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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan harus mampu melakukan pengembangan strategi agar dapat 

bersaing di era globalisasi sekarang ini, serta perekonomian  dan teknologi yang 

semakin maju. Salah satu strategi dalam melakukan pengembangan usaha 

sehingga menjadi besar yaitu dengan kombinasi bisnis. Jenis kombinasi bisnis 

dilihat dari bentuk perusahaan sebelum dan sesudah melakukan kombinasi bisnis 

salah satunya adalah akuisisi. 

Akuisisi (stock acquisition) adalah kombinasi dengan membeli kepemilikan 

entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya 

dikendalikan oleh entitas pengakuisisi (Dwi Martani dkk, 2016:7). Perusahaan 

tidak membutuhkan waktu lama dalam melakukan pengembangan, karena tidak 

melakukan ekspansi usaha dari awal. Perusahaan dapat membeli perusahaan lain 

yang telah menghasilkan produk tersebut sehingga dalam waktu cepat perusahaan 

dapat memperoleh hasilnya. Keputusan akuisisi mempunyai pengaruh yang besar 

dalam memperbaiki kondisi dan kinerja perusahaan karena dengan bergabungnya 

dua atau lebih perusahaan dapat menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan 

yang dihasilkan juga lebih besar dibandingkan jika dilakukan sendiri (Hamidah 

dan Noviani, 2013). Selain membawa manfaat, keputusan akuisisi juga terdapat 

kelemahan, yaitu biaya untuk melakukan akuisisi sangat mahal dan hasilnya 

belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan akuisisi juga dapat 
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memberikan pengaruh negatif terhadap posisi keuangan dari perusahaan 

pengakuisisi (acquiring company) apabila strukturisasi dari akuisisi melibatkan 

cara pembayaran dengan kas dan melalui pinjaman (Marzuki dan Widyawati, 

2013). 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk merupakan salah satu 

perusahaan yang menggunakan strategi pengembangan usaha dengan akuisisi. 

Pabrik jamu tradisional ini bermula dari sebuah industri rumah tangga yang 

dikelola oleh Ibu Rahmat Susilo di Yogyakarta pada tahun 1940. Sido Muncul 

bertekad untuk menjadi industri jamu yang memberikan keuntungan kepada 

masyarakat sehingga mereka menjalankan misinya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan  dalam ramuan  tradisional, mengembangkan penelitian yang berkaitan 

dengan pengembangan pemulihan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya memiliki bentuk kehidupan yang sehat, menggunakan bahan-bahan 

alami, dan perawatan tradisional, mendorong pemerintah atau instansi resmi untuk 

melibatkan lebih banyak pada pengembangan pemulihan tradisional. 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk melebarkan sayap ke 

industri farmasi melalui akuisisi perusahaan farmasi di Yogyakarta bernama PT 

Berlico Mulia Farma, pada tahun 2014. Akuisisi pabrik farmasi Berlico 

diharapkan dapat menopang kinerja laba Sido Muncul yang lebih baik. Pihak Sido 

Muncul berambisi membesarkan pabrik farmasi Berlico pasca diakuisisi sehingga 

akan menjadi salah satu usaha yang memberi kontribusi signifikan untuk Sido 

Muncul. Seiring perkembangan zaman, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk terus melakukan perbaruan pada produknya. Pengembangan produk 
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dilakukan melalui inovasi dan teknologi terkini sehingga membuat produk jamu-

jamu Sido Muncul digemari masyarakat dari berbagai kalangan usia. Produk 

herbal Sido Muncul saat ini menjual produknya hingga ke pasar luar negeri dan 

penjualan ekspornya mengalami pertumbuhan. 

Keberhasilan akuisisi yang dilakukan perusahaan, dapat dilihat dari kinerja 

perusahaan yang malakukan akuisisi, khususnya kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi 

keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio 

keuangan perusahaan (Munawir, 2010: 30). Analisis dengan menggunakan rasio-

rasio merupakan hal yang paling umum dilakukan, dimana hasilnya akan 

memberikan pengukuran relatif dari operasi perusahaan (Dewa dan Sitohang, 

2015). Analisis rasio dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan 

perusahaan. Tujuan analisis laporan keuangan pada dasarnya untuk menilai 

keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinan di masa 

yang akan datang (Dewa dan Sitohang, 2015).  

Penelitian terdahulu banyak yang menggunakan rasio-rasio keuangan untuk 

melihat perbandingan kinerja perusahaan antara sebelum dan sesudah melakukan 

kombinasi bisnis. Rasio-rasio keuangan yang umum digunakan untuk 

menganalisis suatu kinerja keuangan diantaranya rasio profitabilitas, rasio 

leverage (hutang), rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio saham. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasilnya tidak selalu sama antara 

satu sama lain. 
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Penelitian yang dilakukan Nugroho (2010) yang meneliti perbandingan 

kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi dengan 

sampel perusahaan pengakuisisi periode 2002-2003 menunjukan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan untuk rasio keuangan NPM, ROA, ROE, Debt Ratio, 

EPS, TATO dan CR untuk pengujian 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah M&A 

hingga 1 tahun dan 5 tahun setelah M&A, namun ada sedikit perbedaan pada 

perbandingan 1 tahun sebelum dengan 2, 3 dan 4 tahun sesudah M&A dimana 

rasio keuangan DER menunjukan ada perbedaan yang signifikan, sedangkan hasil 

dari pengujian pada seluruh rasio keuangan menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan secara signifikan. 

Penelitian Aprilita dkk (2013) yang menganalisis perbandingan kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI periode 2000-2011 mengatakan tidak ada perbedaan yang 

signifikan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi yang dinilai 

dengan ROI, ROE, DER, TATO, CR dan EPS. Hasil tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Marzuki dan Widyawati (2013) yang meneliti tentang 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi pada PT Bank CIMB Niaga yang 

mengatakan terdapat 6 rasio keuangan yang mempunyai perbedaan secara 

signifikan yaitu banking ratio, net profit margin, primary ratio, capital adequacy 

ratio, credit risk ratio dan deposit risk ratio sesudah akuisisi menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan perusahaan mengalami perubahan yang signifikan yang mana 

terjadi peningkatan setelah akuisisi, selain itu juga ada 2 rasio keuangan yang 
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tidak mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu quick ratio dan return on 

equity capital. 

Berdasarkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali terhadap kinerja keuangan 

perusahaan antara sebelum dan sesudah akuisisi. Peneliti menggunakan analisis 

rasio-rasio keuangan untuk mengukur perbandingan kinerja perusahaan antara 

sebelum dan sesudah akuisisi diantaranya: Net Profit Margin (NPM), Return on 

Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Current 

Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), dan Earning Per Share (EPS). 

PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dari sebelum akuisisi, saat 

akuisisi, dan sesudah akuisisi mengalami perbedaan kinerja keuangan dilihat dari 

rasio-rasio keuangannya, ada yang mengalami peningkatan, namun ada pula yang 

mengalami penurunan. Berikut adalah data rasio keuangan pada PT Industri Jamu 

dan Farmasi Sido Muncul Tbk, dimana data amatan dimulai dari tahun sebelum 

akuisisi, saat akuisisi, dan sesudah akuisisi (2011-2017). Data tersebut dapat 

ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Rasio Keuangan PT Sido Muncul Tbk 

Rasio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NPM (%) 15.5 16.2 17.1 19.0 19.7 18.8 20.7 

ROI (%) 29.1 18.0 13.8 14.7 15.7 16.1 16.9 

ROE (%) 63.5 29.7 15.5 15.8 16.9 17.4 18.4 

DER (x) 1.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

CR (x) 2.1 1.9 7.3 10.3 9.3 8.3 7.8 

TATO (x) 1.88 1.11 0.80 0.78 0.79 0.86 0.81 

EPS (x) 9,442,638  342,954  2.06 27.83 29.3 32.5 35.9 

Sumber: Data diolah Peneliti 
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Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rasio profitabilitas PT Industri 

Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk mengalami kenaikan pada rasio NPM di tahun 

2011 hingga 2015, pada tahun 2016 mengalami penurunan dan kemudian di tahun 

2017 kembali mengalami kenaikan, pada rasio ROI dan ROE justru mengalami 

penurunan di tahun sebelum akuisisi dan di tahun 2014 hingga 2017 perlahan 

mengalami kenaikan. 

Rasio leverage (hutang) yang merupakan rasio untuk mengukur sumber 

pembiayaan modal kerja dari pihak ketiga (kreditur) pada  rasio DER mengalami 

penurunan pada tiga tahun sebelum akuisisi, akan tetapi nilainya tidak mengalami 

perubahan sampai pada tahun 2017. 

Rasio likuiditas yang diukur dengan CR mengalami perubahan yang 

signifikan di tahun 2013 menjadi 7.3 dari yang sebelumnya 1.9, terjadi 

peningkatan pada tahun 2014 yaitu pada saat akuisisi, dan mengalami penurunan 

selama tiga tahun setelah akuisisi. 

Rasio aktivitas yang diukur dengan TATO mengalami penurunan dari tahun 

2011 hingga tahun 2014 dan mengalami kenaikan pada dua tahun berikutnya, 

akan tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2017, kemudian rasio saham 

yang diukur dengan EPS pun mengalami penurunan pada tahun 2012, namun dari 

tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan 

antara sebelum dan sesudah melakukan akuisisi. Aktifitas akuisisi diharapkan 

memberikan peningkatan pada kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi, sejalan 

dengan tujuan akuisisi pabrik farmasi Berlico yang dilakukan oleh PT Industri 
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Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang diharapkan dapat menopang kinerja 

laba Sido Muncul yang lebih baik dan memberi kontribusi yang signifikan untuk 

Sido Muncul. 

Berdasarkan permasalahan tersebut dan latar belakang yang telah dijabarkan 

sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait perbandingan 

kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi antara sebelum dan sesudah 

melakukan akuisisi terhadap PT Berlico Mulia Farma dengan menganalisis 

laporan keuangan menggunakan rasio-rasio keuangan diantaranya NPM, ROI, 

ROE, DER, CR, TATO, dan EPS. Peneliti melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sebelum dan Sesudah Akuisisi. (Studi Kasus pada PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk Periode 2011-2017)”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah  terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Net Profit Margin (NPM)? 

2. Apakah  terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Return on Investment (ROI)? 

3. Apakah  terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Return on Equity (ROE)? 

4. Apakah  terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER)? 
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5. Apakah  terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Current Ratio (CR)? 

6. Apakah  terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Total Asset Turnover 

(TATO)? 

7. Apakah  terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Earning Per Share (EPS)? 

8. Apakah  terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Net Profit Margin (NPM). 

2. Untuk mengetahui perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Return on Investment (ROI). 

3. Untuk mengetahui perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Return on Equity (ROE). 

4. Untuk mengetahui perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). 

5. Untuk mengetahui perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Current Ratio (CR). 
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6. Untuk mengetahui perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Total Asset Turnover 

(TATO). 

7. Untuk mengetahui perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi yang diukur menggunakan Earning Per Share (EPS). 

8. Untuk mengetahui perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

sesudah akuisisi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

sebagai berikut:  

1. Bagi Emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dalam memilih akuisisi sebagai strategi 

perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan 

mengenai dampak akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Agar 

nantinya investor lebih tepat dalam melakukan investasi yang akan 

dilakukan. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dasar 

perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara urut yang terdiri 

dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III 

Metode penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Penutup. 

Untuk masing-masing isi dari setiap Bab adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II Tinjuan Pustaka 

 Bab ini berisi landasan teori yang berisi teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

 Berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan 

populasi dan sampel,  jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi objek 

penelitian, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dari penilitian ini dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 


