisisi juga merupakan sebuah bentuk kerjasama dimana 

perusahaan melakukan penggabungan dan pengambilalihan 

atas kepemilikan perusahaan lain dengan tujuan untuk 

menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, menolong 

perusahaan lain, ataupun untuk menciptakan sinergi agar 

dapat memaksimalkan laba perusahaan. Berdasarkan prinsip 

ekonomi Islam tersebut, kerjasama yang bersifat saling 

tolong-menolong dalam usaha serta nilai keadilan dalam 

bekerja sama harus ditegakkan. Menurut Abdul Shomad, 

kerjasama dinilai sebagai kekuatan penggerak utama ekonomi 

Islam, akan tetapi kerjasama yang dilakukan harus berpegang  

pada tuntunan Allah SWT., dalam Al-Qur’an.
133

 

Kerjasama dalam Islam disebut dengan syirkah yang 

berarti sebuah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih 

dalam melakukan suatu usaha, yang keuntungan dan 

kerugiannya ditanggung berdasarkan kesepakatan bersama. 

kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang 

dianjurkan dalam agama Islam selama kerjasama tersebut 

tidak bertentangan dengan syariat islam sehingga tidak 

menimbulkan dosa dan permusuhan. Sebagaimana dalam Al-

Qur’an surah Al-Maidah ayat 2 :  

   

….  
 “...dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah….” 

                                                             
133 Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam 

Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 76. 
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Berdasarkan ayat diatas, maka kerjasama atau tolong-

menolong diperbolehkan dalam hal kebajikan dan takwa. 

Seperti salah satu motif dilakukannya merger dan akuisisi 

yaitu menghindari perusahaan dari kebangkrutan. Jadi dengan 

adanya kerjasama atau tolong-menolong, perusahaan yang 

akan mengalami kebangkrutan akan ditolong dengan cara 

merger dan akuisisi oleh perusahaan lain sehingga akan 

menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan. 

Kemudian saling membantu dan tolong-menolong terutama 

dalam mencari rezeki yang halal dapat mewujudkan 

kesejahteraan. Dengan adanya tolong-menolong dalam 

bekerja, maka seseorang tersebut dapat dengan mudah 

melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, kerjasama dapat 

meningkatkan kinerja atau keberhasilan seseorang dalam 

melakukan pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan merger dan 

akuisisi mengalami kenaikan pada profitabilitas perusahaan 

yang diukur dengan indikator ROE (Return On Equity), hal 

tersebut membuktikan bahwa dengan adanya tolong-

menolong dalam menjalankan usaha akan membuat 

profitabilitas atau kemampuan perusahaan tersebut dalam 

menghasilkan laba meningkat serta dapat dengan cepat 

mencapai tujuannya yaitu memperoleh laba.  

Dalam Islam, Allah SWT. pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka 

kerjakan. Jika seseorang melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi 

organisasinya, maka ia akan mendapat hasil yang baik pula 

dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya. 

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al-

Ahqaaf ayat 19.  

 ٌَ ٕ ًُ ُْْى ََّل ُْٚظهَ َٔ انَُْٓى  ًَ َُْٓى أَْع فِّٛ َٕ نُِٛ َٔ هُٕا ۖ  ًِ ا َع ًَّ نُِكمٍّ َدَسَجاٌت ِي َٔ.  

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa 

yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan 

bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 

mereka tiada dirugikan”. 
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Kinerja keuangan tidak bisa di lepaskan dari peran 

manajemen keuangan, karena manajemen keuangan 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja 

keuangan. Manajemen keuangan yang baik akan 

menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula. Dalam Islam, 

aktivitas menajemen yang dilakukan harus selalu berada 

dalam prinsip syari’ah. Oleh sebab itu, setiap muslim harus 

mampu membedakan dengan jelas dan tegas tentang halal 

tidaknya suatu kegiatan manajerial yang akan dilakukannya. 

Tugas utama seorang manajemen adalah menentukan cara 

terbaik agar tujuan perusahaan bisa tercapai, yaitu 

memperoleh laba atau profitabilitas. Profitabilitas dalam Islam 

merupakan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Dalam 

mencapai keberkahan dan keridhaan Allah SWT., maka umat 

muslim harus menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip 

syari’ah, yaitu dengan menggunakan modal yang didapatkan 

degan cara yang halal, menjalankan usaha dengan halal, 

memperhatikan pendistribusian profit melalui mekanisme 

ZISWAF serta memperhatikan kemaslahatan umat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh merger 

dan akuisisi terhadap profitabilitas perusahaan dalam perspektif 

Islam pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index 

(JII) periode 2015-2019 dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji paired 

sample t test, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada 

profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan indikator 

ROE. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan terdapat 

perbedaan pada profitabilitas perusahaan antara sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi diterima. Hal ini 

disebabkan oleh jika modal perusahaan bertambah kemudian 

ditambah dengan sinergi yang didapatkan melalui 

penggabungan usaha, maka akan menyebabkan laba 

perusahaan meningkat sehingga profitabilitas perusahaan 

mengalami perbedaan.  

2. Merger dan akuisisi di dalam Islam disebut juga dengan 

syirkah. Syirkah atau kerjasama adalah suatu bentuk tolong-

menolong yang dianjurkan dalam agama Islam selama 

kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam 

sehingga tidak menimbulkan dosa dan permusuhan. Dengan 

adanya tolong-menolong dalam bekerja, maka seseorang 

tersebut dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya. 

Dengan kata lain, kerjasama dapat meningkatkan kinerja atau 

keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Jika 

kinerja seseorang meningkat, maka perusahaan akan semakin 

cepat mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba atau 

profitabilitas. Profitabilitas dalam perspektif Islam bersifat 

intangible, tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, memiliki 

dampak yang besar, serta berorientasikan akhirat karena 

kehidupan di dunia hanya bersifat sementara dan 
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dimanfaatkan untuk mengumpulkan bekal untuk di kehidupan 

akhirat kelak.  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian, maka 

peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai sebagai 

berikut:  

1. Bagi perusahaan 

a. Bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan merger 

dan akuisisi sebaiknya melihat kondisi perusahaan terlebih 

dahulu, baik pada pihak manajemen perusahaan maupun 

pada faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kegagalan 

pada saat sesudah melakukan merger dan akuisisi. Hal 

tersebut dimaksudkan agar perusahaan bisa mengantisipasi 

terkait hal-hal yang tidak diinginkan pada saat sesudah 

melakukan merger dan akuisisi, walaupun pada penelitian 

ini terbukti bahwa merger dan akuisisi bisa membuat 

profitabilitas perusahaan mengalami perbedaan.  

b. Perusahaan sebaiknya memperhatikan apakah bentuk 

kerjasama tersebut telah sesuai dengan prinsip syari’ah 

atau belum. Karena dalam Islam, kerjasama atau tolong-

menolong yang dianjurkan adalah dalam hal kebajikan dan 

takwa. Serta perusahaan juga sebaiknya memperhatikan 

kesejahteraan karyawan, karena pada penelitian ini 

didapatkan bahwa masih ada perusahaan yang  mengalami 

kerugian setelah melakukan merger dan akuisisi. 

2. Bagi Investor 

a. Investor harus bijak dalam memutuskan apakah merger 

dan akuisisi adalah keputusan yang tepat untuk 

menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan ataupun 

untuk mempercepat perusahaan dalam mencapai tujuannya 

yaitu memperoleh laba atau profitabilitas.  

b. Investor sebaiknya memilih untuk menginvestasikan 

dananya kepada perusahaan dengan kegiatan operasional 

yang sesuai dengan prinsip syari’ah agar mendapatkan 

keberkahan dan keridhaan Allah SWT.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah 

tahun penelitian atau memperpanjang periode penelitian 

sehingga mendapatkan jumlah sampel yang lebih banyak, 

serta meneliti lebih lanjut terkait faktor-faktor yang 

menyebabkan kegagalan dalam melakukan merger dan 

akuisisi.  

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa 

mempertimbangkan untuk menggali lebih dalam terkait 

pandangan Islam tentang merger dan akuisisi serta 

profitabilitas perusahaan. 
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