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ABSTRAK 

 

Merger dilakukan oleh perusahaan dengan harapan mendatangkan 

sejumlah keuntungan. Kondisi saling menguntungkan akan terjadi bila kegiatan 

merger yang dilakukan menciptakan sinergi, sebagai akibat dari sinergi 

perusahaan diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum 

dan sesudah merger pada perusahaan yang melakukan aktivitas merger dan 

terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan rasio keuangan: Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Rasio (DER),  Net Profit Margin (NPM), Return On 

Equity (ROE) dan Return On Asset (ROA). Penelitian ini dilakukan dengan 

metode kuantitatif, dengan mengambil data dari seluruh perusahaan publik yang 

melakukan merger di Daftar Efek Syariah (DES) dengan rentang waktu antara 

tahun 2005-2014, Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode 

purposive sampling, dengan data yang diperoleh sebanyak 5 perusahaan yang 

melakukan merger.  

Uji parametric yang digunakan adalah Paired Sample T Test untuk 

menjawab hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengujian 

secara parsial terhadap 5 rasio keuangan, yaitu adanya  perbedaan terhadap CR 

pada dua tahun sebelum dan sesudah merger, sedangkan pada rasio DER, NPM, 

ROE dan ROA menunjukan tidak ada perubahan yang signifikan di beberapa 

tahun pengamatan. Jadi proses merger yang dilakukan perusahaan tidak 

menunjukkan perubahan yang signifikan karena belum tercapainya sinergi pasca 

merger. Merger sesuai dengan ekonomi islam sebagai upaya untuk tetap 

mempertahankan eksistensi perusahaan dan mencegah perusahaan dari 

kebangkrutan. Dalam hal ini merger diperbolehkan karena menjadi penyelamat 

bagi perusahaan asal tidak keluar dari etika bisnis islam.   
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MOTTO 

 

……. 

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(QS Ar-ra‟ad:11) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami maksud judul tersebut, maka penulis akan 

menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Pengaruh Adalah “daya yang ada atau timbul dari sesuatu”.
1
 

Tetapi pengaruh yang dimaksud dari judul ini adalah pengaruh yang 

ditimbulkan variabel X yaitu merger yang mempengaruhi variabel Y yaitu 

kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

2. Merger adalah “salah satu bentuk absorbsi/penyerapan satu perusahaan 

terhadap perusahaan lain”.
2
 

3. Kinerja keuangan adalah “suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.
3
 

4. Perusahaan adalah “suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan 

produksi atau distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia”.
4
 

                                                           
1
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 

731 
2
 Abdul Moin, Merger, Akuisisi, & Divestasi, Edisi Kedua, (Ekonisia: Yogyakarta, 2010), 

hlm. 6.  
3
 Irham Fahmi, Analisis Laporan Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 239 

4
 Muhammad Nuh dan Suhajar Wiyoto, Accounting Principles, (Jakarta Pusat: Lentera 

Ilmu, 2011), h. 3  
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5. Daftar Efek Syari’ah (DES) adalah “kumpulan Efek yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah di pasar modal, yang 

ditetapkan oleh Bapepam-LK atau Pihak yang disetujui Bapepam-LK”.
5
 

Berdasarkan penjelasan judul diatas maksud judul skripsi ini adalah 

sebuah penelitian yang membahas tentang akibat atau hasil dari adanya merger 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah 

(DES). 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul ini adalah: 

1. Alasan Obyektif 

Permasalahan yang terdapat pada karya tulis ini sangat memungkinkan 

untuk diadakannya penelitian mengingat literatur dan bahan data informasi 

yang diperlukan sangat menunjang. 

2. Alasan Subyektif 

a. Permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini termasuk salah satu 

bidang studi ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

b. Penulis ingin mengetahui pengaruh merger terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, laju perkembangan dunia usaha memasuki era globalisasi 

yang ditandai dengan kemajuan pesat diberbagai bidang komunikasi dan 

                                                           
5
 Komunitas Ekononomi Syariah, Kamus Istilah Perbankan dan Asuransi Syariah, 

(Jakarta: Shahih, 2016) h. 98. 
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teknologi. Hal tersebut berpengaruh terhadap persaingan usaha yang semakin 

ketat baik itu perusahaan besar ataupun kecil. Kondisi seperti ini tentu saja 

menuntut para pengusaha untuk mengambil strategi yang tepat agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya baik dalam kancah domestik maupun internasional. 

Untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat dan saling 

mengalahkan yang akan merugikan perusahaan satu dengan yang lain, banyak 

perusahaan yang menjalin kerjasama dalam bentuk penggabungan usaha antara 

dua atau lebih perusahaan baik dengan perusahaan sejenis maupun yang tidak 

sejenis. Penggabungan usaha dianggap sebagai salah satu strategi yang dapat 

dilakukan perusahaan agar bisa survive dan berkembang di tengah ketatnya 

persaingan usaha di era pasar bebas. 

Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan cara merger, akuisisi dan 

konsolidasi. Merger adalah salah satu bentuk absorbsi/penyerapan satu perusahaan 

terhadap perusahaan lain.
6
 Dimana hanya akan ada satu perusahaan yang tetap 

hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya akan menghentikan 

aktivitasnya atau bubar. Adapun yang dimaksud dengan akuisisi adalah 

pengambilalihan perusahaan melalui pembelian saham biasa atau aset perusahaan 

tersebut.
7
 Dilakukan dengan pembelian seluruh atau sebagian saham sehingga 

perusahaan (pengakuisisi) memperoleh kendali atas operasi perusahaan yang 

diakuisisi. Sedangkan konsolidasi merupakan bentuk khusus dari merger dimana 

dua atau lebih perusahaan bersama-sama meleburkan diri dan membentuk 

                                                           
6
Abdul Moin, Op. Cit, h.  6. 

7
 Brealey, Myers dan Marcus, Dasar Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi 

Kelima, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm 206 
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perusahaan yang baru
8
. Merger dan akuisisi bisa menjadi alat realokasi sumber 

daya dan untuk menjalankan strategi perusahaan.
9
 Harapannya agar kinerja 

keuangan perusahaan yang bergabung dapat meningkat. 

 Merger dan Akuisisi  telah menjadi topik populer dalam beberapa tahun 

terakhir ini. Pada awalnya perbincangan ini hanya sebatas pada kalangan 

komunitas pelaku bisnis, namun sekarang masyarakat umum mulai familiar 

dengan dua terminologi ini. Di Indonesia misalnya, kita menyaksikan berbagai 

peristiwa merger dan akuisisi, seperti merger Bank Mandiri, merger Bank 

Permata, akuisisi Indofood atas Bogasari, dan akuisisi Kalbe Farma atas Dankos 

Lab. Dalam skala internasional merger dan akuisisi sudah menjadi hal yang lazim, 

puluhan bahkan ratusan merger dan akuisisi terjadi setiap harinya. Seperti merger 

antara Daimler-Benz dengan Crysler, Exxon dengan Mobil Oil, Pharmacia dengan 

Upjohn, akuisisi Singapore Technologies Telemedia (STT) atas Indosat, dan 

akuisisi Sony atas Columbia Picture adalah hanya sebagian kecil merger dan 

akuisisi lintas Negara.
10

 

Banyak perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan jalan merger. 

Alasannya adalah karena ada “manfaat lebih” yang akan diperoleh atau 

perusahaan akan mampu mencapai pertumbuhan lebih cepat dari pada harus 

membangun unit usaha sendiri. Salah satu motif yang melatarbelakangi suatu 

perusahaan melakukan merger yaitu motif ekonomi, berkaitan dengan tujuan 

perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham.  

                                                           
8
Abdul Moin, Loc.Cit, h. 10.  

9
Ibid., h. 194 

10
Abdul Moin, Op.Cit., h. 2 
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Informasi pengumuman merger adalah informasi yang sangat penting 

dalam suatu industri, karena dua atau lebih perusahaan akan menyatukan 

kekuatannya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan setelah 

melakukan merger akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan 

finansialnya. Setelah terjadinya merger kondisi dan posisi keuangan perusahaan 

mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan 

yang melakukan merger. 

Untuk menilai bagaimana keberhasilan merger yang dilakukan, dapat 

dilihat dari kinerja perusahaan pasca dilakukannya merger, yaitu apakah kinerja 

keuangannya akan meningkat atau turun serta mungkin stabil atau konstan. Dasar 

logika dari pengukuran berdasar akuntansi adalah bahwa jika skala betambah 

besar ditambah dengan sinergi yang dihasilkan dari gabungan aktivitas-aktivitas 

yang simultan, maka laba perusahaan juga semakin meningkat sehingga kinerja 

perusahaan pasca merger seharusnya semakin baik dibandingkan dengan sebelum 

merger.
11

 

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: Kep-22/D.04/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Daftar Efek Syariah 

(DES) ada sekitar 321 saham emiten dan perusahaan publik yang masuk dalam 

Daftar Efek Syariah.
12

 Dari daftar perusahaan yang keluar dan masuk Daftar Efek 

Syariah, ada sekitar 14 perusahaan yang melakukan merger periode 2005 sampai 

                                                           
11

 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” diakses 29 Februari 2016 pukul 09:21 WIB. 
12

 Otoritas Jasa Keuangan, “Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-

63/D.04/2015 tentang Daftar Efek Syariah”,  http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-

statistik/daftar-efek-syariah/Pages/Keputusan-DKOJK-Nomor-KEP63-D04-2015-tentang-Daftar-

Efek-Syariah.aspx, diakses 22 Maret 2016 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Pages/Keputusan-DKOJK-Nomor-KEP63-D04-2015-tentang-Daftar-Efek-Syariah.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Pages/Keputusan-DKOJK-Nomor-KEP63-D04-2015-tentang-Daftar-Efek-Syariah.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/Pages/Keputusan-DKOJK-Nomor-KEP63-D04-2015-tentang-Daftar-Efek-Syariah.aspx
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2014.
13

 Penggabungan tersebut dilatarbelakangi upaya untuk meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Langkah tersebut juga dilakukan guna mempertahankan eksistensi perusahaan dan 

memperkuat pasar.  

Konsep ajaran Islam mengajarkan tentang kerjasama antara sesama 

manusia. Hal ini tergambar di dalam QS, Al-Maidah ayat 2:
14

 

… 
 

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

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

bertakwalah kamu kepada Allah…” 

Berdasarkan ayat diatas, maka jelaslah bahwa kerjasama ini sangat penting 

bagi kehidupan manusia, yang dapat menimbulkan rasa setia kawan, sehingga 

mereka saling membantu dan bertolong menolong mencari rizki yang halal serta 

mewujudkan kesejahteraan hidup mereka. Sedang tolong menolong dalam 

kebaikan dan ketaqwaan adalah suatu keharusan yang utama dalam agama islam. 

Manusia di alam dunia ini tidak mungkin dapat hidup sendiri-sendiri dalam 

mencukupi keperluannya masing-masing. Sehingga mereka memerlukan 

kerjasama, terutama dalam bidang pengembangan suatu usaha. Kerjasama 

merupakan gabungan individualisme dan kepedulian sosial yang terjalin erat, 

yang bekerja demi kesejahteraan orang lain, sehingga memberikan harapan bagi 

pengembangan daya guna seseorang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui apakah 

terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah 

merger. Sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul 
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 www.ksei.co.id  
14

 At-Thayyib, Al-Qur‟an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata, (Cipta Bagus 

Segara, 2011) h. 106 

http://www.ksei.co.id/
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“Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di 

Daftar Efek Syariah (DES)”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimanakah perubahan rasio keuangan perusahaan yang terdaftar pada 

Daftar Efek Syariah sebelum dan sesudah Merger? 

2. Bagaimanakah tinjauan Islam terhadap Merger yang dilakukan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah? 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis hanya memfokuskan 

pembahasan pada penelitian ini, yaitu mengenai: 

1. Pengaruh merger.  

2. Laporan keuangan perusahaan yang di ambil pada tahun 2005-2014 

yang telah di audit. 

3. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) 

tahun 2005-2014. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian analisis merger terhadap perusahaan adalah 

sebagai berikut:   

a. untuk menjelaskan pengaruh merger terhadap perubahan rasio  

keuangan perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syari’ah (DES) 

sebelum dan sesudah merger. 
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b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap 

merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sampel. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara subyek penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi khazanah ilmu ekonomi islam serta 

dijadikan sebagai sumber informasi bagi investor dalam mengambil 

keputusan, lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam 

mengamati kinerja perusahaan yang melakukan aktivitas merger. 

b. Secara obyek penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan analisis bagi para pengambil keputusan yang akan 

melakukan merger. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap laporan keuangan audit pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2005 sampai 

2014, sedangkan tipe penelitian ini merupakan pengujian hipotesis mengenai 

pengaruh merger terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari: 

BAB I   Pendahuluan 

Di dalam penelitian yang di lakukan pada bab ini mengenai bagian awal skripsi 

yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 
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BAB II  Landasan Teori 

Di dalam bab ini menjelaskan lebih lanjut mengenai teori-teori yang terkait, yang 

dapat mendukung penelitian ini. 

BAB III  Metode Penelitian 

Di dalam penelitian bab ini menjelaskan mengenai penelitian terkait dengan 

pengembangan model dan metode yang digunakan untuk menganalisis data. 

BAB IV Pembahasan 

Di dalam penelitian yang dilakukan bab ini merupakan pemaparan dan uraian 

lebih lanjut, menggunakan data historis mengenai penelitian yang telah di uji 

menggunakan metode yang telah yang dijelaskan pada bab sebelumnya. 

BAB V Kesimpulan dan Saran  

Di dalam penelitian ini bab Kesimpulan dan saran adalah bagian akhir dari 

penulisan yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitan ini dan 

saran-saran yang ditunjukkan pada para pengambil keputusan dan pembaca.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi Pertumbuhan 

Pada umumnya perusahaan akan berupaya untuk menumbuhkembangkan 

bisnisnya. Pengembangan bisnis perusahaan sering didorong oleh keputusan 

pertumbuhan. Keputusan pertumbuhan biasanya diawali dengan inovasi internal 

sesuai dengan gambaran model bisnis perusahaan. Model bisnis suatu perusahaan 

pada dasarnya menjelaskan secara rasional mengapa pendekatan bisnis dan 

strategi yang dijalankan akan dapat menghasilkan keuntungan atau laba. Apabila 

tidak terdapat kemampuan untuk menghasilkan tingkat profitabilitas yang 

diharapkan, berarti strategi yang dijalankan tidaklah baik atau tepat, sehingga 

kemungkinan keselamatan bisnis perusahaan dapat diragukan. 

Pencapaian pertumbuhan pendapatan dan laba yang konsisten adalah sulit 

kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Demikian pula strategi 

pertumbuhan yang dijalankan oleh perusahaan lain, karena ada kemungkinan 

dapat menimbulkan malapetaka. Terdapat beberapa perusahaan yang 

mengembangkan perusahaannya dengan merger atau akuisisi tetapi ternyata gagal, 

karena tidak dapat memenuhi harapan.
15

  

 Untuk memformulasikan strategi pertumbuhan yang berhasil, suatu 

perusahaan haruslah secara hati-hati menganalisis keunggulan dan kelemahannya, 

dan mengkaji bagaimana perusahaan dapat memberikan nilai atau value kepada 

pelanggannya, serta menilai apakah strategi pertumbuhan perusahaan tersebut 

telah didukung secara efektif oleh budaya perusahaan itu. Oleh karena itu, untuk 

                                                           
15

 Sofjan Assauri, Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages Edisi 

Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Pertama, 2013), h. 108.  
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pemilihan strategi pertumbuhan yang tepat, perusahaan haruslah secara hati-hati 

menganalisis peluang, serta sumber-sumber daya strategik perusahaan, dan 

kesesuaian budaya atau cultural fit. Dalam keputusan strategiknya, suatu 

perusahaan korporasi dapat tumbuh dan berkembang secara internal dengan 

perluasan operasinya, baik di global maupun di domestik.
16

 Adapun cara 

mencapai strategi pertumbuhan, yaitu sebagai berikut:
17

 

1. Merger dan Akuisisi 

Perusahaan-perusahaan korporasi sering menggunakan strategi merger 

dan akuisisi untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya 

menciptakan nilai yang lebih untuk seluruh stakeholders, termasuk 

pemegang saham. Penggunaan strategi merger dan akuisisi ini pada 

dasarnya mempunyai tantangan untuk harus menciptakan value secara 

konsisten. Walaupun pada umumnya istilah merger dan akuisisi sering 

digunakan secara bersama dan kadang-kadang dipertukarkan 

penggunaannya, tetapi pada dasarnya artinya tidaklah sama. Perbedaan 

arti kedua istilah tersebut sangat tipis dan perbedaan tersebut tergantung 

pada siapa yang menggunakan istilah itu, dan digunakan dinegara 

mana, karena negara masing-masing dapat mempunyai arti yang 

berbeda.  

2. Joint Venture 

Strategi ini dilakukan pembentukan suatu entitas perusahaan baru, yang 

dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan. Adapun maksud dari 

dibentuknya Joint Venture adalah untuk mengejar atau memanfaatkan 

                                                           
16

 Sofjan Assauri, Ibid, h. 108  
17

 Ibid, h. 123  
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peluang yang menarik secara bersama-sama. Strategi Joint Venture 

akan dapat berguna dan berhasil, bila dilaksanakan dalam keadaan yang 

tepat. Pertama, Joint Venture digunakan sebagai peralatan baik untuk 

mengejar peluang yang sangat rumit, tidak ekonomis atau berisiko bila 

dijalankan sendiri oleh hanya satu perusahaan. Kedua, Joint Venture 

akan sangat punya arti, bila peluang dalam industri baru membutuhkan 

range kompetensi yang luas dan know-how dari suatu kegiatan ekspansi 

perusahaan secara besar-besaran. Bentuk Joint Venture mempunyai 

banyak kelemahan, antara lain adalah kemungkinan akan dapat 

terjadinya konflik atas tujuan atau harapan yang akan dicapai, 

terdapatnya ketidaksetujuan tentang cara bagaimana pengoperasian 

ventura yang baik, dan kemungkinan terjadinya perselisihan budaya. 

Perlu diketahui bahwa pada umumnya Joint Venture kurang dapat 

bersifat tahan lama, dan mengakhiri ventura tersebut.  

3. Aliansi Strategis 

Aliansi strategis sering digunakan oleh beberapa perusahaan untuk 

beraliansi guna berbagi investasi dan mendapatkan hasil keuntungan, 

serta dapat menguragi risiko dan ketidakpastian keberhasilan, bila 

dibandingkan jika masing-masing perusahaan melakukan dan 

menghadapinya sendiri-sendiri. Aliansi strategis merupakan susunan 

diantara partner yang membatasi kolaborasi untuk tujuan atau maksud 

yang terbatas dan masing-masing partner dapat memilih cara kerja yang 

sederhana atau mengurangi peran kolaborasi pada suatu waktu. Aliansi 

strategik dapat pula menekankan berbagi aktivitas secara ekonomis, 
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terutama untuk memfokuskan sumber-sumber daya yang dimiliki bagi 

pemanfaatan yang terbaik. Disamping itu, strategi ini juga dapat 

mempercepat pencapaian skala dan cakupan ekonomis bagi masing-

masing perusahaan untuk keberhasilannya. 

 

B. Merger 

Merger berasal dari kata “mergere” (latin) yang artinya (1) bergabung 

bersama, menyatu, berkombinasi (2) menyebabkan hilangnya identitas karena 

terserap atau tertelan sesuatu. Merger didefinisikan sebagai penggabungan dua 

atau lebih usaha yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup 

sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau 

bubar.
18

 

Menurut Hitt, Merger adalah sebuah strategi dimana dua perusahaan setuju 

untuk menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, 

karena mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama 

dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat.
19

 

Merger adalah salah satu bentuk absorbsi/penyerapan oleh satu perusahaan 

terhadap perusahaan lain. Jika perusahaan A dan Perusahaan B melakukan 

merger, maka hanya akan ada satu perusahaan saja yaitu A atau B. Pada sebagian 

besar kasus merger, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan 

dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, 

sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil atau perusahaan yang dimerger 

akan menghentikan aktivitas atau dibubarkan sebagai badan hukum. Pihak yang 

                                                           
18

 Abdul Moin, Merger Akuisisi dan Divestas Edisi Kedua, (Yogyakarta: Ekonisia, 2010) 

hlm. 5 
19

 Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson, Manajemen Strategis: 

Daya Saing dan Globalisasi; Konsep, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)  hlm. 295.  
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masih hidup atau yang menerima merger dinamakan surviving firm atau pihak 

yang mengeluarkan saham (Issuing Firm). Sementara itu pihak perusahaan yang 

berhenti dan bubar setelah terjadinya merger dinamakan Merged Firm.
20

 

Gambar 1 : Ilustrasi merger 

     

   

+ =  

  

 

Gambar diatas mengilustrasikan merger antara dua perusahaan yaitu 

perusahaan A dan perusahaan B. Peristiwa merger mengakibatkan perusahaan A 

memiliki ukuran yang makin besar, karena ia telah mengambil alih seluruh aset 

dan hutang Perusahaan B. Pemegang saham atau pemilik perusahaan B akan tetap 

memiliki saham perusahaan hasil merger melalui pertukaran atau penggantian 

saham, kecuali jika saham tersebut dijual. Penentuan besarnya nilai pertukaran 

atau penggantian saham tersebut dilakukan melalui negoisasi kedua belah pihak. 

Jika saham-saham tersebut diperjualbelikan di pasar modal, maka harga yang 

disepakati didasarkan pada harga pasar masing-masing saham. 

Perusahaan memilih merger sebagai strategi adalah karena merger 

dianggap sebagai jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan dimana 

perusahaan tidak perlu memulai dari awal bisnis barunya. Adapun menurut ulama 

fikih, kegiatan merger termasuk kegiatan syirkah atau perkongsian. Syirkah 

                                                           
20

 Abdul Moin, Op.cit, hlm. 6. 
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Perusahaan B 
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menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau pencampuran. 

Demikian dinyatakan oleh taqiyuddin. Maksud pencampuran disini ialah 

seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak 

mungkin untuk dibedakan.
21

 

Menurut Sayyid Sabiq syirkah adalah akad antara dua orang yang 

berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Sedangkan Muhammad al-

Khatib mengatakan bahwa ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih 

dengan cara yang masyhur (diketahui). Imam Abi Bakr Ibn Muhammad al-

Husaini pun berpendapat bahwa syirkah adalah ibarat penetapan suatu hak pada 

sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
22

 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan syirkah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan 

suatu usaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Kerjasama 

yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam 

yayasan sosial. Secara umum kerjasama adalah suatu bentuk tolong menolong 

yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan 

permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2:
23

  

…. 
 

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

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

bertakwalah kamu kepada Allah….” 

                                                           
21

 (H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Rajawali Press, Jakarta, edisi 1 cet ke 8 2013.) h. 

125 
22

 Ibid, h. 126. 
23

 At-Thayyib, Al-Qur‟an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata, (Cipta Bagus 

Segara, 2011) h. 106 
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Di dalam Al-Qur’an Allah menyebutkan bahwa syirkah atau perkongsian 

hukumnya diperbolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an maupun 

hadits. Dan berikut Allah berfirman dalam QS. Shad : 24, sebagai berikut :
24  

. 

 
„‟....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...” 

 

Semua usaha tidak lepas adanya suatu transaksi yang dilakukan oleh orang 

muslim, oleh karena itu haruslah berdasarkan prinsip suka sama suka. Dan tidak 

boleh ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi. Dalam hidup bermasyarakat 

otomatis manusia berhubungan dengan orang lain seperti mengadakan perjanjian, 

perikatan atau transaksi yang berbagai jenis dan bentuknya. Dalam islam 

khususnya hubungan tersebut dinamakan muamalah. Dengan adanya muamalah 

maka timbullah hukum muamalah yang objek hukumnya menyangkut urusan-

urusan perdata dalam hubungan kebendaan. Obyek hukum muamalah mencakup: 

perikatan hukum (akad), penggunaan hak dan pendukungnya, benda dan milik 

atas benda.  Hukum muamalah diciptakaan untuk menghindari bentrokan 

kepentingaan. 

Pengertian akad sebagai objek hukum muamalah adalah suatu perikatan 

antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara’, dengan 

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Islam pada dasarnya 

memberikan kebebasan orang membuat akad sesuai dengan yang diinginkan. 

Akan tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Untuk 

                                                           
24

 Ibid, h. 454 
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menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad 

dan syarat-syarat yang dibuatnya. Syarat sah yang dipenuhi dalam melakukan 

suatu perjanjian adalah tidak menyalahi hukum syariat yang telah disepakati, 

kedua pihak ridha dan ada pilihan, dan isi perjanjian harus jelas dan gamblang.
25

 

1. Tipe-Tipe Merger 

Dilihat dari jenis perusahaan yang melakukan merger, merger dapat dibagi 

menjadi empat macam, yaitu: 

a. Merger Horizontal adalah merger yang terjadi antara dua perusahaan pada 

lini bisnis yang sama, perusahaan yang melakukan merger adalah 

perusahaan yang dulu saling bersaing.
26

 Misalnya, bank merger dengan 

bank, perusahaan telekomunikasi merger dengan perusahaan 

telekomunikasi seperti XL merger dengan Axis dimana keduanya adalah 

perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Salah satu tujuan utama merger 

horizontal ini adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk 

meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, 

pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan dan fasilitas 

administrasi.
27

 

b. Merger Vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi, 

merger tipe ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud 

untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan pengguna produk 

                                                           
25

 Ismariyah, Merger Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam,Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2007 
26

 Brealey, Myers dan Marcus, Dasar Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi 

Kelima, Jilid Dua, Erlangga, Jakarta, 2006, h. 207. 
27

 Abdul Moin, Op.Cit, h. 22-23. 
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dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna.
28

 Misalnya perusahaan 

produsen minuman ringan mungkin membeli produsen gula, maskapai 

penerbangan merger dengan biro agen perjalanan untuk penyediaan tiket 

pesawat. Untuk menjamin bahwa pasokan input berjalan dengan lancar 

maka perusahaan melakukan merger dengan pemasok. 

c. Merger Kongenerik adalah penggabungan perusahaan yang bergerak 

dalam industri umum yang sama, tetapi tidak ada hubungan pelanggan dan 

pemasok di antara keduanya. Merger ini melibatkan perusahaan-

perusahaan yang berkaitan satu sama lain tetapi bukan produsen produk 

yang sama (horizontal) dan juga tidak mempunyai hubungan sebagai 

produsen-pemasok (vertikal).
29

 Misalnya, Perusahaan sepatu merger 

dengan perusahaan kaus kaki. 

d. Merger Konglomerat adalah merger antara perusahaan-perusahaan yang 

bisnisnya tidak berhubungan.
30

 Merger konglomerat terjadi apabila sebuah 

perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki 

bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bidang bisnis semula.
31

 

Misalnya, perusahaan rokok merger dengan perusahaan susu. Perusahaan 

semen membeli perusahaan mie instan. Dari segi diversifikasi, 

konglomerat merger ini yang paling memberikan keuntungan pengurangan 

risiko bisnis. 
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 Ibid, h. 23. 
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 Eugene F. Brigham dan  Joel F. Houston,  Manajemen Keuangan, Edisi Kedelapan, 

Erlangga, Jakarta, 2001, h. 381. 
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Sedang menurut prosesnya merger dapat dikategorikan menjadi dua yaitu 

Friendly Merger dan Hostile Merger :
32

 

a. Friendly merger terjadi bila manajemen perusahaan-perusahaan terlibat 

dalam merger memiliki keinginan untuk melakukannya. Pada merger ini, 

manajemen suatu perusahaan umumnya mengalami kesulitan keuangan 

atau memang bermaksud melepas perusahaannya melakukan pendekatan 

kepada perusahaan yang berminat. Tujuannya adalah menemukan harga 

yang baik dan proses yang cepat. 

b. Hostile Merger terjadi bila pihak manajemen perusahaan menolak untuk 

menjual perusahaannya kepada pihak yang ingin melakukan merger. 

Penolakan biasanya disebabkan karena harga penawaran terlalu rendah, 

manajemen tidak ingin kehilangan pekerjaannya atau karena memang 

tidak ingin menjual perusahaan tersebut. 

2. Motivasi Merger 

Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui 

merger maupun akuisisi, yaitu:
33

 

a. Sinergi  

Alasan utama dalam sebagian besar merger adalah sinergi. Sinergi adalah 

kondisi dimana nilai keseluruhan lebih besar daripada hasil penjumlahan 

bagian-bagiannya, pada merger yang bersifat sinergistik, nilai perusahaan 

setelah merger lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing 

perusahaan sebelum merger. Jika perusahaan A dan B bergabung menjadi 

perusahaan C, dan jika nilai perusahaan C lebih besar daripada nilai A 
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 Lukas Setia Atmaja, Loc.Cit. 
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ditambah B, yang masing-masing berdiri sendiri, maka dalam hal ini 

terdapat sinergi. Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalm surah  QS 

As-Syuura: 20 sebagai berikut:
34

 

 
“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami 

tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan 

di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada 

baginya suatu bahagianpun di akhirat” 

 

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap usaha yang 

dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan, islam tidak melarang untuk 

mendapatkan keuntungan asal itu semua masih dalam konteks sesuai syariat islam 

dan bukan usaha barang atau jasa yang tidak diperbolehkan.  

Sinergi timbul dari empat sumber, yaitu : 

1) Penghematan operasi yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam 

manajemen, pemasaran, produksi, atau distribusi.  

2) Penghematan keuangan, meliputi biaya transaksi yang lebih rendah 

dan evaluasi yang lebih baik oleh para analis sekuritas. 

3) Perbedaan efisiensi, yang berarti bahwa manajemen salah satu 

perusahaan lebih efisien dan aktva perusahaan yang lebih lemah akan 

lebih produktif setelah merger. 

4) Peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan. 

b. Pertimbangan pajak  

Pertimbangan pajak dapat mendorong dilakukannya sejumlah merger. 

Misalnya jika suatu perusahaan yang menguntungkan dan termasuk dalam 
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kelompok tarif pajak tertinggi dapat mengambil alih perusahaan yang 

memiliki akumulasi kerugian yang besar. Kerugian tersebut kemudian 

dapat digunakan untuk mengurangi laba kena  pajak, dan tidak ditahan 

untuk digunakan di masa depan. 

c. Pembelian aktiva di bawah biaya penggantian  

Kadang perusahaan diambil alih karena nilai penggantian (replacement 

value) aktivanya jauh lebih tinggi daripada nilai pasar perusahaan itu 

sendiri.  

d. Diversifikasi  

Diversifikasi dapat membantu menstabilkan laba perusahaan sehingga 

bermanfaat bagi pemiliknya.  

e. Insentif pribadi manajer 

Pakar ekonomi keuangan senang memikirkan bahwa keputusan bisnis 

hanya didasarkan atas pertimbangan ekonomi, khususnya dalam 

memaksimalisasi nilai perusahaan. aan tetapi, bebrapa keutusan bisnis 

banyak didasarkan pada motivasi pribadi daripada analisis ekonomi. 

Banyak orang, termasuk pemimpin bisnis, menyukai kekuasaan, dan 

banyak kekuasaan yag diperoleg dalam menjalankan perusahaan yang 

besar dari pada yang kecil. Jelas, tidak ada eksekutif yang akan mengakui 

bahwa egonya merupakan alasan pertama dibalik suatu merger, tetapi eg 

memang memegang peranan penting dalam banyak merger. seperti yang 

telah diamati bahwa gaji eksekutif sangat berkolerasi dengan ukuran 

perusahaan makin besar perusahaan, makin tinggi gaji pejabat puncaknya. 
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f. Nilai pecahan 

Perusahaan dapat dinilai menurut nilai buku, nilai ekonomi, atau nilai 

pengganti. Baru-baru ini, paa spesialis pengambil alihan mulai mengakui 

nilai pemecahan (break up value) sebagai dasar lain untuk penilaian. Para 

analis mengestimasi nilai emecahan suatu perusahaan, yang merupakan 

nilai masing-masing bagian dari perusahaan itu jika dijual secara 

terpisah.jika nilai ini lebih tinggi dari nilai pasar berjalan perusahaan, 

maka seorang spesialis pengmbil alihan dapat mengakuisisi perusahaan itu 

pada atau bahkan diatas nilai pasar berjalannya, dijualnya secara sepotong-

sepotong, dan menghasilkan laba yang besar. 

g. Perusahaan dapat dinilai menurut nilai buku, nilai ekonomi, atau nilai 

pengganti. Baru-baru ini, paa spesialis pengambil alihan mulai mengakui 

nilai pemecahan (break up value) sebagai dasar lain untuk penilaian. Para 

analis mengestimasi nilai emecahan suatu perusahaan, yang merupakan 

nilai masing-masing bagian dari perusahaan itu jika dijual secara 

terpisah.jika nilai ini lebih tinggi dari nilai pasar berjalan perusahaan, 

maka seorang spesialis pengmbil alihan dapat mengakuisisi perusahaan itu 

pada atau bahkan diatas nilai pasar berjalannya, dijualnya secara sepotong-

sepotong, dan menghasilkan laba yang besar. 

3. Tahap-Tahap dalam Proses Merger 

Dalam proses melakukan merger terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilakukan oleh perusahaan sebelum, dalam, maupun setelah merger terjadi. 

Langkah-langkah yang harus diambil yaitu:
35

 

                                                           
35

 Abdul Moin, Op. Cit, h. 112-121 



 

23 
 

a. Perencanaan 

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan 

dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar 

mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan 

sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang disamping sebagai sebuah 

kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam suatu hadits 

Rasulullah bersabda yang artinya:
36

  

 

 
“jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka 

pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan 

jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah”. (HR Ibnu Mubarak). 

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 

1) Hasil yang ingin dicapai 

2) Orang yang akan melakukan 

3) Waktu dan skala prioritas 

4) Dana (kapital) 

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan 

yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas. Sebagaimana firman 

Allah dalam Al-Qur’an surah Shad: 27
37
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 “dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada 

antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan 

orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka 

akan masuk neraka.” 

 

Makna batil pada ayat diatas adalah sia-sia tanpa tujuan dan 

perencanaan. Perencanaan sesungguhnya merupakan aturan dan kegunaan 

Allah. Segala sesuatu telah direncanakan, tidak ada sesuatupun yang tidak 

direncanakan. Bahkan usia manusia juga direncanakan. Jika Allah saja 

telah menyusun perencanaan dalam segala sesuatu, maka kita pun harus 

menyusun perencanaan yang matang dalam melakukan pekerjaan. Konsep 

manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya 

organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa 

yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. 

Dalam Al-Qur’an surah al-Hasyr: 18, Allah SWT berfirman:
38 

 
 

 “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah 

maha megetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan 

harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, 

saat ini, serta prediksi masa datang. Oleh karena itu, untuk melakukan 

segala perencanaan masa depan, diperlukan kajian-kajian masa kini. 

Bahkan karena begitu pentingnya merencanakan  masa depan, muncul 

ilmu yang membahas dan meramalkan masa depan yang disebut 

“futuristics” 
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Perencanaaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. 

Tak dapat dibayangkan jika seseorang berhasil tanpa perencanaan. Pun 

seandainya berhasil, maka keberhasilan yang diperoleh mungkin semu. 

Sesuatu yang telah melalui perencaan, walaupun dalam kenyataannya 

tidak 100% sesuai dengan harapan, tetapi sebenarnya kemampuan 

merencanakan yang telah dilakukan juga merupakan sebuah hasil yang 

patut diberikan penghargaan.
39

 Perencanaan dalam hal ini merupakan 

keadaan sebelum merger dimana dalam tahap ini, tugas dari seluruh 

jajaran direksi maupun manajemen kedua atau lebih perusahaan untuk 

melakukan identifikasi awal. Pada tahap ini perusahaan mencari dan 

mengumpulkan informasi sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan 

target yang potensial.  

b. Screening adalah proses menyaring sekaligus memilih mana diantara calon 

target tersebut yang paling layak untuk diambil alih. Proses screening ini 

tidak dilakukan apabila perusahaan hanya mengidentifikasi satu calon 

perusahaan target. Apabila terdapat lebih dari satu perusahaan target maka 

proses screening perlu dilakukan. 

c. Penawaran formal pada saat perusahaan–perusahaan tersebut memutuskan 

untuk melakukan merger, hal yang harus dilakukan oleh mereka untuk 

pertama kalinya dalam tahap ini adalah perusahaan membentuk tim untuk 

melakukan pendekatan dengan perusahaan sasaran dimana kedua belah 

pihak melakukan pembicaraan tentang harga yang akan disepakati. 
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d. Due Diligence atau uji tuntas adalah investigasi yang menyeluruh dan 

mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target. Uji tuntas ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang 

perusahaan target dan untuk mengurangi atau menghindari kesulitan-

kesulitan yang bisa menyebabkan kegagalan merger. Uji tuntas ini 

dilakukan terhadap aspek hukum, keuangan, organisasi, dan sumber daya 

manusia, pemasaran, teknologi dan produksi. 

e. Negosiasi dan Deal tahap selanjutnya adalah pihak manajemen dan 

pemegang saham  perusahaan target harus memberikan persetujuan agar 

proses merger berjalan dengan normal yaitu dengan menandatangani 

kesepakatan sebagai kelanjutan dari deal mereka.  

f. Closing, jika negosiasi mencapai deal berarti persetujuan formal merger 

telah terlaksana dan selanjutnya dilakukan closing. Pada tahap ini semua 

dokumen yang terkait dengan pelaksanaan merger telah selesai serta 

berakhirnya status hukum perusahaan target.  

g. Integritas berarti tahap dimulainya kehidupan baru setelah perusahaan 

melakukan penggabungan bisnis sebagai satu kesatuan entitas ekonomi. 

Pada tahap ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh 

perusahaan yaitu: (1) evaluasi perbedaan dan persamaan karakter 

organisasi (2) mengembangkan pendekatan integrasi dan (3) 

menyesuaikan dan memadukan kultur organisasi.  
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Gambar 2 : Proses pentahapan merger 
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4. Kelebihan dan Kelemahan Merger  

Alasan mengapa perusahaan melakukan merger adalah adanya “manfaat 

lebih” yang diperoleh dari Merger, walaupun asumsi ini tidak terbukti sepenuhnya. 

Adapun kelebihan dan kekurangan merger adalah sebagai berikut:
40

  

a. Kelebihan Merger  

Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah 

dibanding pengambilalihan yang lain.  

b. Kekurangan Merger  

Dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu 

harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing 

perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut 

diperlukan waktu yang lama. 
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C. Kinerja Keuangan 

Salah satu cara untuk menilai keberhasilan yang terjadi setelah perusahaan 

melakukan penggabungan usaha biasanya adalah dengan melihat pada kinerja 

keuangan perusahaan. Dimana kondisi dan posisi perusahaan akan mengalami 

perubahan, dan hal ini tercermin dalam pelaporan keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti dengan membuat 

laporan keuangan yang memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar 

Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle) dan 

lainnya.
41

 

Menurut Irham Fahmi, secara umum ada 5 tahap dalam menganalisis 

kinerja keuangan suatu perusahaan, yaitu: 

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan dengan tujuan agar 

laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Melakukan perhitungan untuk memberikan suatu kesimpulan sesuai 

dengan analisis yang diinginkan. 

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh 

Dari hasil hitungan yang diperoleh, kemudian dilakukan perbandingan. 

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan 

perbandingan ada dua, yaitu: 

a. Time series analysis yaitu membandingkan secara antar waktu atau 

antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik. 
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b. Cross section approach yaitu melakukan perbandingan terhadap 

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu 

perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang 

sejenis yang dilakukan secara bersamaan. 

4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan, tahap ini dilakukan untuk melihat apa-apa saja 

permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan 

tersebut. 

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan, agar apa yang menjadi kendala 

dan hambatan selama ini dapat terselesaikan. 

Menurut Payamta dan Setiawan kinerja merupakan hasil nyata yang 

dicapai yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan dalam suatu perusahaan. 

Pengukuran kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio keuangan ataupun 

return saham. Informasi rasio keuangan bersumber pada laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan.
42

 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut.
43

 

Menurut Farid dan Siswanto mengatakan “laporan keuangan merupakan 

informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk 
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membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”.
44

 Sedangkan Munawir 

mangatakan “laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”.
45

 

Sofyan Assauri mengatakan “laporan keuangan merupakan laporan 

pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya”. Ini 

sejalan dengan yang dikemukakan oleh Farid Harianto dan Siswanto Sudomo 

yakni “laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang 

dipercayakan kepadanya”. Pihak manajemen memegang peran penting dalam 

membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak yang 

berkepentingan. Ini ditekankan lebih lanjut oleh Sofyan Assauri bahwa “dalam 

laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu 

perusahaan”.
46

 

Laporan keuangan tersebut adalah laporan posisi keuangan (neraca) dan 

laporan laba/rugi, laporan posisi keuangan (neraca) sering disebut sebagai potret 

perusahaan, yaitu merupakan laporan akuntansi yang menunjukan posisi aset, 

liabilitas dan ekuitas pada akhir suatu periode sedangkan laporan laba/rugi yaitu 

merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan 

selama satu periode.
47

 

Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan maka secara umum perlu 

dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, yang menurut Brigham dan 

                                                           
44

Ibid, h. 2 
45

Ibid, h. 2 
46

Ibid, h. 2 
 

47
Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2012), h. 62-63 



 

31 
 

Houston mencakup (1) pembandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain 

dalam industri yang sama dan (2) evaluasi kecenderungan posisi keuangan 

perusahaan sepanjang waktu. Laporan keuangan perusahaan melaporkan baik 

posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa 

periode yang lalu.
48

 

Secara teori, setelah perusahaan melakukan merger ukuran perusahaan 

dengan sendirinya akan bertambah besar karena aset, kewajiban dan ekuitas 

perusahaan telah digabung dan kinerja pascamerger seharusnya semakin baik 

dibandingkan dengan sebelum merger. Kinerja keuangan perusahaan yang 

melakukan merger dapat dinilai dan diukur dengan menggunakan rasio keuangan. 

Rasio dapat dipahami sebagai hasil yang diperoleh antara satu jumlah 

dengan jumlah yang lainnya. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim “merupakan 

hubungan satu jumlah dengan jumlah lainnya. Dimana dikemukakan oleh Agnes 

Sawir “perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan”.
49

 

Untuk dapat melakukan analisis rasio perlu dilakukan perhitungan rasio-

rasio keuangan dari angka-angka yang ada pada laporan keuangan. Setiap angka 

rasio mencerminkan suatu aspek tertentu dari perusahaan. Sehingga dari sebuah 

laporan keuangan sangat bisa dibuat angka rasio yang beragam. Berdasarkan 

sumber analisis rasio keuangan dapat dibedakan menjadi: 
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1. Perbandingan internal (Time Series Analysis) yaitu perbandingan 

rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. 

2. Perbandingan eksternal (Cross Sectional Approach) yaitu 

membandingkan rasio-rasio finansial antar perusahaan satu dengan 

perusahaan yang lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan atau 

membandingkan dengan rasio rata-rata industri pada saat yang sama.
50

 

Adapun jenis-jenis rasio keuangan diantaranya: 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio likuiditas 

secara umum ada empat, yaitu current ratio, quick ratio, cash flow liquidity ratio 

dan net working capital. 

1) Current Ratio 

Current ratio atau rasio lancar adalah ukuran yang umum digunakan 

atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan hutang ketika jatuh tempo.  

 

 

2) Quick Ratio 

Quick ratio (acit test ratio) sering disebut dengan istilah rasio cepat. 

Rasio cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti 

dari pada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan 
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yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak likuid dan kemungkinan 

menjadi sumber kerugian. 

 

 

3) Cash Flow Liquidity Ratio 

Cash flow liquidity ratio atau disebut juga dengan rasio likuiditas arus 

kas. Adalah kemampuaan membayar hutang jangka pendek dengan kas 

dan efek yang dimiliki perusahaan. 

 

 

Keterangan: 

Cash   : Kas. 

Commercial Paper : Surat berharga (Efek) 

CFO : Cash Flow from Operating         

Activities (Arus kas dari aktivitas 

operasi) 

4) Net Working Capital 

Net working capital ratio atau rasio modal kerja bersih. Modal kerja 

merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan.  

 
 

 

b. Rasio Leverage 

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan hutang. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage 

(hutang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan 

sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Rasio leverage secara umum ada 

tujuh yaitu: debt to total assets atau debt ratio, debt to equity ratio, times interest 
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earned, cash flow coverage, long-term debt to total capitalization, fixed charge 

coverage, dan cash flow adequancy. 

1) Debt to Total Assets atau Debt Ratio 

Debt to total assets atau debt ratio disebut juga sebagai rasio yang 

melihat perbandingan utang perusahaan. 

 

 

2) Debt to Equity Ratio 

Debt to equity ratio yaitu ukuran yang dipakai dalam menganalisis 

laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia 

untuk kreditur. Atau bagian dari tiap rupiah modal sendiri yang menjadi 

jaminan total hutang. DER yang amam < 50% semakin kecil nilai DER 

semakin baik bagi perusahaan.
51

  

 

 

 

Keterangan: 

Total Shareholders Equity : Total modal sendiri.  

 

3) Times Interest Earned 

Times interest earned disebut juga dengan rasio kelipatan. Atau 

besarnya jaminan keuntungan untuk membayar beban hutang jangka 

panjang. 
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Keterangan: 

Earning Before Interest and Tex (EBIT) : Laba sebelum bunga dan     

pajak. 

Interest Expense             : Beban bunga. 

 

4) Cash Flow Coverage 

Cash flow coverage adalah kemampuan memenuhi beban tetap 

termasuk angsuran pokok pinjaman. 

 

  

 

Keterangan: 

Depreciation : Depresiasi atau Penyusutan. 

Fixed Cost (FC) : Beban tetap. 

 

5) Long-Trem Debt to Total Capitalization 

Long-trem debt to total capitalization disebut juga dengan hutang 

jangka panjang atau total kapitalisasi.   

 

 

Keterangan: 

Long Tern Debt  : Hutang jangka panjang. 

 

6) Fixet Charge Coverage 

Long-trem debt to total capitalization disebut juga dengan hutang 

jangka panjang atau total kapitalisasi.   

 

 

Keterangan: 

Long Term Debt : Hutang jangka panjang. 
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7) Cash Flow Adequancy 

Cash flow adequancy disebut juga rasio kecukupan arus kas. 

Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuaan 

perusahaan menutup pengeluaran modal, hutang jangka panjang dan 

pembayaran deviden setiap tahunnya.  

 

 

 

c. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimillikinya guna menunjang 

aktivitas perusahaan, di mana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara maksimal 

dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Rasio ini bagi banyak praktisi 

dan analisis bisnis menyebutnya juga sebagai rasio pengelolaan aset (asset 

managemen ratio). Rasio aktivitas secara umum ada lima, yaitu: inventory 

turnover, day sales outstanding, fixed assets turnover, total assets turnover dan 

long term assets trun over. 

1) Inventory Turnover 

Rasio inventory turnover ini melihat sejauh mana tingkat perputaran 

persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

 

 

Keterangan: 

Cost of Good Sold : Harga pokok penjualan. 

Average Inventory : Rata-rata persediaan. 
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2) Day Sales Outstanding 

Rasio day sales outstanding disebut juga dengan rata-rata periode 

pengumpulan piutang.  

 

 

Keterangan: 

Receivable : Piutang. 

Credit Sales : Penjualan kredit. 

 

3) Fixed Assets Turnover 

Rasio fixed assets turnover disebut juga dengan perputaran aktiva. 

Rasio ini melihat sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan memiliki tingkat perputarannya secara efektif dan 

memberikan dampak pada keuangan perusahaan. 

 

 

Keterangan: 

Salles   : Penjualan. 

Fixed Assets-Net : Aktiva tetap neto. 

 

4) Total Assets Turnover 

Total assets turnover disebut juga dengan perputaran total aset. Rasio 

ini melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan 

terjadi perputaran secara efektif. 

 

 

5) Long Term Assets Trun Over 

Rasio long term assets trun over disebut juga dengan rasio perputaran 

aset jangka panjang. 
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d. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka menggambarkan semakin baik kemampuaan perusahaan 

memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas secara umum ada 4, yaitu: gross 

profit margin, net profit margin, return on investment (ROI), return on equity 

(ROE). 

1) Gross Profit Margin 

Rasio gross profit margin merupakan margin laba kotor.  

 

 

Keterangan: 

Cost of Good Sold : Harga pokok penjualan. 

Salles   : Penjualan. 

 

 

2) Net Profit Margin 

Rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap 

penjualan. 

 

 

Keterangan: 

Earning After Tax (EAT) : Laba setelah pajak. 
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3) Return On Investment (ROI) 

Rasio return on investment (ROI) atau pengembalian investasi. Rasio 

ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

4) Return On Equity (ROE). 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga laba atas equity. Rasio ini 

mengkaji sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. 

 

 

 

Keterangan: 

Shareholders‟equity : Modal sendiri. 

 

 

e. Rasio Nilai Pasar 

Rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di 

pasar. Rasio ini mampu memberi pamahaman bagi pihak manajemen perusahaan 

terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa 

yang akan datang. Rasio nilai pasar secara umum ada enam, yaitu: earning per 

share (EPS), price earning ratio (PER), book value per share (BVS), price book 

value (PBV), dividen yield dan dividen payout ratio. 

1) Earning Per Share (EPS) 

Earning per share atau pendapatan perlembar saham adalah bentuk 

pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham 

dari setiap lembar saham yang dimiliki. 
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Keterangan: 

EPS  : Earning Pershare. 

EAT   : Earning After Tax atau pendapatan setelah  

      pajak. 

Jsb   : Jumlah saham yang beredar. 

 

 

2) Price Earning Ratio (PER) 

Yaitu merupakan rasio perbandingan antara harga pasar perlembar 

saham (market price pershare) dengan laba perlembar saham (earning 

pershare). 

 

 

Keterangan: 

PER  : Price Earning Ratio.  

MPS  : Market Price Pershare atau harga pasar per 

       saham. 

EPS  : Earning Pershare atau laba perlembar    

saham. 

 

3) Book Value per Share (BVS) 

 

 

Keterangan: 

Total Shareholders Equity : Total modal sendiri. 

Preferred Stok   : Saham istimewa.  

Common Shares Outstanding : Saham biasa yang beredar. 

4) Price Book Value (PBV) 

 

 

5) Deviden Yield  
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6) Deviden Payout Ratio 

Formulanya: 

 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian untuk melihat pengaruh merger terhadap 

kinerja keuangan perusahaan salah-satunya yang dilakukan oleh Indah 

Rahmawati yang melakukan penelitian dengan sampel perusahaan manufaktur go 

public di Indonesia sebanyak 5 perusahaan. Hasil Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas, tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

dilakukannya merger, sedangkan ditinjau dari rasio profitabilitas, terutama untuk 

rasio Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, dan Net Profit Margin, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dilakukannya 

merger.
52

 

Lenny Setiawaty dan Suzanna Lamria Siregar melakukan kajian terhadap 

kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur. Hasil penelitian 

menunjukkan kondisi perusahaan yang baik sebelum merger dilakukan, dan 

kemudian menurun setelah terjadinya merger. Lebih lanjut Lenny Setiawaty dan 

Suzanna Lamria Siregar mengatakan bahwa merger yang dilakukan oleh PT 

Indofood Sukses Makmur hanya untuk mendapatkan tambahan dana untuk 

keperluan dan aktivitas perusahaan dalam kelompok usaha dan tidak terkait 

                                                           
52

 Indah Rahmawati, Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Manufaktur Go Public Di Indonesia (Studi Di Bursa Efek Jakarta), 2007, tersedia di : 

http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/4091/Pengaruh-Merger-Dan-Akuisisi-Terhadap-Kinerja-

Keuangan-Perusahaan-Manufaktur-Go-Public-Di-Indonesia-Studi-Di-Bursa-Efek-Jakarta, (07-04-

2016). 
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dengan operasi PT Indofood Sukses Makmur itu sendiri. Indikator rasio keuangan 

yang digunakan adalah rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas.
53

 

Annisa Meta CW mengatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

terhadap kinerja perusahaan dimana total asset turnover (TATO) mengalami 

kenaikan sesudah merger dan akuisisi dibandingkan sebelum merger, sedangkan 

NPM dan ROA mengalami penurunan sesudah merger.
54

 

Muhammad Aji Nugroho melakukan kajian terhadap kinerja keuangan 

pada lima perusahaan yang melakukan akuisisi dan merger dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan pada rasio likuiditas, aktivitas dan 

profitabilitas sebelum dan sesudah dilakukannya merger. Sedangkan dilihat dari 

rasio leverage terdapat perbedaan yang signifikan pada debt to equity ratio 

sebelum dan sesudah dilakukannya merger.
55

    

Hamidah dan Manasye Noviani melakukan penelitian dengan sampel 

perusahaan manufaktur go public di Indonesia sebanyak 10 perusahaan. Hasil 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Current Ratio dan Return On Equity 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

dilakukannya merger.
56
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 Lenny Setiawaty dan Suzanna Lamria Siregar, Analisis Rasio Keuangan Untuk 
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 Muhammad Aji Nugroho, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Pada Perusahaan Pengakuisisi, 2002-2003), 

Universitas Diponegoro Semarang, 2010. 
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Agung Triraharja melakukan penelitian pada bank CIMB Niaga terhadap 

profitabilitas sebelum dan sesudah melakukan merger. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa GPM, NPM, ROI, OPM, mengalami peningkatan tetapi 

terjadi penurunan jika dilihat dari rata-rata rasio ROE pasca merger.
57

 

Putri Novaliza dan Atik Djajanti, meneliti pengaruh merger dan akuisisi 

terhadap kinerja keuangan perusahaan publik di Indonesia antara tahun 2004-2011 

dengan menggunakan rasio keuangan. Penelitian ini menunjukkan hanya ROA 

yang terdapat perbedaan setelah merger. Sedangkan QR, DER, DR, OPM, NPM, 

ROE tidak berbeda.
58

  

Tri Andy Kurniawan melakukan kajian atas merger dan akuisisi, 

menggunakan sampel sebanyak 14 perusahaan terhadap rasio CR, DER, TATO, 

ROA dan ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat perbedaan pada 

CR dan DER.
59

 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Keberhasilan perusahaan dalam merger dapat dilihat dari kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa merger akan mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan, sehingga terdapat perbedaan pada kinerja keuangan 

perusahaan antara rasio sebelum dan sesudah melakukan merger. Untuk lebih 

jelasnya, kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dengan bagan dibawah 

ini: 
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 Ahmad Triharja, Analisis Dampak Merger Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank 

CIMB Niaga, Universitas Bengkulu, 2014. 
58
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 Tri Andy Kurniawan, Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum 

dan Setelah Merger dan Akuisisi (Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2003-2007), 

Universitas Diponegoro, 2011. 
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Gambar 3 kerangka berpikir:  

 

 

 

 

 

   

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian atau 

pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian 

yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris.
60

 Hipotesis 

merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variable-variabel dalam 

penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Fungsi dari hipotesis 

adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan 

apa yang akan kita harapkan.  

Dari rumusan masalah dan uraian di atas, maka hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
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Kinerja keuangan 
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HI  =   Terdapat Perbedaan Current Ratio (CR) sebelum dan sesudah Merger  

H2 = Terdapat Perbedaan Debt to Equity Ratio (DER) sebelum dan setelah   

Merger  

H3 =    Terdapat perbedaan Net Profit Margin (NPM) sebelum dan setelah merger 

H4  =   Terdapat perbedaan Return On Equity (ROE) sebelum dan setelah merger 

H5  =   Terdapat perbedaan Return On Assets (ROA) sebelum dan setelah merger 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan, memaparkan dan 

melaporkan suatu keadaan objek penelitian dengan mengkomparasikan antara 

teori dengan keadaan yang terjadi di lapangan, apakah ada kesenjangan atau 

mungkin kesamaan antara teori dengan keadaan di lapangan.
61

 

 Adapun penelitian ini bersifat komparatif, yaitu suatu penelitian yang 

sifatnya membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang 

diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
62

 Penelitian ini membandingkan 

kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah antara sebelum 

dan sesudah merger. 

B. Sumber Data  

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan 

untuk tujuan tertentu.
63

 Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data 

dapat diperoleh, sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang 
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diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang 

memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian
64

.  

Selain itu data sumber yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data 

yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik
65

. Dalam penelitian 

ini, data yang akan diolah oleh penulis bersumber dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar dalam list Daftar Efek Syariah yang laporan 

keuangannya dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
66

. Pada penelitian ini, populasi 

berupa semua perusahaan yang melakukan merger dan terdaftar di Daftar Efek 

Syariah. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor: Kep-22/D.04/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Daftar Efek Syariah 

(DES) ada sekitar 321 saham emiten dan perusahaan publik yang masuk dalam 

Daftar Efek Syariah. Dari daftar perusahaan yang keluar dan masuk Daftar Efek 

Syariah, selama periode 2005 sampai 2014 tercatat sekitar 14 perusahaan telah 

melakukan merger. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke-16 (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 12 
66

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke-17, (Bandung: 

Alfabeta,  2012) h. 80 



 

48 
 

Tabel 1 

Daftar Perusahaan Yang Melakukan Merger 

No Nama Perusahaan Perusahaan Target Tahun Merger 

1. PT Indo Acidatama Tbk. PT Sarasa Nugraha Tbk. 5 Oktober 2005 

2. PT Mitra Investindo Tbk. PT Caraka Berkat Sarana 22 Maret 2006 

3. PT Nusantara Infrastructure Tbk. 
PT Nusantara Infrastruktur 

Indonesia 
6 Oktober 2006 

4. PT Selamat Sempurna Tbk. 
PT Andhi Chandra 

Automotive Tbk. 
5 Januari 2007 

5. 
PT Indonesian Paradise Property 

Tbk. 

PT Tirta Saga Wangi 
2 Juni 2010 

6. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. PT Tri Polyta Tbk. 1 Januari 2011 

7. PT Island Concepts Indonesia Tbk. PT Gama Wahyu Abadi 18 Juli 2011 

8. PT Matahari Department Store Tbk. 
PT Meadow Indonesia 30 September 

2011 

9. PT Holcim Indonesia Tbk. PT Semen Dwima Agung 2 Mei 2012 

10. 
PT Sorini Agro Asia Corporindo 

Tbk. 

PT Cargill Indonesia 
31 Mei 2012 

11. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 
PT Multibreeder Adirama 

Indonesia Tbk. 
1 juli 2012 

12. PT Surya Citra Media Tbk. PT Indosiar Karya Media 1 Mei 2013 

13. PT Timah (Persero) Tbk. 
PT Tambang Timah 25 Maret 

2014 

14.  PT XL Axiata Tbk. 
PT Axis Telekom 

Indonesia 
8 April 2014 

Sumber: www.ksei.co.id 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut
67

. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu
68

. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Memiliki keterangan waktu yang jelas mengenai kapan perusahaan 

melakukan merger. 

                                                           
67

 Sugiono, Ibid. Hlm. 81 
68

Ibid, hlm.85  



 

49 
 

2. Tidak melakukan kegiatan merger lebih dari satu kali selama periode 

pengamatan, yaitu selama 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah merger. 

3. Menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama tiga tahun 

sebelum merger serta lima tahun setelah merger dengan periode 

berakhir per 31 Desember. 

Dari kriteria yang ditetapkan tersebut, diperoleh 5 (lima) perusahaan 

sebagai sampel dalam penelitian ini, kelima perusahaan tersebut disajikan dalam 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

Daftar Perusahaan Sampel 

No. Kode Nama Perusahaan Tahun Merger 

1. INPP PT Indonesian Paradise Property Tbk. 2 - juni – 2010 

2. ICON PT Island Concepts Indonesia Tbk. 18 - juli – 2011 

3. TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 1 - januari – 2011 

4. SMCB PT Holcim Indonesia Tbk. 2 - mei – 2012 

5. JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 1 - juli – 2012 

 Sumber: www.ksei.co.id 

D. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka untuk mengumpulkan data 

dipergunakan study pustaka dan dokumentasi. 

1. Study Pustaka 

Menurut Flowler, F. J penelitian kepustakaan atau sering disebut study 

pustaka adalah penelitian dengan menggunakan literature 

(kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil 

penelitian dari penelitian terdahulu.
69

 Yaitu mengumpulkan data dengan 

cara mengambil data dan sumber informasi dari bacaan yang berupa 
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literature, buku dan jurnal yang sesui dengan penelitian yang 

dilakukan. Tujuan dalam metode ini adalah untuk memperoleh kajian 

pustaka yang akan mendukung dalam penyusunan karya tulis ini. 

2. Metode Dokumentasi  

Yang dimaksud metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, legenda, agenda dan sebagainya
70

. 

Dengan analisis dokumentasi ini peneliti bekerja secara objektif dan 

sistematis untuk mendeskripsikan isi bahan komunikasi melalui 

pendekatan kuantitatif. Data atau informasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

www.idx.co.id. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data-data yang lebih tepat yang nantinya akan digunakan dalam 

penelitian, adapun data yang di peroleh adalah laporan keuangan 

perusahaan yang masuk kedalan kelompok Daftar Efek Syariah (DES) 

yang telah di audit selama periode penelitian tahun 2005 sampai 2014, 

dari data tersebut maka kita dapat mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan selama periode penelitian. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel (variable) adalah sesuatu yang berubah-berubah atau tidak tetap. 

Variabel dapat juga diartikan sebagai konsep dalam bentuk kongkrit atau bentuk 

operasional.
71

 Menurut Saifuddin, variabel banyak sekali macamnya yang ikut 
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berperan dalam penelitian dan tak mungkin dapat diperhatikan semuanya. Oleh 

karena itu, hipotesis yang di landasi oleh telaah teoritik dapat mengarahkan 

peneliti dalam mengidentifikasi variabel mana saja yang menjadi pokok 

permasalahan sehingga harus diperhatikan dan yang tidak diperhatikan. Pada 

dasarnya identifikasi variabel adalah pernyataan eksplisit mengenai apa dan 

bagaimana fungsi masing-masing variabel yang diperhatikan.
72

 Menurut Sugiyono 

variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.
73

  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan 

variabel dependen.  

a. Variabel Dependen (Variabel terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.
74

 Variabel dalam penelitian ini 

adalah kinerja keuangan perusahaan. 

b. Variabel Independen (Variabel bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen.
75

 Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah merger. 

Penelitian ini menganalisis secara empiris tentang pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger. Merger dipandang sebagai 

suatu proses atau peristiwa yang diindikasikan menyebabkan perubahan pada 
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kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Pengujian 

hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai 

dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.  

Secara spesifik, kinerja keuangan disini difokuskan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang melakukan merger. Kinerja keuangan perusahaan 

diukur dengan rasio keuangan, yaitu meliputi: 

1. Current Ratio (CR)  

Current ratio adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka 

pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan hutang ketika 

jatuh tempo. Current ratio atau rasio lancar dihitung menggunakan cara: 

 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Adalah perbandingan antara hutang-hutang dengan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini mengukur 

kemampuan pemilik perusahaan dengan equity yang dimilikinya untuk 

membayar hutang kepada kreditur. Semakin tinggi rasio ini maka semakin 

banyak uang kreditur yang digunakan sebagai modal kerja yang 

diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan. Debt to Equity Ratio 

dihitung dengan menggunakan cara: 
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3. Net Profit Margin (NPM) 

Mengukur seberapa banyak laba bersih setelah pajak dan bunga yang 

dapat dihasilkan dari penjualan atau pendapatan. Dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

4. Return On Equity (ROE) 

 Mengukur seberapa besar keuntungan bersih yang tersedia bagi pemegang 

saham. Dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

5. Return On Assets (ROA) 

Mengukur keuntungan yang dihasilkan dari seluruh aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Dihitunng dengan menggunakan rumus: 

 

 

Tabel 3 

Definisi Operasional Variabel 

No. Nama Variabel Definisi Rumus 

1. Likuiditas : 

 

Current Ratio 

 

Digunakan untuk mengetahui 

kesanggupan memenuhi kewajiban 

jangka pendek. Semakin tinggi 

rasio, semakin besar pula 

kemampuannya. 

 

Aktiva Lancar 

Utang Lancar 

  2. Leverage : 

 

Debt to Equity 

Ratio 

 

Mengukur bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan 

jaminan untuk 

keseluruhan hutang. DER yang 

aman <50%, semakin kecil maka 

 

 

Total Utang 

Modal Sendiri 
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semakin aman. 

3. Aktivitas: 

 

Net Profit Margin 

 

Mengukur seberapa efektif aktiva 

perusahaan mampu menghasilkan 

pendapatan operasional. Semakin 

besar rasio ini maka semakin baik. 

 

Laba Setelah Pajak 

Penjualan 

4. 

 

 

Profitabilitas : 

 

 

Return On Equity 

 

 

Return On Assets 

 

 

Kemampuan ekuitas menghasilkan 

laba bagi pemegang saham preferen 

dan biasa 

 

Mengukur keuntungan yang 

dihasilkan dari seluruh aktiva yang 

dimiliki perusahaan. 

 

 

Laba Setelah Pajak 

Modal sendiri 

 

 

Laba Setelah Pajak 

Total Aktiva 

 

F. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah data 

terkumpul. Kegiatan dalam analisa data adalah: mengelompokkan data dalam 

variabel dan jenis responden, mentabulasi  data berdasarkan variabel dan seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan  

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.76 Dalam melakukan analisis kinerja keuangan 

terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu: review data, menghitung, 

mengukur, menginterpretasi dan memberi solusi.77  
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1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan varian dengan 

prosedur sebagai berikut:   

a. Menentukan tingkat rata-rata  (mean), standar deviasi dan varian 

indikator kinerja keuangan perusahaan dari rasio keuangan sebelum  

dan sesudah merger dari kinerja perusahaan yang terdaftar di Daftar 

Efek Syariah. 

b. Menentukan  perbedaan  mean  (naik/turun)  indikator  keuangan 

perusahaan antara sebelum dan sesudah merger. 

2. Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas penting dilakukan karena untuk 

menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan untuk 

pengujian hipotesis. Apabila berdistribusi normal maka digunakan test 

parametrik, sebaliknya apabila data berdistribusi tidak normal maka lebih 

sesuai dipilih alat uji satatistik non-parametrik dalam pengujian hipotesis. 

Uji normalitas data menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test. 

Sedangkan penentuan normal tidaknya data ditentukan dengan cara 

apabila sampel memiliki hasil signifikansi lebih besar dari taraf 

signifikansi yang telah ditetapkan (α=0,05) maka data tersebut 

berdistribusi normal sebaliknya apabila hasil signifikansi lebih kecil dari 

taraf signifikansi yang ditentukan (α=0,05) maka data berdistribusi tidak 

normal dan akan dilakukan uji statistik non-parametrik. 
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Metode normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

komputerisasi SPSS 17 dengan menggunakan statistik kolmogorov-

smirnov atau dikenal dengan uji K-S. 

3. Pengujian Hipotesis 

Hasil uji normalitas data digunakan untuk menentukan alat uji apa yang 

paling sesuai digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data 

berdistribusi normal maka digunakan uji  parametrik Paired Sample T 

Test. Sementara apabila data berdistribusi tidak normal maka digunakan 

uji non-parametrik. Paired sample t test digunakan untuk menguji 

hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk 

interval atau rasio
78

. Uji ini menguji hipotesis H1-H5, dengan 

menggunakan tingkat signifikasi a=5%, maka jika prob < taraf signifikansi 

yang telah ditetapkan a=5%, maka variabel independen tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, berarti terdapat 

perbedaan yang secara statistik signifikan masing-masing rasio keuangan 

antara sebelum dan sesudah merger. Dengan demikian langkah-langkah 

pengujiannya dilakukan sebagai berikut:  

1. Merumuskan Hipotesis  

2. Menentukan daerah kritis dengan a=5%  

3. Menghitung dengan menggunakan software spss 17  

4. Membandingkan antara nilai probabilitas dan taraf siginifikansi 

yang telah ditetapkan (5%) 

 

                                                           
78
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Dibentuknya Daftar Efek Syariah 

Dalam rangka pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, Bapepam-

LK telah melakukan terobosan baru. Dimulai dari permintaan pasar yang cukup 

banyak, baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia sebagai negara yang 

memiliki potensi yang cukup bagus dalam hal ini berupaya untuk turut 

berpartisipasi mengambil bagian dari berkembangnya ekonomi syariah. Oleh 

karena itu, pihak regulator melakukan inisiasi dengan membuat pasar modal 

syariah di Indonesia dan resmi diluncurkan tanggal 14 Maret 2003. 

Pasar modal syariah di Indonesia identik dengan Jakarta Islamic Index 

(JII), dimana JII hanya memiliki 30 saham syariah saja. Namun, efek syariah yang 

terdapat di pasar modal syariah tidak hanya berjumlah 30 saham saja yang 

menjadi konstituen JII melainkan terdiri dari berbagai macam jenis efek. Hal 

tersebut semakin terlihat jelas setelah Bapepam-LK mengeluarkan Daftar Efek 

Syariah (DES) pada 12 September 2007.  

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX A.13 tentang penerbitan Efek 

Syariah, khususnya ayat 1.b, yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal dan peraturan 

pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan 

penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. 

Dalam peraturan yang sama, khususnya ayat 1.c dijelaskan juga pengertian dari 

prinsip-prinsip syariah di pasar modal yaitu prinsip-prinsip hukum islam dalam 
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kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sepanjang fatwa 

dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan peraturan Bapepam-LK 

yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI. 

Dalam menentukan efek syariah, Bapepam-LK di bantu oleh DSN-MUI. 

Kerjasama antara Bapepam-LK dan DSN-MUI dimaksudkan agar penggunaan 

prinsip-prinsip syariah di pasar modal dalam melakukan seleksi efek yang 

memenuhi kriteria syariah dapat lebih optimal, mengingat DSN-MUI merupakan 

satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk 

mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah di 

Indonesia.  

2. Karakteristik Daftar Efek Syariah (DES)  

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan 

dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh Bapepam-

LK atau Pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut merupakan panduan 

investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan dana kelolaannya serta 

juga dapat dipergunakan oleh investor yang mempunyai keinginan untuk 

berinvestasi pada portofolio Efek Syariah. 

DES yang diterbitkan Bapepam- LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis 

yaitu: 

a. DES Periodik 

DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada 

akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali 

diterbitkan Bapepam-LK pada tahun 2007. 
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b. DES Insidentil 

DES insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. DES 

Insidentil diterbitkan antara lain yaitu: 

1) penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah syariah 

bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang 

melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran 

Perusahaan Publik. 

2) penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang 

memenuhi kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan 

berkala yang disampaikan kepada Bapepam-LK setelah Surat 

Keputusan DES secara periodik ditetapkan. 

Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh 

Bapepam- LK meliputi: 

1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; 

2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang 

menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam 

anggaran dasar; 

3. Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten termasuk Obligasi Syariah yang telah 

diterbitkan oleh Emiten sebelum ditetapkannya Peraturan ini; 

4. Saham Reksa Dana Syariah; 

5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah; 

6. Efek Beragun Aset Syariah; 
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7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) syariah dan Waran syariah, yang diterbitkan oleh Emiten atau 

Perusahaan Publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara 

pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, sepanjang 

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut: 

a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13; 

b. memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 

i. total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total 

asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); 

ii. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan 

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per 

seratus); 

8. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang 

diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi 

salah satu anggotanya; dan 

9. Efek Syariah lainnya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana 

pengambilan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling method. 

Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Memiliki keterangan waktu yang jelas mengenai kapan perusahaan 

melakukan merger. 



 

61 
 

b. Tidak melakukan kegiatan merger lebih dari satu kali selama 

periode pengamatan, yaitu selama 2 tahun sebelum dan 2 tahun 

setelah merger. 

c. Menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama tiga tahun 

sebelum merger serta lima tahun setelah merger dengan periode 

berakhir per 31 Desember. 

Kemudian diperoleh 5 (lima) perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Perusahaan tersebut adalah: 

1. PT Indonesian Paradise Property Tbk. 

2. PT Island Concepts Indonesia Tbk. 

3. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 

4. PT Holcim Indonesia Tbk. 

5.  PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

 

B. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Menurut Singgih Santoso analisis statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif merupakan bagian dari 

analisis data yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan 

dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan, sedangkan variabel independennya adalah Merger. Analisis deskriptif 

menggunakan data asli perusahaan. Adapun deskripsi data rasio keuangan 

disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4 

Hasil Statistik Deskriptif Sebelum Perusahaan Sampel Melakukan Merger 

Rasio Variabel N Min Maks Mean 
Std. 

Deviation  

Likuiditas CR Sebelum 10 34,97 423,87 
218,548

0 
128,64989 

Solvabilitas DER sebelum 10 0,02 9,04 1,6540 2,748067 

Aktivitas NPM Sebelum 10 -45,61 64,24 6,4000 29,01130 

Profitabilitas 
ROE Sebelum 10 -158,40 31,30 -6,3010 56,20023 

ROA Sebelum 10 -15,78 17,58 5,4890 10,33079 

 Sumber: data diolah pada tahun 2016 

 Hasil deskriptif variabel sebelum dengan sesudah perusahaan sampel 

melakukan merger seperti yang ditampilkan tabel 4, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Nilai rata-rata CR untuk satu tahun sebelum merger sebesar 218,5480 

dengan standar deviasi 128,64989. Nilai standar deviasi yang lebih rendah 

dari rata rata menunjukan adanya variasi yang rendah antara nilai 

maksimum dan minimum. Nilai rata-rata CR sebesar 218,5480 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan, dengan 

menggunakan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar adalah sebesar 

218,5480 kali. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum 

adalah 423,87 dan 34,97. 

2. Nilai rata-rata DER untuk satu tahun sebelum merger sebesar 1,6540 

dengan standar deviasi 2,748067. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari nilai rata rata menunjukan adanya variasi yang besar antara nilai 

maksimum dan minimum. Nilai rata-rata DER sebesar 1,6540 menunjukan 

bahwa rata-rata tingkat hutang terhadap ekuiti perusahaan adalah sebesar 

1,6540 kali. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum 

adalah 9,04 dan 0,02. 
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3. Nilai rata-rata NPM untuk satu tahun sebelum merger sebesar 6,4000 

dengan standar deviasi 29,01130. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari rata rata menunjukan adanya variasi yang besar atau adanya 

kesenjangan yang cukup besar antara nilai maksimum dan minimum. Nilai 

rata-rata NPM sebesar 6,4000 menunjukan bahwa rata-rata tingkat 

pengembalian keuntungan bersih perusahaan adalah sebesar 6,4000 kali. 

Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum adalah 64,24 

dan -45,61. 

4. Nilai rata-rata ROE untuk satu tahun sebelum merger sebesar -6,3010 

dengan standar deviasi 56,20023. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari rata rata menunjukan adanya variasi yang besar antara nilai 

maksimum dan minimum. Nilai rata-rata ROE sebesar -6,3010 

menunjukan bahwa rata-rata untuk mengukur tingkat pengembalian atas 

ekuitas saham biasa sebesar -6,3010%. Sedangkan masing-masing nilai 

maksimum dan minimum adalah 31,30dan -158,4.  

5. Nilai rata-rata ROA untuk satu tahun sebelum merger sebesar 5,4890 

dengan standar deviasi 10,33079. Nilai standar deviasi yang lebih besar 

dari rata rata menunjukan adanya variasi yang besar antara nilai 

maksimum dan minimum. Nilai rata-rata ROA sebesar 5,4890 

menunjukan bahwa rata-rata efektivitas perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki adalah sebesar 

5,4890%. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum 

adalah 17,58 dan -15,78.  
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Tabel 5 

Hasil Statistik Deskriptif Sesudah Perusahaan Sampel Melakukan Merger 

Rasio Variabel N Min Maks Mean 
Std. 

Deviation  

Likuiditas CR Sesudah 10 60,17 206,46 
138,678

0 
51,03577 

Solvabilitas DER Sesudah 10 0,70 3,15 1,5130 0,79270 

Aktivitas NPM Sesudah 10 -3,82 9,83 3,2680 3,90163 

Profitabilitas 
ROE Sesudah 10 -12,10 16,41 5,1040 7,97220 

ROA Sesudah 10 -5,17 6,39 1,9670 3,26540 

Sumber: diolah pada tahun 2016  

Hasil deskriptif variabel sebelum dengan sesudah perusahaan sampel 

melakukan merger seperti yang ditampilkan tabel 5, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Nilai rata-rata CR untuk satu tahun sebelum merger sebesar 138,6780 

dengan standar deviasi 51,03577. Nilai standar deviasi yang lebih rendah 

dari rata rata menunjukan adanya variasi yang rendah antara nilai 

maksimum dan minimum. Nilai rata-rata CR sebesar 138,6780 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan, dengan 

menggunakan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar adalah sebesar 

138,6780 kali. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum 

adalah 206,46 dan 60,17. 

2. Nilai rata-rata DER untuk satu tahun sebelum merger sebesar 1,5130 

dengan standar deviasi 0,79270. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari 

nilai rata rata menunjukan adanya variasi yang rendah antara nilai 

maksimum dan minimum. Nilai rata-rata DER sebesar 1,5130 menunjukan 

bahwa rata-rata tingkat hutang terhadap ekuiti perusahaan adalah sebesar 

1,5130 kali. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan minimum 

adalah 3,15 dan 0,70 
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3. Nilai rata-rata NPM untuk satu tahun sebelum merger sebesar 3,2680 

dengan standar deviasi 3,90163. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari 

rata rata menunjukan adanya variasi yang besar atau adanya kesenjangan 

yang cukup besar antara nilai maksimum dan minimum. Nilai rata-rata 

NPM sebesar 3,2680 menunjukan bahwa rata-rata tingkat pengembalian 

keuntungan bersih perusahaan adalah sebesar 3,2680 kali. Sedangkan 

masing-masing nilai maksimum dan minimum adalah 9,83 dan -3,82. 

4. Nilai rata-rata ROE untuk satu tahun sebelum merger sebesar 5,1040 

dengan standar deviasi 7,97220. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari 

rata rata menunjukan adanya variasi yang besar antara nilai maksimum 

dan minimum. Nilai rata-rata ROE sebesar 5,1040 menunjukan bahwa 

rata-rata untuk mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa 

sebesar 5,1040%. Sedangkan masing-masing nilai maksimum dan 

minimum adalah 16,41 dan -12,10  

5. Nilai rata-rata ROA untuk satu tahun sebelum merger sebesar 1,9670 

dengan standar deviasi 3,26540. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari 

rata rata menunjukan adanya variasi yang besar antara nilai maksimum 

dan minimum. Nilai rata-rata ROA sebesar 1,9670 menunjukan bahwa 

rata-rata efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki adalah sebesar 1,9670%. Sedangkan 

masing-masing nilai maksimum dan minimum adalah 6,39 dan -5,17.  
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2. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov Test. Taraf 

signifikansi yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Data dinyatakan berdistribusi 

normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan data dinyatakan tidak 

berdistribusi normal jika signifikansi kurang dari 0,05. Hasil dari uji normalitas 

disajikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 6 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov Test 

Periode Variabel Sig. (2-tailed) Taraf 

Signifikansi 

Kesimpulan 

Sebelum CR 0,964 0,05 Normal 

DER 0,132 0,05 Normal 

NPM 0,454 0,05 Normal 

ROE 0,160 0,05 Normal 

ROA 0,663 0,05 Normal 

Sesudah CR 0,986 0,05 Normal 

DER 0,878 0,05 Normal 

NPM 0,994 0,05 Normal 

ROE 0,921 0,05 Normal 

ROA 0,850 0,05 Normal 

 Sumber: data diolah pada tahun 2016 

 Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui bahwa semua data 

sebelum maupun sesudah merger mempunyai nilai probabilitas > taraf 

signifikansi (α=0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data-data rasio keuangan 

berdistribusi normal.  
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3. Pengujian Hipotesis 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai analisis data dan hasil penelitian 

yang meliputi pengujian hipotesis yang terdiri dari lima hipotesis. Pengujian 

hipotesis dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah kinerja keuangan 

perusahaan sampel yang diajukan dengan menggunakan lima rasio keuangan 

setelah merger berbeda dibandingkan dengan kinerja perusahaan sebelum 

melakukan merger.  

Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui program keputusan 

merger terhadap kinerja perusahaan secara finansial. Untuk menganalisis 

pengaruh merger terhadap perusahaan secara fundamental yaitu pengaruhnya 

terhadap kondisi keuangan perusahaan. Rasio-rasio tersebut dibandingkan dengan 

rasio-rasio sebelum perusahaan melakukan merger. Jika variabel-variabel yang 

dibandingkan berbeda, maka dinyatakan bahwa merger berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan tersebut. Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan 

uji statistik parametrik yaitu uji paired sample t test karena data yang digunakan 

berdistribusi normal. 

Uji paired sample t test dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

perubahan kinerja keuangan perusahaan publik sebelum dan sesudah melakukan 

merger dengan membandingkan masing-masing indikator (rasio). Dari uji 

perbandingan statistik dengan menggunakan paired sample t test ini akan diambil 

kesimpulan untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Hipotesis 

diterima apabila nilai signifikansi < taraf signifikansi (α)=0,05. Sebaliknya apabila 

p>0,05 , maka hipotesis tidak terbukti atau ditolak.  
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Tabel 7 

Hasil uji paired sample t test sebelum dengan sesudah merger 

Hipotesis Variabel t-hitung 
Sig. 

(2-tailed) 
α Kesimpulan 

H1 CR 2,225 0,053* 0,1 Diterima 

H2 DER 0,214 0,835 0,05 Ditolak 

H3 NPM 0,345 0,738 0,05 Ditolak 

H4 ROE -0,622 0,549 0,05 Ditolak 

H5 ROA 0,982 0,352 0,05 Ditolak 

 Data diolah pada tahun 2016 

Keterangan: *= sig (α=0,10) 

Berdasarkan tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa : 

1. Hasil analisis data pada variabel CR, diperoleh t-hitung sebesar 2,225 

dengan signifikansi 0,053 yang nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1 

(0.053<0.1) dengan demikian terdapat perbedaan pada variabel CR dengan 

masa perbandingan 2 tahun sebelum dengan dua tahun setelah.  

2. Hasil analisis data pada variabel DER, diperoleh t-hitung sebesar 0,214 

dengan signifikansi 0,835. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,835>0,05) maka berarti tidak terdapat perbedaan pada variabel DER 

dengan masa perbandingan 2 tahun sebelum dengan dua tahun setelah.  

3. Hasil analisis data pada variabel NPM, diperoleh t-hitung sebesar 0,345 

dengan signifikansi 0,738. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,738>0,05) maka berarti tidak terdapat perbedaan pada variabel NPM 

dengan masa perbandingan 2 tahun sebelum dengan dua tahun setelah.  

4. Hasil analisis data pada variabel ROE, diperoleh t-hitung sebesar -0,622 

dengan signifikansi 0,549. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,549>0,05) maka berarti tidak terdapat perbedaan pada variabel ROE 

dengan masa perbandingan 2 tahun sebelum dengan dua tahun setelah.  
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5. Hasil analisis data pada variabel ROA, diperoleh t-hitung sebesar 0,982 

dengan signifikansi 0,352. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

(0,352>0,05) maka berarti tidak terdapat perbedaan pada variabel ROA 

dengan masa perbandingan 2 tahun sebelum dengan dua tahun setelah.  

 

C. Pembahasan  

1. Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger 

Dengan menggunakan uji paired sample t test dengan tingkat signifikansi 

5% menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah 

melakukan merger adalah tidak nyata. Namun apabila taraf nyata dinaikkan 

menjadi 10% maka perubahan signifikan terjadi pada rasio likuiditas, hal ini 

menandakan bahwa current ratio mengalami perbedaan setelah dilakukan merger 

(pada variabel ini nilai signifikansi = 0,053). Hasil analisis data terhadap variabel 

CR diperoleh nilai t sebesar 2,225 dengan signifikansi sebesar 0,053, karena nilai 

signifikansi lebih kecil   dari 0,1 (0,053<0,1) maka H1 diterima. Artinya terdapat 

perbedaan CR pada periode 2 tahun sebelum dengan 2 tahun setelah merger. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Hamidah dan Manasye Noviani, terdapat 

perbedaan pada periode dua tahun sebelum dengan dua tahun sesudah merger, 

yang berarti efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva lancarnya untuk 

mengelola kewajiban lancar semakin meningkat setelah penggabungan badan 

usaha. 
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Hasil analisis terhadap debt to equity ratio menunjukkan bahwa tidak  

terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pasca merger. Hal ini 

menunjukkan bahwa H2 tidak dapat diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Indah Rahmawati yang menduga lemahnya strategi yang dilakukan dalam 

pemilihan perusahaan target. 

Hasil analisis terhadap rasio profitabilitas menunjukkan bahwa merger 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, baik itu terhadap 

net profit margin, return on equity maupun return on assets. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian Annisa Meta dan Muhammad Aji Nugroho yang 

menyatakan NPM, ROE, dan ROA tidak berbeda pasca merger, hasil ini 

menunjukan bahwa keinginan ekonomis yang ingin memperbaiki profitabilitas 

pasca merger menjadi tidak terwujud. Hal ini kemungkinan disebabkan alasan 

non-ekonomi seperti menyelamatkan perusahaan dari ancaman kebangkrutan dana 

alasan yang sifatnya pribadi yang mungkin  lebih banyak dipertimbangkan. 

Sehingga H beda pada penelitian ini, H2, H3, H4, dan H5 ditolak berdasarkan uji 

beda pada penelitian ini. 

Peningkatan dan penurunan yang terjadi pada rasio-rasio keuangan tidak 

cukup kuat untuk menunjukkan adanya pengaruh merger terhadap kinerja 

keuangan yang diajukan sebagai hipotesis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan kelima rasio kecuali current ratio yang memiliki 

perbedaan antara dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah merger. Sehingga 

hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa memang tujuan ekonomis yang 

diharapkan terjadi setelah merger belum tercapai.  
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Jadi, kinerja perusahaan setelah melakukan merger ternyata tidak 

mengalami perbaikan dibandingkan dengan sebelum melaksanakan merger. 

Dengan kata lain tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan sebelum dengan 

sesudah merger dan menolak hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hasil 

pengujian ini dapat dimungkinkan untuk terjadi dikarenakan periode pengamatan 

dalam penelitian ini hanya lima tahun (dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah 

merger). 

2. Merger dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Didalam Islam bukanlah suatu larangan, apabila manusia mempunyai 

rencana atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya. Namun dengan syarat 

rencana itu tidak bertentangan dengan ajaran (syariat) Islam. Allah berfirman:
79 

 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 

Secara umum hukum ekonomi syariah tidak menghalangi atau 

mengharamkan pelaksanaan merger. Akan tetapi, pelaksanaan merger itu tidak 

boleh keluar dari etika bisnis syariah dan hukum kontrak syariah. Bisnis dalam 

Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha 

manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT, tidak boleh dilakukan dengan cara 

penipuan dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan dan berorientasi 

kepada sikap ta’awun. Kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam 

kegiatan bisnis, Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas 

                                                           
79

 QS An-nisa (4) : 29 
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bisnis. Dalam hal ini, Ia bersabda: “tidak dibenarkan seorang muslim menjual 

satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (HR. Al-

Quzwani).  

Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan 

sebanyak-banyaknya tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (tolong 

menolong) sebagai aspek sosial kegiatan bisnis. Aspek sosial yang dimaksud dari 

hasil merger adalah berbagi hasil dengan masyarakat yang membutuhkan, baik 

dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah. Jika para pelaku bisnis mampu 

menempatkan aspek sosial sebagai tujuan utama mereka, maka bukan keuntungan 

lagi yang menjadi prioritas tujuan bisnisnya, namun terwujudnya dampak saling 

tolong menolong untuk memberikan manfaat bersama.   

Dalam pandangan Islam, merger dikenal sebagai Syirkah atau kerjasama. 

Sedangkan kerjasama merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, 

sebagaimana firman Allah: 

 … 
 

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

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

bertakwalah kamu kepada Allah…”. 

Berdasarkan ayat diatas, maka jelaslah bahwa kerjasama ini sangat penting 

bagi kehidupan manusia, yang dapat menimbulkan rasa setia kawan, sehingga 

mereka saling membantu dan bertolong menolong mencari rezeki yang halal serta 

mewujudkan kesejahteraan hidup mereka. Sedang tolong menolong dalam 

kebaikan dan ketaqwaan adalah suatu keharusan yang utama dalam agama islam. 

Merger sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa 

perusahaan sampel selanjutnya akan diumumkan kepada publik berkaitan dengan 
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menjalin akad yang terbuka, jelas maksudnya, serta diterima oleh semua pihak 

guna memberikan informasi terhadap merger yang dilakukan perusahaan dan akan 

menciptakan keadilan, keharmonisan, dan keberkahan dalam usahanya. Sekaligus 

diharapkan mendatangkan kemaslahatan bersama baik itu masyarakat atau negara.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian 

 “Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Daftar Efek Syariah” sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian dari kelima rasio, yaitu current ratio menunjukkan 

adanya perbedaan pada periode 2 tahun sebelum dan sesudah 

merger, sedangkan pada debt to equity ratio, net profit margin, 

return on equity dan return on assets menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan sebelum dengan sesudah perusahaan 

melakukan merger pada periode penelitian. Hal ini dapat 

dimungkinkan untuk terjadi dikarenakan periode pengamatan 

dalam penelitian ini hanya empat tahun (dua tahun sebelum dengan 

dua tahun sesudah merger). 

2. Merger yang dilakukan oleh perusahaan sampel yang terdaftar 

dalam Daftar Efek Syariah tidak bertentangan dengan hukum  

Islam, dengan prinsip kerjasama dan tolong menolong dalam upaya 

untuk tetap mempertahankan eksistensi perusahaan dan mencegah 

perusahaan sampel dari kebangkrutan dan adanya keterbukaan 

informasi serta jujur dalam penyampaian pengumuman merger.  
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B. Saran 

1. Bagi perusahaan yang melakukan merger 

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan merger sebaiknya melihat 

kondisi perusahaan, baik dari manajemen perusahaan maupun financial 

perusahaan. Karena berdasarkan hasil penelitian ini, merger tidak 

menunjukan perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sehingga pihak manajemen perusahaan harus benar-benar 

memperhitungkan, apakah dengan melakukan merger akan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Bagi investor informasi sebelum dan sesudah merger sangatlah penting, 

karena hal itu dapat mempengaruhi reaksi pasar yang timbul dan 

mempengaruhi harga saham, sehingga investor sebaiknya mencari 

informasi yang lebih akurat karena dapat digunakan sebagai referensi 

untuk mengetahui besarnya kemakmuran yang akan diperoleh. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Peneliti selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian, 

menambah jumlah sampel dari semua jenis industri untuk dapat 

mengertahui pengaruh merger terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dalam melakukan penelitian pengaruh merger terhadap kinerja keuangan 

perusahaan merger selanjutnya, dapat menggunakan lebih banyak rasio 

yang terdapat pada penelitian terdahulu. Dengan demikian, akan lebih 

tampak perubahan kinerjanya dan hasil penelitian akan lebih mantap. 
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Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian 

No. Tanggal 

Merger 

Kode  Nama Perusahaan Perusahaan Target 

1. 2 Juni 2010 INPP PT Indonesian Paradise Property 

Tbk. 

PT Tirta Saga Wangi 

2. 18 Juli 2011 ICON PT Island Concepts Indonesia Tbk. PT Gama Wahyu Abadi 

3. 1 Januari 2011 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical 

Tbk. 

PT Tri Polyta Indonesia 

4. 2 Mei 2012 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk. PT Sorini Agro Asia 

Corporindo Tbk 

5. 1 Juli 2012 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. PT Multibreeder 

Adirama Indonesia 

Tbk. 
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Lampiran 2 

Output Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

cr_before 10 34.97 423.87 218.5480 128.64989 

cr_after 10 60.17 206.46 138.6780 51.03577 

der_before 10 .02 9.04 1.6540 2.74807 

der_after 10 .70 3.15 1.5130 .79270 

npm_before 10 -45.61 64.24 6.4000 29.01130 

npm_after 10 -3.82 9.83 3.2680 3.90163 

roe_before 10 -158.40 31.30 -6.3010 56.20023 

roe_after 10 -12.10 16.41 5.1040 7.97220 

roa_before 10 -15.78 17.58 5.4890 10.33079 

roa_after 10 -5.17 6.39 1.9670 3.26540 

Valid N (listwise) 10     
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 Lampiran 3 

Daftar Rasio-Rasio Keuangan Perusahaan Sampel Penelitian  

Kode 

perusahaan 
Tahun ke 

CR DER NPM ROE ROA 

Before  After  Before  After Before  After  Before  After  Before  After  

INPP 1 392,47 156,92 0,02 0,78 64,24 2,64 6,51 0,33 6,28 0,19 

ICON 1 34,97 102,31 9,04 3,15 -45,61 0,96 -158,4 5,95 -15,78 1,44 

TPIA 1 207,55 143,47 0,46 1,34 6,73 -3,82 16,99 -12,1 11,6 -5,17 

SMCB 1 146,58 63,92 0,45 0,7 14,14 9,83 14,13 10,86 9,71 6,39 

JPFA 1 159,11 206,46 1,18 1,84 4,30 2,99 17,74 12,21 8,12 4,29 

INPP 2 423,87 200,75 0,03 0,86 17,43 7,29 1,54 1,18 1,51 0,64 

ICON 2 76,99 144,23 3,15 2,3 -29,17 4,43 -32,03 16,41 -7,72 4,97 

TPIA 2 314,81 131,4 0,54 1,23 10,19 0,44 27,04 1,29 17,58 0,58 

SMCB 2 166,19 60,17 0,53 0,96 13,93 6,35 12,17 7,64 7,96 3,89 

JPFA 2 262,94 177,15 1,14 1,97 7,82 1,57 31,3 7,27 15,63 2,45 
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 Lampiran 4 

Hasil Output Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  cr_before cr_after 

N 10 10 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 218.5480 138.6780 

Std. Deviation 128.64989 51.03577 

Most Extreme Differences Absolute .158 .143 

Positive .158 .129 

Negative -.112 -.143 

Kolmogorov-Smirnov Z .500 .453 

Asymp. Sig. (2-tailed) .964 .986 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  der_before der_after 

N 10 10 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 1.6540 1.5130 

Std. Deviation 2.74807 .79270 

Most Extreme Differences Absolute .368 .186 

Positive .368 .186 

Negative -.276 -.153 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.165 .589 

Asymp. Sig. (2-tailed) .132 .878 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  npm_before npm_after 

N 10 10 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 6.4000 3.2680 

Std. Deviation 29.01130 3.90163 

Most Extreme Differences Absolute .271 .134 

Positive .252 .128 

Negative -.271 -.134 

Kolmogorov-Smirnov Z .857 .425 

Asymp. Sig. (2-tailed) .454 .994 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  roe_before roe_after 

N 10 10 

Normal Parameters
a,,b

 Mean -6.3010 5.1040 

Std. Deviation 56.20023 7.97220 

Most Extreme Differences Absolute .355 .175 

Positive .252 .086 

Negative -.355 -.175 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.124 .552 

Asymp. Sig. (2-tailed) .160 .921 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  roa_before roa_after 

N 10 10 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 5.4890 1.9670 

Std. Deviation 10.33079 3.26540 

Most Extreme Differences Absolute .231 .193 

Positive .121 .088 

Negative -.231 -.193 

Kolmogorov-Smirnov Z .729 .611 

Asymp. Sig. (2-tailed) .663 .850 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 5 

Hasil Output Uji Hipotesis 

2 Tahun Sebelum Dengan 2 Tahun Sesudah 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 

1 

cr_before - 

cr_after 

79.87000 113.50497 35.89342 -1.32656 161.06656 2.225 9 .053 

Pair 

2 

der_before - 

der_after 

.14100 2.08446 .65916 -1.35013 1.63213 .214 9 .835 

Pair 

3 

npm_before - 

npm_after 

3.13200 28.71350 9.08001 -

17.40840 

23.67240 .345 9 .738 

Pair 

4 

roe_before - 

roe_after 

-

11.40500 

57.96883 18.33135 -

52.87340 

30.06340 -.622 9 .549 

Pair 

5 

roa_before - 

roa_after 

3.52200 11.34101 3.58634 -4.59087 11.63487 .982 9 .352 

 

 


