
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Merger dan Akuisisi 

Resource Based Theory adalah sebuah pendekatan berbasis sumber daya 

yang dimiliki sebuah organisasi dalam menganalisis keunggulan bersaingnya. 

Konsep pemikiran yang dikembangkan dari strategi manajemen dan keunggulan 

kompetitif perusahaan yang menganalisis dan menginterpretasikan sumber daya 

organisasi sehingga organisasi mencapai keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan. 

Keunggulan kompetitif berkelanjutan berasal dari sumber daya dan 

kemampuan perusahaan mengontrol resource yang berharga, langka, tidak bisa 

diimitasi dan tidak bisa disubstitusikan. Sumber daya dan kemampuan dapat 

dilihat sebagai kumpulan aset perusahaan yang berwujud dan tidak berwujud, 

termasuk keterampilan manajemen perusahaan dan pengetahuan pengontrolan 

yang dimiliki (Barney, 1991). Pandangan Resource Based Theory mendasasari 

perusahaan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dan keunggulan kompetitif 

dengan cara menguasai dan memanfaatkan aset berwujud maupun tidak berwujud 

(Wernerfelt, 1984). 

Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi 

jika dapat dimanfaatkan dan kemampuan yang dimiliki karyawan dapat dikelola 

dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawan maka dapat 

menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Keunggulan kompetetif akan 
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tercipta apabila perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara 

efektif dan efisien dibanding para pesaing. Sumber daya perusahaan 

mempengaruhi persepsi manajerial dan oleh karenanya arah pertumbuhan adalah 

proposisi kognitif yang memperkuat pemikiran ekonomi bahwa profil sumber 

daya perusahaan akan mempengaruhi arah diversifikasi (Wernerfelt, 1984). 

Pandangan Resource Based Theory memberikan alasan teoritis untuk 

memprediksi kinerja yang unggul untuk kategori tertentu dari diversifikasi terkait 

(Ramanujam & Varadarajan, 1989). 

Resource Based Theory menganggap merger dan akuisisi sebagai strategi 

yang digunakan untuk mengakses sumber daya perusahaan lain, untuk tujuan 

menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai yang tidak tersedia dalam 

perusahaan sebelumnya. Menciptakan nilai tertinggi dari sumber daya yang ada 

dengan menggabungkannya dengan sumber daya orang lain, dengan kombinasi ini 

dapat menghasilkan pengembalian yang optimal (Das & Teng, 2000). 

 

2.2 Metode Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Penelitian mengenai analisis terhadap kinerja dan karakteristik 

keuangan perusahaan non-keuangan yang terlibat dalam merger dan akuisisi di 

Malaysia dengan mengambil data selama periode 2 tahun. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pengujian sampel berpasangan dan analisis t-test. Beberapa 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROE, dividends payout, 
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gearing ratio, price-earnings ratio, total asset dan EPS. Setelah diuji, hasil 

penelitian menyimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan (Marimuthu, 2008). 

Penelitian mengenai perbandingan kinerja sebelum dan setelah merger dan 

akuisisi dilakukan selama periode 1999-2002 yang menguji pengaruh merger dan 

akuisisi terhadap kinerja operasi. 30 perusahaan yang dijadikan sampel melakukan 

kegiatan merger selama periode tersebut. Data 3 tahun sebelum dan setelah 

merger diuji untuk melihat perbandingan kinerja perusahaan. Variabel yang diuji 

dalam penelitian ini adalah ROCE, ATR dan DER. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa merger dan akuisisi tidak memberikan perbaikan terhadap profitabilitas, 

efisiensi dan leverage perusahaan (Kumar, 2009). 

Penelitian mengenai analisis dampak merger dan akuisisi pada efisiensi 

keuangan pada lembaga keuangan yang terpilih di India selama periode 2000-

2008. Analisis dilakukan dengan pendekatan rasio dengan melihat perubahan 

posisi keuangan selama periode tersebut dan melihat perubahan efisiensi 

perusahaan selama periode pra dan pasca merger. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah profit before tax, profit before tax to total income, ROCE, 

EPS, CR dan DER. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pada EPS dan 

DER secara signifikan dan kinerja keuangan lainnya mengalami peningkatan 

tetapi tidak signifikan pasca merger dan akuisisi (Chaudhary, Kaushik, & Sinha, 

2010). 

Penelitian mengenai efek merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan 

pengakuisisi di Turki. Sebanyak 62 perusahaan yang terlibat dalam transaksi 

merger dan akuisisi antara tahun 2003 hingga 2007 dijadikan sebagai sampel 
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penelitian. Beberapa variabel yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah 

ROA, ROE, dan return on sales pre dan pasca merger dan akuisisi. Hasil 

penelitian menunjukkan ROA dan dan return on sales pasca akuisisi lebih rendah. 

Hasilnya tidak dikonfirmasi ketika ukuran ROE digunakan  (Selcuk & Yilmaz, 

2011). 

Penelitian mengenai perbandingan profitabilitas sebelum dan setelah merger 

akuisisi diteliti di India pada tahun 2007. Sampel perusahaan yang diteliti 

berjumlah 10 perusahaan kimia yang terdaftar di Bombay Stock Exchange yang 

melakukan merger dan akuisisi pada tahun tersebut. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode paired sample t-test dengan menggunakan laporan 

keuangan 3 tahun sebelum dan setelah merger dan akuisisi. Variabel yang diuji 

dalam penelitian ini adalah GPR, OPR dan NPR. Hasil penelitian membuktikan 

profitabilitas keseluruhan industri kimia meningkat secara signifikan setelah 

merger (Azhagaiah & Kumar, 2011). 

Penelitian akuisisi di sektor bank dengan mengkaji mengenai dampak 

akuisisi di sektor bank antara Cypriot financial institution Laiki Bank dan the 

Greek Marfin Investment Group terhadap profitabilitas bank baru setelah 

dimerger. Data diambil dari laporan keuangan bank selama 4 tahun sebelum 

akuisisi dan empat tahun setelah akuisisi. Variabel yang dibandingkan dalam 

penelitian ini adalah ROA dan ROE menggunakan dupont analysis. Hasil 

penelitian menunjukkan profitabilitas mengalami penurunan setelah merger 

(Georgios & Georgios, 2011). 
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Penelitian mengenai pengaruh retrukturisasi terhadap peningkatan kinerja 

perusahaan di industri sektor minyak dan gas yang dianalisis di Nigeria. Sampel 

perusahaan di ambil dari Bursa Efek Nigeria (NSE). Perbandingan dibuat antara 3 

tahun sebelum dan setelah restrukturisasi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah analisis rasio keuangan dan uji T. Variabel yang dibandingkan dalam 

penelitian ini adalah ROA, GPR, earning before taxes, CR, QR, total debt ratio, 

dan total asset ratio. Hasil penelitian menemukan restrukturisasi memiliki 

pengaruh signifikan positif pada likuiditas dan solvabilitas perusahaan, sedangkan 

profitabilitas mengalami penurunan (Sulaiman, 2012). 

Penelitian tentang dampak merger dan akuisisi terhadap kinerja bank 

komersial di Kenya. Sampel perusahaan yang diambil merupakan perusahaan 

yang melakukan merger dan akuisisi sebanyak 26 bank. Data yang diuji diambil 

dari laporan keuangan tahun 2000-2010. Metode penelitian dilakukan secara 

kualitatif dan kuantitatif. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah EPS, 

ROA dan ROE. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas perusahaan 

mengalami peningkatan setelah merger dan akuisisi (Kithitu, Cheluget, Keraro, & 

Mokamba, 2012). 

Penelitian tentang pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 

Tata Group pernah diteliti dengan mengambil sampel perusahaan selama periode 

2003-2004 hingga 2007-2008 sebanyak 24 perusahaan. Data 3 tahun sebelum 

merger dan akuisisi dan setelahnya diuji menggunakan paired sample t-test. 

Variabel yang diteliti adalah CR, working capital, DER, RONW, dan ROI. Hasil 
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penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan (Verma & Sharma, 

2012). 

Penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

perusahaan di India di salah satu sektor, yaitu perusahaan penerbangan. 

Perusahaan penerbangan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi pada tahun 2007 dan 2008. Data yang digunakan 

adalah 2 tahun laporan keuangan sebelum dan setelah merger dan akuisisi. Paired 

t-test digunakan dalam penelitian. Variabel yang diteliti dalam penelitian tersebut 

adalah GPR, NPR, EPS, ROA/ROI, ROE, ROCE, CR, DER, price/earning ratio, 

price-to-book ratio, interest coverage, acid-test ratio, total capitalization, dan 

market capitalization. Hasil penelitian menemukan variabel tidak mengalami 

perubahan signifikan (Mahesh & Prasad, 2012). 

Penelitian untuk mengeksplorasi potensi perusahaan dengan mengkaji 

perbedaan perbandingan sebelum dan setelah merger dan akuisisi dalam analisis 

keuangan pada 10 perusahaan besar dari daftar perusahaan merger dan akuisisi di 

India. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah CR, DER, ROCE, RONW, 

ROA, liquidity ratio dan total debt to long term funds. Hasil penelitian 

menunjukkan liquidity ratio mengalami peningkatan tidak signifikan, return on 

long term funds, ROCE dan ROA meningkat signifikan tetapi RONW menurun 

setelah merger dan akuisisi. DER dan total debt to long term funds meningkat 

secara signifikan (Kumara & Satyanarayana, 2013). 

Penelitian untuk mengetahui dampak merger dan akuisisi terhadap kinerja 

perusahaan pengakuisisi dan diakuisisi yaitu Guinness Ghana Limited (GGL) dan 
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Ghana Breweries Limited (GBL) yang melakukan akuisisi pada tahun 2004. Data 

penelitian yang digunakan adalah 5 tahun sebelum dan setelah akuisisi. Variabel 

yang diteliti adalah GPR, NPR, ROA, ROE, QR, CR, DER, debt ratio, internal 

growth rate, sustainable growth rate, dividend per share, dan EPS. Hasilnya 

menunjukkan kinerja perusahaan cenderung menurun setelah akuisisi, tetapi 

dividend per share mengalami peningkatan (Darko & Twum, 2014). 

Penelitian mengenai dampak merger dan akuisisi terhadap profitabilitas 

pada industri manufaktur yang diteliti di India. 39 perusahaan manufaktur dipilih 

berdasarkan kecukupan data di Indonesia dalam jangka waktu 10 tahun dari thaun 

2001-2002 hingga 2011-2012 dengan mempertimbangkan perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi di tahun 2006-2007. Sampel berpasangan t-test 

diterapkan untuk mempelajari perbedaan rata-rata dalam profitabilitas perusahaan 

dalam periode sebelum dan setelah merger. Beberapa variabel yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah GPR, NPR, OPR, ROI, ROE, ROA, RONW, return on 

long term fund, sales to total assets, dan EPS. Hasil penelitian menunjukkan 

profitabilitas mengalami peningkatan setelah merger dan akuisisi (Azhagaiah & 

Sathishkumar, 2014). 

Penelitian mengenai dampak akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pengakuisisi di Kenya. Laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi tiga 

tahun sebelum dan sesudah akuisisi diperiksa. Uji t berpasangan digunakan untuk 

menguji hipotesis. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah NPR, EPS, 

ROCE, ROE, total asset turn over, fixed assets turn over ratio, dan working 

capital turn over ratio. Hasil penelitian menunjukkan NPR, EPS dan ROCE 
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mengalami penurunan sedangkan ROE, ATR, fixed assets turn over ratio, dan 

working capital turn over ratio tidak mengalami perbedaan signifikan (Inoti, 

Onyuma, & Muiru, 2014). 

Penelitian dampak merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur di Pakistan. Sampel penelitian terdiri dari 12 perusahaan 

manufaktur yang terlibat proses merger selama periode 2000-2009. Tiga tahun 

sebelum dan setelah merger digunakan sebagai data untuk menguji signifikansi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah paired sample t test. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah CR, QR, debt/equity, debt ratio, ROCE, 

ROE, GPR, NPR, OPR, fixed assets turnover, assets turnover, sales growth, EPS 

dan break- up value per share. Hasil penelitian menemukan bahwa profitabilitas, 

likuiditas dan posisi permodalan perusahaan secara signifikan mengalami 

peningkatan sementara efisiensi memburuk. Merger memberikan dampak yang 

berbeda pada industri yang berbeda (Ahmed & Ahmed, 2014). 

Penelitian dengan membandingkan kinerja 2 perusahaan yang pernah 

melakukan merger dan akuisisi dengan kinerja 2 perusahaan yang belum pernah 

melakukan merger dan akuisisi. Variabel yang dibandingkan dalam penelitian ini 

adalah CR, ROA, ROE, EPS dan deposit growth rate. Hasil penelitian 

menunjukkan kinerja perusahaan meningkat setelah 2 atau 3 tahun merger dan 

akuisisi dilakukan. Akan tetapi EPS memiliki efek negatif ketika jangka pendek 

dan efek positif ketika jangka panjang (Moctar & Xiaofang, 2014). 

Penelitian mengenai pengaruh aktivitas merger dan akuisisi pada kinerja 

keuangan perusahaan yang bergerak di sektor non keuangan di Pakistan. Total 16 
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perusahaan dipilih yang terlibat dalam merger dan akuisisi selama periode 2000-

2009. Pengujian data dilakukan menggunakan paired sample t-test. Variabel yang 

diteliti dalam penelitian tersebut adalah EPS, ROA dan ROE. Hasil penelitian 

menunjukkan kinerja perusahaan rata-rata memburuk setelah merger dan akuisisi 

(Ashfaq, Usman, Hanif, & Yousaf, 2014). 

Penelitian mengenai evaluasi kinerja keuangan perusahaan-perusahaan 

pengakuisisi setelah merger di India. 2 perusahaan Tata Group dijadikan sampel 

penelitian yang diakuisisi pada tahun 2007. Data keuangan 3 tahun sebelum dan 

setelah akuisisi diambil untuk dibandingkan yang diuji menggunakan paired 

sample t-test. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah OPR, GPR, NPR, 

CR dan QR. Hasil penelitian menunjukkan semua rasio profitabilitas memiliki 

efek negatif dan penurunan kinerja. CR mengalami peningkatan tetapi QR tidak 

mengalami perubahan (Kanahalli & Jayaram, 2014). 

Penelitian mengenai pengaruh kegiatan akuisisi terhadap indikator keuangan 

di Turki. Uji Wilcoxon Signed Rank digunakan dalam program SPSS-16 untuk 

menganalisi perbedaan yang signifikan dalam rasio keuangan yang disebabkan 

oleh kegiatan akuisisi 10 perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Istanbul (BIST) 

dan melakukan kegiatan akuisisi dari tahun 2004 hingga 2005. Variabel yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah CR, assets turn over ratio, leverage ratio, 

NPR, dan average stock return. Hasil penelitian menunjukkan assets turnover 

ratio, leverage ratio dan NPR mengalami peningkatan setelah akuisisi. Sedangkan 

current ratio tidak mengalami perubahan dan  average stock return mengalami 

penurunan (Erdogan & Erdogan, 2014). 
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Penelitian mengenai analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

perusahaan di Ghana yang mengakuisisi di Ghana. Studi ini menggunakan data 

dari kasus Mobil Oil Ghana oleh Total Petroleum Ghana Limited dari tahun 2000 

hingga tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah t-test. Variabel yang 

diteliti dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu rasio 

profitabilitas (gross operating margin, net operating margin, ROA, dan ROE), 

expenses ratios (general,selling and administrative expense ratio dan net interest 

charge ratio), rasio likuiditas (CR, QR dan acid test ratio), financial leverage 

ratios (long term liabilities to total assets dan DER), growth (sales growth dan 

total assets growth) dan investment returns (EPS dan dividends per share). 

Hasilnya, semua rasio profitabilitas mengalami penurunan kecuali gross operating 

margin mengalami kenaikan setelah merger.  Rasio expense dan leverage 

menurun dan rasio likuiditas sedikit menurun. Akan tetapi, growth of turnover dan 

assets, EPS dan dividend per share mengalami peningkatan (Harvey, 2015). 

Penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

perusahaan di India, terkait dengan kinerja jangka panjang dari perusahaan yang 

mengakuisisi. 305 sampel perusahaan yang diambil melakukan akuisisi selama 

periode 2003-2008. Analisis kinerja keuangan dilakukan 5 tahun sebelum dan 

setelah akuisisi. Paired t-test dilakukan sebagai metode penelitian. Variabel yang 

diteliti adalah ROE, ROCE, OPR based on sales, OPR based on assets, NPR, 

COGS ratio, labor related expense ratio, selling, general and administration 

expense ratio, R&D expense ratio, fixed assets turnover ratio, ATR, current 

assets turnover ratio, CR, dan debt to assets ratio. Hasil penelitian menemukan 
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bahwa profitabilitas, R&D expense ratio, fixed assets turnover ratio, dan CR 

mengalami peningkatan pasca merger dan akuisisi. Selling, general and 

administration expense ratio, COGS ratio dan labor related expense ratio 

mengalami pengaruh negatif yang signifikan. Sedangkan ATR dan debt to assets 

ratio tidak mengalami perubahan (Rani, Yadav, & Jain, 2015). 

Penelitian mengenai dampak merger dan akuisisi terhadap potensi moneter 

perusahaan-perusahaan di India. Sebanyak 10 perusahaan manufaktur diambil 

sebagai sampel penelitian. Data 5 tahun sebelum dan setelah merger da akuisisi di 

analisis dengan menggunakan metode analisis rasio, standar deviasi dan t-test. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah GPR, NPR, return on 

gross capital employed, ROCE, return on shareholder’s funds, return on long 

term funds, dan EPS. Hasil penelitian menunjukkan merger dan akuisisi 

memberikan pengaruh signifikan positif kecuali EPS dan return on long term 

funds yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan (Neethu & 

Viswanathan, 2015). 

Penelitian tentang efek merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan di 

wilayah Eropa yaitu Kroasia. Analisis dilakukan pada perusahaan Kroasia yang 

terlibat dalam aktivitas M&A pada periode 2008 hingga 2011. Variabel yang diuji 

dalam penelitian ini adalah ROA, ROE dan profit margin. Hasilnya menunjukkan 

merger dan akuisisi tidak memberikan pengaruh yang signifikan (Pervan, Visic, & 

Barnjak, 2015). 

Penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap produktivitas 

dan profitabilitas pada sektor perbankan di India. Penelitian ini memeriksa kinerja 
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sampel dua bank yaitu publik dan sektor swasta berdasarkan rasio keuangan dan 

perspektif pra dan pasca merger. Pengumpulan data mencakup kinerja keuangan 

bank terpilih dari 2004-2005 hingga 2014-2015. Metode penelitian yang 

digunakan adalah mean aritmetika, standar deviasi, t-test dan p-value. Variabel 

yang diuji dalam penelitian ini adalah GPR, OPR, NPR, ROE, ROCE, RONW, 

interest coverage, deposit per employee, credit deposit ratio, DER, CR, QR, EPS 

dan business per branch. Hasil penelitian menunjukkan merger dan akuisisi 

memberikan dampak positif terhadap NPR, RONW dan deposit per employee 

sedangkan tidak ada perubahan yang signifikan pada variabel lainnya (Singh & 

Gupta, 2015). 

Penelitian mengenai dampak akuisisi pada pihak pengakuisisi dan diakuisisi 

terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Sampel perusahaan diambil 

terdiri dari 72 perusahaan pengakuisisi dan 30 perusahaan diakuisisi. Perusahaan 

yang diambil merupakan perusahaan yang melakukan akuisisi selama periode 

2003 sampai dengan 2011. paired sample t-test digunakan sebagai metode 

pengujian dengan menggunakan data kinerja perusahaan 3 tahun sebelum dan 

setelah akuisisi. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah EPS, CR, ROCE, 

DER, dan interest coverage ratio. Hasil penelitian menunjukkan merger dan 

akuisisi tidak memberikan pengaruh terhadap perusahaan pengakuisisi. 

Perusahaan yang diakuisisi mengalami pengaruh positif pada variabel CR dan 

DER (Edi & Cen, 2016). 

Penelitian mengenai tren lingkungan bisnis dan implikasi merger dan 

akuisisi terhadap profitabilitas, leverage dan kekayaan pemegang saham di 
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Nigeria. Penelitian yang dilakukan menggunakan data 3 tahun sebelum merger 

(2007-2009) dan setelah (2010-2012). Data diperoleh dari laporan keuangan dan 

akun Access Bank PLC yang bergabung dengan Intercontinental Bank PLC. Data 

yang dikumpulkan di evaluasi dan di analisis menggunakan uji McNemar. 

Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah ROE, ROCE, return on asset 

margin, NPR, GPR, interest paid to total deposit, EPS, dividend per share, price 

earnings ratio, dividend payout ratio, dividend yield, earnings yield, total debt to 

sharholders equity, long term debt to shareholders funds, gearing ratio, fixed 

interest cover, propietary ratio, dan fixed dividend cover. Hasilnya menunjukkan 

merger dan akuisisi memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas, leverage 

dan investment ratio perusahaan (Omoye & Aniefor, 2016). 

Penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan di Amerika Serikat. Penelitian ini mengunakan 

analisis data panel dengan periode waktu 6 tahun sebelum dan sesudah dengan 

ukuran sampel 100 perusahaan sampel. Paired t-test digunakan dalam penelitian 

ini untuk melakukan perbandingan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah NPR, ROE, EPS, dan sales 

growth. Hasil penelitian menemukan profitabilitas perusahaan meningkat setelah 

merger dan akuisisi (Yanan, Hamza, & Basit, 2016). 

Penelitian yang meneliti pengaruh dari akuisisi terhadap kinerja perusahaan 

pengakuisisi. Penelitian ini mengambil 21 perusahaan Indonesia yang terlibat 

dalam akuisisi selama masa periode 2011-2013. Data berupa rasio keuangan yang 

dikumpulkan dari Indonesian Capital Market Directory yang tersedia dalam situs 
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web Bursa Efek Indonesia. 5 rasio digunakan dalam penelitian ini dan di uji 

menggunakan paired sample t-test. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah 

CR, DER, asset turn over, NPR dan EPS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Syukur & Fitri, 2016). 

Penelitian yang meneliti motif dan hasil dari aksi cross-border merger dan 

akuisisi dari perusahaan multinasional di China. Sampel diperoleh dari China 

Stock Market & Accounting Research (CSMAR) Database dan mencakup semua 

perusahaan non finansial dan non utilitas yang terdaftar di Shanghai and Shenzhen 

Stock Exchanges. Data perusahaan yang terlibat merger dan akuisisi dikumpulkan 

dari periode antara 1998-2013. Penelitian ini melihat dampak dari merger dan 

akuisisi pada tata kelola perusahaan apakah dapat meningkatkan tata kelola 

perusahaan yang mengarah pada peningkatan kualitas laba pengakuisisi di China. 

Hasil yang ditemukan adalah akuisisi dari perusahaan target dari negara maju 

mengarah ke peningkatan yang signifikan pada kualitas laba pengakuisisi, 

sedangkan perolehan dari perusahaan target dari negara berkembang tidak 

memiliki dampak demikian (Ding, Mo, & Zhong, 2016). 

Penelitian mengenai pengaruh kinerja pasca merger dan akuisisi. Periode 

waktu merger dan akuisisi yang dijadikan sampel penelitian adalah aksi merger 

dan akuisisi yang dilakukan perusahaan selama tahun 2003-2011. Laporan 

keuangan 3 tahun sebelum dan setelah dijadikan sebagai data penelitian dan 

diseleksi dengan menggunakan purposive sampling. Data dianalisis dengan paired 

sample t-test. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah RONW, 

ROA, CR, QR, dan DER. Hasilnya adalah perusahaan merger tidak memberikan 
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pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan kecuali DER yang mengalami 

penurunan (Edi & Rusadi, 2017). 

Penelitian tentang dampak merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi terpilih di India. Analisis dilakukan mengambil data tiga 

tahun sebelum dan setelah merger dan akuisisi. Sampel penelitian terdiri dari 7 

industri yang berbeda yang melakukan merger selama periode 2006-2012. Metode 

penelitian yang diterapkan adalah paired t test. Penelitian ini menggunakan 8 

variabel dependen yaitu GPR, NPR, OPR, ROCE, EPS, CR, QR, dan DER pada 

perusahaan pengakuisisi terpilih di India. Hasil penelitian menyimpulkan tidak 

terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (Gupta & Banerjee, 

2017). 

 

2.3 Kinerja Perusahaan dan Pengembangan Hipotesis 

 Kinerja organisasi adalah fenomena yang melibatkan semua kategori 

pemangku kepentingan dan mewakili inisiatif penting untuk mengendalikan dan 

menerapkan strategi jangka panjang (Vintila & Nenu, 2015), menyangkut refleksi 

prestasi dari kegiatan perusahaan dalam berbagai aspek seperti aspek keuangan, 

aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek 

teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya. 

Kinerja keuangan adalah suatu kajian yang dilakukan untuk melihat suatu 

perusahaan telah bagaimana melaksanakan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar sesuai dengan aturan-aturan. Aksi merger dan akuisisi untuk menciptakan 

sinergi dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Kinerja keuangan dapat 
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diukur dan dianalisa dengan menggunakan rasio yang dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang di publikasikan. Penghitungan rasio-rasio dari laporan keuangan 

yang kemudian dianalisa pada dasarnya dilakukan untuk mengevaluasi kondisi 

keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan 

(Syamsudin & Primayuta, 2009). Perbandingan antara kinerja perusahaan sebelum 

merger dan akuisisi dan setelah aksi merger dan akuisisi dilakukan untuk melihat 

perbedaan kinerja perusahaan akibat aksi merger dan akuisisi tersebut. 

Argumen dasar resource based theory adalah bahwa kinerja perusahaan 

ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dengan sumber daya 

langka yang lebih berharga lebih mungkin menghasilkan keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan organisasi dan akhirnya 

mengarah pada kinerja yang lebih tinggi (Liang, You, & Liu, 2010). 

 

2.3.1 Gross Profit Ratio 

GPR adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan hubungan antara laba 

kotor dan total pendapatan penjualan bersih. GPR digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja operasional bisnis yang dihitung dengan membandingkan laba kotor 

dengan penjualan. Laba kotor sangat penting untuk suatu bisnis karna harus cukup 

untuk menutupi semua biaya sehingga tetap menghasilkan keuntungan (Neethu & 

Viswanathan, 2015). Semakin tinggi GPR suatu perusahaan semakin baik karna 

semakin rendah biaya barang yang dijual (Gitman & Zutter, 2012). GPR yang 

tinggi menunjukkan lebih banyak keuntungan yang diperoleh dari pendapatan dan 

tersedia untuk menutupi biaya non-produksi (Neethu & Viswanathan, 2015). 
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Merger dan akuisisi perusahaan dapat menghasilkan restrukturisasi industri 

yang signifikan dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan industri yang pesat 

dengan menghasilkan economic of scale (Gupta, 2012). Dua atau lebih perusahaan 

yang melakukan penggabungan dipercaya akan menciptakan sinergi yang dapat 

memicu kenaikan penjualan sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang 

lebih besar dalam memperoleh laba dan GPR perusahaan akan meningkat. 

Penelitian pengaruh merger dan akuisisi terhadap GPR dengan 

membandingkan kinerja sebelum dan setelah merger dan akuisisi memberikan 

hasil yang berbeda-beda. GPR perusahaan mengalami peningkatan signifikan 

sesuai hasil penelitian Azhagaiah dan Kumar (2011), Neethu dan Viswanathan 

(2015), Omoye dan Aniefor (2016) dan mengalami peningkatan tidak signifikan 

setelah merger dan akuisisi sesuai dengan penelitian Azhagaiah dan Satishkumar 

(2014), Ahmed dan Ahmed (2014), Harvey (2015) serta tidak memberikan 

dampak signifikan sesuai dengan hasil penelitian Sulaiman (2012), Gupta dan 

Banerjee (2017), Mahesh dan Prasad (2012), Kanahalli dan Jayaram (2014), Singh 

dan Gupta (2015) dan cenderung menurun setelah merger dan akuisisi sesuai hasil 

penelitian Darko dan Twum (2014). 

Hipotesis untuk variabel profitabilitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap gross profit 

ratio. 
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2.3.2 Operating Profit Ratio 

OPR adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan hubungan antara laba 

bersih operasi dan total pendapatan penjualan bersih. OPR digunakan untuk 

membantu kemampuan manajemen dalam menjalankan bisnis. Semakin tinggi 

OPR suatu perusahaan semakin baik (Gitman & Zutter, 2012). OPR yang tinggi 

menunjukkan efisiensi perusahaan yang baik dalam mengendalian biaya dan 

pengeluaran terkait operasi bisnis. Bergabungnya  sumber daya dari dua atau lebih 

perusahaan dapat menghemat penggunaan biaya operasi untuk perusahaan 

(Georgios & Georgios, 2011). Kemampuan perusahaan akan meningkat dalam 

menghasilkan laba operasional karena penghematan yang dilakukan tersebut, 

sehingga OPR akan meningkat setelah merger dan akuisisi. 

Penelitian pengaruh merger dan akuisisi terhadap OPR memberikan hasil 

yang berbeda-beda. OPR perusahaan mengalami peningkatan signifikan sesuai 

dengan hasil penelitian Ahmed dan Ahmed (2014), Azhagaiah dan Kumar (2011), 

dan mengalami peningkatan tidak signifikan sesuai hasil penelitian Azhagaiah dan 

Kumar (2014), dan tidak memberikan pengaruh signifikan sesuai hasil penelitian 

Kanahalli dan Jayaram (2014), Singh dan Gupta (2015), Gupta dan Banerjee 

(2017) dan mengalami penurunan signifikan sesuai hasil penelitian Rani et al. 

(2015). 

Hipotesis untuk variabel profitabilitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

H2 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap operating profit 

ratio. 

 

Leony Ira Yanti. Dampak Aksi Korporasi terhadap Kinerja Perusahaan. UIB Repository©2019



2.3.3 Net Profit Ratio 

NPR adalah rasio pengukuran hubungan antara laba bersih setelah pajak dan 

total pendapatan penjualan bersih. NPR digunakan untuk menilai kinerja dari 

waktu ke waktu. NPR berguna untuk mengukur profitabilitas keseluruhan dari 

bisnis (Neethu & Viswanathan, 2015). Semakin tinggi NPR suatu perusahaan 

semakin baik (Gitman & Zutter, 2012). NPR yang tinggi menunjukkan 

manajemen efisiensi dari urusan bisnis (Neethu & Viswanathan, 2015). NPR yang 

tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan yang semakin baik dalam 

mendapatkan laba yang tinggi. Dua sumber daya atau lebih perusahaan yang 

bergabung dapat memperngaruhi NPR dan NPR akan meningkat karena 

kemampuan perusahaan dalam melakukan promosi dan penjualan menjadi lebih 

efektif dan efisien.  

Penelitian tentang dampak merger dan akuisisi terhadap NPR perusahaan 

juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. NPR perusahaan mengalami 

peningkatan signifikan sesuai penelitian Azhagaiah dan Kumar (2011), Ahmed 

dan Ahmed (2014), Neethu dan Viswanathan (2015) dan mengalami peningkatan 

tidak signifikan sesuai dengan hasil penelitian Azhagaiah dan Satishkumar (2014), 

Singh dan Gupta (2015), Yanan et al. (2016) dan tidak mengalami perubahan 

signifikan sesuai dengan hasil penelitian Mahesh dan Prasad (2012), Inoti et al. 

(2014), Erdogan dan Erdogan (2014), Rani et al. (2015), Omoye dan Aniefor 

(2016), Syukur dan Fitri (2016), Gupta dan Banerjee (2017) dan cenderung 

menurun setelah merger dan akuisisi sesuai hasil penelitian Darko dna Twum 

(2014). 
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Hipotesis untuk variabel profitabilitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

H3 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap net profit ratio. 

 

2.3.4 Return on Capital Employed 

ROCE adalah rasio yang mengukur hubungan antara laba bersih sebelum 

bunga dan pajak dengan modal kerja perusahaan. ROCE yang semakin tinggi 

semakin menguntungkan karna ROCE menunjukkan banyaknya laba yang 

dihasilkan dari setiap modal kerja yang diinvestasikan. Setelah merger dan 

akuisisi yang mempengaruhi nilai ROCE yang menjadi semakin tinggi 

menunjukkan bahwa pemanfaatan aset yang didanai dalam pendanaan jangka 

panjang perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba operasional. 

Penelitian dampak merger dan akuisisi terhadap ROCE dengan 

membandingkan rasio ROCE perusahaan sebelum dan setelah merger dan akuisisi 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda di berbagai negara. ROCE mengalami 

peningkatan signifikan sesuai hasil penelitian Kumara dan Satyanarayana (2013), 

Ahmed dan Ahmed (2014), Neethu dan Viswanathan (2015), Omoye dan Aniefor 

(2016) dan mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan sesuai hasil penelitian 

Chaudary et al. (2010), dan tidak terdapat perubahan yang signifikan sesuai hasil 

penelitian Mahesh dan Prasad (2012), Rani et al. (2015), Gupta dan Banerjee 

(2017) dan mengalami penurunan yang signifikan sesuai penelitian Kumar (2009), 

Inoti et al. (2014). Pada penelitian Singh dan Gupta (2015) yang dilakukan 

terhadap bank di India menunjukkan hasil ROCE ICICI bank mengalami 
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peningkatan yang signifikan setelah merger dan akuisisi tetapi tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap ROCE State Bank of India. 

Hipotesis untuk variabel profitabilitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

H4 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap return on capital 

employed. 

 

2.3.5 Earnings Per Share 

EPS adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan hubungan antara laba 

bersih dengan jumlah saham yang beredar. EPS semakin tinggi semakin baik 

karna menunjukkan perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi untuk 

dibagikan ke pemegang sahamnya. Angka EPS sangat penting bagi pemegang 

saham biasa dan potensial karena pembayaran dividen dan peningkatan nilai 

saham di masa depan tergantung pada pendapatan perusahaan. EPS yang lebih 

tinggi menunjukkan perolehan pendapatan yang lebih tinggi, posisi keuangan kuat 

dan perusahaan dapat diandalkan untuk menginvestasikan uang (Neethu & 

Viswanathan, 2015). 

Merger dan akuisisi merupakan restrukturisasi perusahaan yang akan 

membuat jumlah saham yang beredar mengalami perubahan dan perubahan laba 

sehingga hasil EPS setelah merger dan akuisisi akan mengalami perbedaan. 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap EPS 

perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda. EPS mengalami peningkatan 

signifikan sesuai hasil penelitian Chaudary et al. (2010), mengalami peningkatan 

tidak signifikan sesuai hasil penelitian Kithitu et al. (2012), Ahmed dan Ahmed 
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(2014), Azhagaiah dan Satishkumar (2014), Omoye dan Aniefor (2016), Yanan et 

al. (2016) dan tidak mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan 

penelitian Marimuthu (2008), Mahesh dan Prasad (2012), Neethu dan 

Viswanathan (2015), Singh dan Gupta (2015), Edi dan Cen (2016), Syukur dan 

Fitri (2016), Gupta dan Banerjee (2017) dan mengalami penurunan sesuai hasil 

penelitian Darko dan Twum (2014), Inoti et al. (2014), Ashfaq et al. (2014), 

Harvey (2015). Berbeda dengan penelitian lainnya, Moctar dan Xiaofang (2014) 

menunjukkan hasil EPS yang berbeda, EPS mengalami penurunan dalam jangka 

pendek dan mengalami peningkatan dalam jangka panjang. 

Hipotesis untuk variabel profitabilitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

H5 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap earning per 

share. 

 

2.3.6 Return on Asset 

ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan setiap aset dalam menghasilkan laba bersih 

menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh aset perusahaan. 

Semakin tinggi angka ROA menunjukkan bahwa tingkat efisiensi perusahaan 

yang tinggi dalam menghasikan laba bersih dari setiap aset (Azhagaiah & 

Sathishkumar, 2014). Analisis ROA dapat dimanfaatkan untuk mengukur efisiensi 

keputusan yang dilakukan oleh unit perusahaan, yaitu dengan mengalokasikan 

semua biaya dan modal ke dalam divisi yang bersangkutan sehingga dapat 

membandingkan efisiensi suatu divisi ke divisi yang lain. ROA selain berguna 
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untuk keperluan dalam mengontrol, ROA juga berguna dalam keperluan 

perencanaan misalnya digunakan sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan 

jika perusahaan akan melakukan perluasan. Sinergi yang baik yang telah tercapai 

setelah merger dan akuisisi akan membuat ROA perusahaan menjadi lebih baik 

dibanding sebelum merger dan akuisisi. 

Penelitian menyangkut dampak merger dan akuisisi terhadap ROA telah 

banyak dilakukan dan menunjukkan hasil yang berbeda. ROA mengalami 

peningkatan signifikan sesuai hasil Kumara dan Satyanarayana (2013), Omoye 

dan Aniefor (2016), dan mengalami peningkatan tidak signifikan sesuai hasil 

penelitian Kithitu et al. (2012), Azhagaiah dan Satishkumar (2014), Moctar dan 

Xiaofang (2014) dan tidak mengalami perubahan signifikan sesuai hasil Mahesh 

dan Prasad (2012), Pervan et al. (2015), Edi dan Rusadi (2017), mengalami 

penurunan sesuai hasil Selcuk dan Yilmaz (2011), Georgios dan Georgios (2011), 

Sulaiman (2012), Darko dan Twum (2014), Ashfaq et al. (2014), Harvey (2015). 

Hipotesis untuk variabel profitabilitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

H6 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 

 

2.3.7 Return on Equity 

ROE adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih dari setiap modal yang disetor pemegang saham. Semakin tinggi rasio, 

semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan modal dan pengembalian yang 

lebih baik kepada investor (Azhagaiah & Sathishkumar, 2014). ROE dapat 

dijadikan sebagai indikator dalam menilai efektivitas sebuah manajemen yang 
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diterapkan untuk melakukan pembiayaan ekuitas atau menumbuhkan kemajuan 

perusahaan dan melihat bagaimana perkembangan dan kemampuan suatu 

perusahaan dalam mempertahankan pendapatan yang positif. Skala perusahaan 

yang menjadi lebih besar ditambah motivasi sinergi finansial yang didapat dari 

gabungan aset dan modal yang secara terus menerus membuat kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba (ROE) akan meningkat sehingga kinerja ROE 

akan meningkat dibandingkan sebelum merger. 

Penelitian mengenai dampak merger dan akuisisi terhadap ROE 

menghasilkan pengaruh yang berbeda. ROE mengalami peningkatan yang 

signifikan sesuai hasil Ahmed dan Ahmed (2014), Singh dan Gupta (2015), 

Omoye dan Aniefor (2016) dan mengalami peningkatan tidak signifikan sesuai 

penelitian Kithitu et al. (2012), Azhagaiah dan Satishkumar (2014), Moctar dan 

Xiaofang (2014), Rani et al. (2015), Yanan et al. (2016) dan tidak mengalami 

perubahan signifikan sesuai hasil penelitian Marimuthu (2008), Mahesh dan 

Prasad (2012), Inoti et al (2014), Pervan et al. (2015), Edi dan Cen (2016) dan 

mengalami penurunan setelah merger dan akuisisi sesuai hasil penelitian Georgios 

dan Georgios (2011), Darko dan Twum (2014), Ashfaq et al. (2014), Harvey 

(2015). 

Hipotesis untuk variabel profitabilitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

H7 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap return on equity. 
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2.3.8 Return on Net Worth 

 RONW adalah rasio yang dikembangkan dari perspektif investor yang 

mengukur berapa besar laba yang akan diperoleh investor atau tingkat 

pengembalian atas bunga kepemilikian dari investor. Rasio ini mengukur efisiensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap aset bersih, dan menunjukkan 

seberapa efisien perusahaan menggunakan dana investor untuk menghasilkan 

pertumbuhan penghasilan (Kumar & Bansal, 2008). Pengembalian yang tinggi 

mengindikasi penggunaan modal pemegang saham dengan baik. Hasil RONW 

yang semakin tinggi menunjukkan bahwa laba yang diperoleh investor meningkat 

dan perusahaan telah berhasil menggunakan setiap modal pemegang saham 

dengan efisien. Sinergi yang baik yang terjadi dari proses merger dan akuisisi, 

akan membuat profitabilitas perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya 

sehingga RONW akan meningkat. 

Penelitian mengenai pengaruh merger dan akuisisi memberikan hasil yang 

berbeda-beda. RONW mengalami peningkatan tidak signifikan sesuai penelitian 

Chaudary et al. (2010), Azhagaiah dan Satishkumar (2014), Singh dan Gupta 

(2015), dan tidak mengalami perubahan yang signifikan sesuai hasil penelitian 

Verma dan Sharma (2012), mengalami penurunan sesuai hasil penelitian Kumara 

dan Satyanarayana (2013). 

Hipotesis untuk variabel profitabilitas ini dirumuskan sebagai berikut: 

H8 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap return on net 

worth. 
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2.3.9 Earnings Quality 

Earnings Quality (Kualitas Laba) adalah laba perusahaan yang realistis 

sesuai dengan realitas ekonomi. Kualitas laba memiliki implikasi penting untuk 

nilai perusahaan. Kualitas laba yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang 

lebih tinggi (Ding et al., 2016). Laba berkualitas tinggi membantu para analis 

keuangan dalam mengkaji 3 sisi dasar informasi yaitu kinerja fungsional saat ini, 

kinerja fungsional masa depan dan nilai perusahaan (Dechow & Schrand, 2004). 

Berikut tiga karakteristik yang harus dimiliki laba agar dikatakan berkualitas 

(Dechow & Schrand, 2004): 

1. Dapat mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat 

2. Dapat memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan 

masa depan, dan 

3. Mampu menjadi ukuran yang baik untuk kinerja perusahaan 

 Aksi merger dan akuisisi akan mempengaruhi kinerja perusahaan sehingga 

nilai perusahaan menjadi berbeda dengan sebelumnya. 

Hipotesis untuk variabel ini dirumuskan sebagai berikut: 

H9 = Merger dan akuisisi berpengaruh signifikan terhadap earning quality. 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Pervan, Visic dan Barnjak (2015), Singh dan Gupta (2015), Ding, Mo dan Zhong 

(2016) serta Gupta dan Banerjee (2017). Model penelitian digambarkan sebagai 

berikut: 
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Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Profitabilitas dan 
Earnings Quality, sumber: Singh & Gupta (2015) & Ding et al. (2016) 
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