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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Obyek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik criterion sampling, 

dengan kriteria seleksi sampel perusahaan non lembaga keuangan 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

4.2 Uji t Satu Sisi 

Penggunaan uji t satu sisi dikarenakan hipotesis-hipotesis 

penelitian ini menyiratkan adanya peningkatan sesudah akuisisi. 

Pendekatan lain adalah bila t hitung lebih besar dari t tabel (95%, satu sisi) 

maka nilai teramati berbeda daripada nilai uji secara signifikan. Jika t 

hitung lebih kecil dari t tabel (95%, satu sisi) maka nilai teramati berbeda 

daripada nilai uji secara tidak signifikan. 
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Tabel 4.1  

Uji t Satu-Sisi Modal Disetor 

Modal 

Disetor 

Sebelum 

Akuisisi 

Kwartal Sesudah 

Akuisisi 

1 Tahun  2 Tahun 3 Tahun 

Rata-rata 11760,32 12723 13183,37 17915,94 16331,10 

SD 17970,18 18151,63 18658,84 22694,52 22,646,62 

t.hitung 4,034 4,321 4,355 4,535 3,382 

Signifikansi 

(2 sisi) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

   Berdasarkan hasil uji t satu sisi pada tabel 4.1, rata-rata 

modal disetor sebelum akuisisi sebesar 11.760,32 dan mengalami 

peningkatan terus menerus sampai pada dua tahun sesudah akuisisi 

sebesar 17.915,94. Tetapi pada tiga tahun sesudah akuisisi mengalami 

penurunan menjadi 16.331,10. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Tabel 4.2  

Uji t Satu-Sisi Nilai Ekuitas 

Nilai 

Ekuitas 

Sebelum 

Akuisisi 

Kwartal Sesudah 

Akuisisi 

1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 

Rata-rata 9048,29 9461,72 4931,16 5354,13 4021,73 

SD 20906,89 22028,36 6099,19 6599,09 4769,22 

t.hitung 2,668 2,648 4,984 4,661 3,955 

Signifikansi 

(2 sisi) 

0,011 0,012 0,000 0,000 0,001 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Berdasarkan uji t satu sisi pada Tabel 4.2,  sesudah akuisisi 

rata-rata nilai ekuitas menunjukkan peningkatan, tetapi dalam 

jangka satu tahun sesudah akuisisi rata-rata nilai ekuitas 

mengalami penurunan. Dalam jangka waktu dua tahun sesudah 

akuisisi rata-rata nilai ekuitas kembali mengalami peningkatan. 

Akan tetapi, rata-rata nilai ekuitas kembali  mengalami penurunan 

dalam jangka waktu tiga tahun sesudah akuisisi. Pola perubahan 

rata-rata nilai ekuitas di atas diikuti dengan pola perubahan yang 

mirip pada deviasi standar dari rata-ratanya.  
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Tabel 4.3  

Uji t Satu-Sisi Laba Bersih 

Laba Bersih Sebelum 

Akuisisi 

Kwartal Sesudah 

Akuisisi 

1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 

Rata-rata 988,1842 645,4474 418,1053 -839,4848 -3650,863 

SD 2579,316 2391,797 864,961 6750,340 18586,440 

t.hitung 2,362 1,664 2,980 -0,714 -0,921 

Signifikansi 

(2 sisi) 

0,024 0,105 0,005 0,480 0,367 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.3 uji t untuk laba bersih, menunjukkan 

penurunan yang terus menerus selama tiga tahun setelah akuisisi. 

Hal tersebut tidak sebanding dengan modal disetor yang 

mengalami peningkatan, dengan kata lain nampak adanya dilusi 

saat terjadinya akuisisi. Devisiasi standar juga mengalami 

penurunan saat satu kwartal, setahun, dan dua tahun sesudah 

akuisisi. Akan tetapi, deviasi standar tiga tahun setelah akuisisi rata 

– rata laba bersih mengalami peningkatan kembali. Setelah akusisi, 

teramati laba bersih menurun menjadi rugi, walaupun secara 

statistik rata – rata laba negatif ini tidak signifikan dikarenakan 

memburuknya kinerja laba pada tahun kedua dan ketiga setelah 

akuisisi ini tidak bisa diabaikan. 
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Tabel 4.4  

Uji t Satu-Sisi Laba Per Saham 

Laba Per 

Saham 

Sebelum 

Akuisisi 

Kwartal Sesudah 

Akuisisi 

1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 

Rata-rata 216,271 57,176 45,680 28,835 34,876 

SD 712,423 174,320 126,130 116,706 52,132 

t.hitung 1,871 2,022 2,233 1,419 3,138 

Signifikansi 

(2 sisi) 

0,069 0,050 0,032 0,165 0,005 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.4 uji t satu sisi untuk laba per saham, 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan satu kwartal, setahun, dan 

dua tahun setelah akuisisi. Tetapi untuk jangka waktu tiga tahun 

setelah akuisisi laba per saham mengalami peningkatan kembali. 

Hal tersebut berbanding terbalik dengan standart devisiasi yang 

mengalami penurunan selama satu kwartal dan tiga tahun setelah 

akuisisi. Kecuali pada dua tahun setelah akuisisi, rata-rata laba per 

saham menunjukkan nilai yang berbeda secara signifikan dari nol. 
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Tabel 4.5  

Uji t Satu-Sisi ROE 

ROE Sebelum 

Akuisisi 

Kwartal Sesudah 

Akuisisi 

1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 

Rata-rata 0,1022 0,0684 0,4684 -4,4202 -22,7932 

SD 0,13657 0,12970 2,53142 25,67945 107,01567 

t.hitung 4,613 3,252 1,141 -0,989 -0,999 

Signifikansi 

(2 sisi) 

0,10219 0,06842 0,46843 -4,42022 -22,79325 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.5 uji t satu sisi menunjukkan rata-rata 

ROE positif sebelum dan sesudah akuisisi dengan kecenderungan 

mengalami penurunan sesudah akuisisi. ROE kembali meningkat 

satu tahun sesudah akuisisi, tetapi mengalami penurunan terus 

menerus pada dua dan tiga tahun sesudah akuisisi. Akan tetapi, uji t 

untuk dua tahun dan tiga tahun sesudah akuisisi menunjukkan rata-

rata ROE berbeda dari nol secara tidak signifikan, seperti 

ditunjukkan oleh t hitung yang lebih kecil daripada t tabel. 

4.3  Uji Beda 

  Untuk menguji perbedaan rasio keuangan ke 38 perusahaan non 

lembaga keuangan sebelum dan sesudah akuisisi digunakan teknik analisis 

uji t dua sampel berpasangan. 
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Tabel 4.6  

Uji t Sampel Berpasangan Rata - Rata Kwartal Sesudah – Sebelum Akuisisi 

Kwartal Sesudah – 

Sebelum Akuisisi 

Beda Rata - Rata Uji t Signifikansi 

(2 sisi) 

Modal Disetor 963,68421 1,134 0,264 

Nilai Ekuitas 413,42105 1,007 0,320 

Laba Bersih -342,73684 -1,090 0,283 

Laba Per Saham -159,095 -1,228 0,227 

ROE -0,03377 -1,087 0,284 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji t sampel berpasangan 

untuk variabel - variabel penelitian rata – rata tiga bulan sesudah 

akuisisi – sebelum akuisisi. Modal disetor menunjukkan adanya 

peningkatan pada kwartal sesudah akuisisi dari 11.760 menjadi 

12.724 sehingga beda rata-ratanya menghasilkan nilai positif. 

Demikian juga dengan nilai ekuitas yang mengalami peningkatan 

pada kwartal sesudah akuisisi sebesar 9.048 menjadi 9.462, 

sehingga beda rata - ratanya juga menunjukkan nilai positif. Laba 

bersih mengalami penurunan dari sebelum akuisisi sebesar 

988,1842 menjadi 645,4474 kwartal sesudah akuisisi, sehingga 

beda rata - ratanya menunjukkan selisih yang negatif. Laba per 

saham juga mengalami penurunan dari sebelum akuisisi sebesar 

216,271 menjadi 57,176 kwartal sesudah akuisisi sehingga selisih 
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rata-ratanya menunjukkan nilai negatif. Hal yang sama dengan 

ROE yang mengalami penurunan menjadi 0,0684 pada kwartal 

sesudah akuisisi dari sebelum akuisisi sebesar 0,1022. Akan tetapi, 

semua perubahan di atas adalah tidak signifikan secara statistik, 

ditunjukkan oleh uji t yang tidak lebih besar dibandingkan taraf 

signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan perubahan 

variabel yang diteliti antara tiga bulan sesudah akuisisi – sebelum 

akuisisi, secara statistik, adalah berbeda tetapi tidak signifikan. 

 

Tabel 4.7  

Uji t Sampel Berpasangan Rata - Rata Satu Tahun Sesudah Akuisisi – 

Sebelum Akuisisi 

Satu Tahun Sesudah 

Akuisisi – Sebelum Akusisi 

Beda Rata – 

Rata 

Uji t Signifikansi 

(2 sisi) 

Modal Disetor 1423,05263 1,310 0,198 

Nilai Ekuitas -4117,13158 -1,132 0,265 

Laba Bersih -570,07895 -1,243 0,222 

Laba Per Saham -170,59105 -1,330 0,192 

ROE 0,36623 0,884 0,382 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji t sampel berpasangan 

untuk variabel - variabel yang diteliti, satu tahun sesudah akusisi – 
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sebelum akuisisi. Modal disetor mengalami peningkatan saat satu 

tahun sesudah akuisisi sebesar 13.183. Nilai ekuitas mengalami 

penurunan dari sebelum akuisisi sebesar 9.048,29 menjadi 

4.931,16 satu tahun sesudah akuisisi. Laba bersih mengalami 

penurunan dari sebelum akuisisi 988,1842 menjadi 418,1053 satu 

tahun sesudah akuisisi. Laba per saham mengalami penurunan dari 

sebelum akuisisi sebesar 216,271 menjadi 45,680  satu tahun 

sesudah akuisisi. Akan tetapi, ROE sebaliknya mengalami 

peningkatan dari 0,1022 sebelum akuisisi menjadi 0,4684 satu 

tahun sesudah akuisisi. Namun, uji t yang kurang dari 0,05 

menunjukkan bahwa perubahan - perubahan, menurun maupun 

meningkat, tersebut di atas adalah berbeda secara tidak signifikan. 
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Tabel 4.8  

Uji t Sampel Berpasangan Rata - Rata Dua Tahun Sesudah Akuisisi – 

Satu Tahun Sesudah Akuisisi 

Dua Tahun Sesudah Akuisisi – 

Satu Tahun Sesudah Akuisisi 

Beda Rata - Rata Uji t Signifikansi 

(2 sisi) 

Modal Disetor 3305,78788 1,479 0,149 

Nilai Ekuitas 762,00000 2,317 0,027 

Laba Bersih -1278,96970 -0,980 0,334 

Laba Per Saham -35,40946 -1,392 0,174 

ROE -4,94657 -1,001 0,324 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji t sampel berpasangan rata 

– rata untuk dua tahun sesudah akuisisi – satu tahun sesudah 

akuisisi. Modal disetor mengalami peningkatan kembali saat dua 

tahun sesudah akuisisi sebesar 17.915,94. Nilai ekuitas  yang 

sesudah dua tahun akuisisi mengalami peningkatan dari 4.931,16 

menjadi 5.354,13 sehingga beda rata-rata menunjukkan hasil 

positif. Selain modal disetor dan nilai ekuitas, laba bersih, laba per 

saham dan ROE menunjukkan penurunan dua tahun sesudah 

akuisisi dibandingkan setahun sebelumnya. Dua tahun sesudah 

akuisisi  laba bersih mengalami penurunan menjadi -839,4848 

sehingga beda rata - ratanya menunjukkan hasil yang negatif. Laba 

per saham mengalami penurunan dari sebesar 45,680 setahun 
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sesudah akuisisi menjadi 28,835 dua tahun sesudah akuisisi. 

Demikian juga dengan ROE yang mengalami penurunan dari 

0,4684 setahun sesudah akuisisi, menjadi merugi -4,4202 dua 

tahun akuisisi, sehingga beda rata - ratanya menunjukkan nilai 

negatif. Akan tetapi, tidak satu pun dari keempat variabel tersebut 

di atas yang perubahannya lebih besar dari 0,05 secara signifikan 

antara dua tahun sesudah akuisisi dibandingkan setahun sebelum 

akuisisi. 

Tabel 4.9  

Uji t Sampel Berpasangan Rata – Rata Tiga Tahun Sesudah Akuisisi – 

Satu Tahun Sesudah Akuisisi 

Tiga Tahun Sesudah Akuisisi – 

Satu Tahun Sesudah Akuisisi 

Beda Rata - Rata Uji t Signifikansi 

(2 sisi) 

Modal Disetor 189,7723 1,262 0,221 

Nilai Ekuitas 765,95455 3,074 0,006 

Laba Bersih -4206,95455 -1,012 0,323 

Laba Per Saham -17,30724 -1,678 0,108 

ROE -23,55464 -1,001 0,328 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji t sampel berpasangan rata 

– rata untuk tiga tahun sesudah akuisisi – satu tahun sesudah 

akuisisi. Modal disetor mengalami peningkatan saat tiga tahun 
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sesudah akuisisi 16.331,10 dari satu tahun sesudah akuisisi sebesar 

13.183,37. Nilai ekuitas mengalami penurunan tiga tahun sesudah 

akuisisi menjadi 4021,73 dari setahun sesudah akuisisi sebesar 

4931,16 sehingga hasil beda rata - ratanya menunjukkan nilai 

positif. Selain ekuitas yang menurun, variabel lain menunjukkan 

penurunan. Tiga tahun sesudah akuisisi laba bersih mengalami 

penurunan dari sebesar 418,1053 satu tahun sesudah akuisisi 

menjadi -3650,863 sehingga beda rata-rata menunjukkan selisih 

yang negatif. Demikian juga dengan laba per saham yang 

mengalami penurunan tiga tahun sesudah akuisisi menjadi 34,876 

dari setahun sesudah akuisisi sebesar 45,680. ROE juga mengalami 

penurunan tiga tahun sesudah akuisisi, dari sebesar 0,4684 setahun 

sesudah akuisisi menjadi -22,7932 sehingga menunjukkan selisih 

negatif. 
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Tabel 4.10  

Uji t Sampel Berpasangan Rata – Rata Tiga Tahun Sesudah Akuisisi – 

Dua Tahun Sesudah Akuisisi 

Tiga Tahun Sesudah Akuisisi – 

Dua Tahun Sesudah Akuisisi 

Beda Rata - Rata Uji t Signifikansi 

(2 sisi) 

Modal Disetor 55,72727 1,626 0,119 

Nilai Ekuitas 380,04545 2,527 0,020 

Laba Bersih -2216,90909 -1,006 0,326 

Laba Per Saham 26,10724 0,932 0,362 

ROE -16,13063 -1,001 0,328 

Sumber : Hasil olah data tahun 2017 

Berdasarkan Tabel 4.10 nampak hasil uji t sampel 

berpasangan dari modal disetor mengalami penurunan saat tiga 

tahun sesudah akuisisi sebesar 16.331,10 dari sebelumnya saat dua 

tahun sesudah akuisisi sebesar 17.915,94 daripada nilai ekuitas, 

laba bersih, laba per saham, maupun ROE untuk tiga tahun sesudah 

akuisisi dibandingkan dengan dua tahun sesudah akusisi. Ekuitas 

mengalami penurunan menjadi 4021,72 tiga tahun sesudah akuisisi 

dari sebesar 5354,13 dua tahun sesudah akuisisi sehingga beda rata 

- ratanya menunjukkan hasil positif. Sebaliknya, laba bersih 

mengalami penurunan dari sebesar -839,4848 dua tahun sesudah 

akuisisi menjadi -3650,863 tiga tahun sesudah akuisisi. Kinerja 

negatif yang memburuk ini menghasilkan beda rata-rata yang 
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negatif pula. Laba per saham mengalami peningkatan tiga tahun 

sesudah akuisisi menjadi 34,876 dari kinerja dua tahun sesudah 

akuisisi sebesar sebesar 28,835. Rata - rata ROE mengalami 

penurunan menjadi -22,793 tiga tahun sesudah akuisisi dari sebesar 

-4,4202 dua tahun sesudah akuisisi. Kinerja negatif yang 

memburuk ini menghasilkan selisih rata - rata yang negatif. Akan 

tetapi, tidak satu pun dari perubahan kinerja keempat variabel 

tersebut di atas, tiga tahun sesudah akuisisi dibandingkan dua tahun 

sesudah akuisisi, yang signifikan secara statistik. Perubahan-

perubahan yang terjadi, secara statistik, adalah berbeda tidak 

signifikan dari nol.  

4.4 Pembahasan 

  Akuisisi berasal dari kata acquisition (Latin) dan acquisition 

(Inggris). Secara harfiah akuisisi mempunyai makna membeli atau 

mendapatkan sesuatu/obyek untuk ditambahkan pada sesuatu/obyek yang 

telah dimiliki sebelumnya. Dalam teminologi bisnis, akuisisi dapat 

diartikan sebagai pengambil-alihan kepemilikan atau pengendalian atas 

saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, di mana baik 

perusahaan pengambil alih maupun yang diambil tetap eksis sebagai badan 

hukum yang terpisah (Moin, 2003). Penurunan klaim proporsional atas 

laba dan aktiva dari satu lembar kepemilikan saham biasa dikarenakan 

penerbitan lembar saham tambahan. Investor saham biasa perusahaan 

cenderung untuk mengenali potensi dilusi (delution) pada posisi mereka 
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sebelum konversi yang sesungguhnya terjadi. Untuk tujuan pelaporan 

akuntansi, perusahaan dengan sekuritas yang dapat dikonversi atau waran 

yang beredar diwajibkan untuk melaporkan laba per saham (Earning Per 

Share/EPS) dalam cara tertentu sehingga pembaca laporan keuangan dapat 

membayangkan potensi dilusinya. Secara lebih spesifik, perusahaan harus 

melaporkan EPS pada dua baris. Pertama adalah EPS dasar, di mana EPS 

dihitung “seolah-olah” semua sekuritas yang berpotensi dilusi dikonversi 

atau dieksekusi. Bagi perusahaan dengan pendanaan yang cukup besar dan 

yang melibatkan sekuritas yang berpotensi dilusi, selisih antara kedua 

angka EPS tersebut dapat cukup besar. Dengan menjual sekuritas yang 

dapat dikonversi, bukan saham biasa, perusahaan menciptakan lebih 

sedikit dilusi dalam EPS, baik untuk masa sekarang maupun masa yang 

akan datang. Alasannya adalah harga konversi untuk sebuah sekuritas yang 

dapat dikonversi adalah lebih tinggi daripada harga penerbitan untuk emisi 

baru saham biasa (Van Horne, 2007). Selain itu dilusi juga mempunya arti 

lain yaitu berkurangnya earning per share (EPS) saham biasa yang bisa 

disebabkan oleh penerbitan saham baru atau melalui pertukaran surat 

berharga konversi menjadi saham biasa. 

 

4.4.1 Modal Disetor Setelah Akuisisi di BEI 

 Berdasarkan hasil uji t satu sisi menunjukkan modal disetor 

mengalami perbedaan secara signifikansi dari nol. Untuk hasil uji t 

sampel berpasangan menunjukkan adanya peningkatan saat 
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sesudah akuisisi. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan 

ingin menambah lembar saham yang beredar untuk mendapatkan 

kas dalam pembayaran akuisisi, dan atau menambah lembar saham 

yang beredar untuk pertukaran saham dalam pembayaran akuisisi.  

4.4.2 Ekuitas Setelah Akuisisi di BEI 

 Berdasarkan uji t satu sisi yang hasilnya signifikan, 

dikarenakan ekuitas adalah nilai yang pasti positif dan signifikan 

beda dari nol. Akan tetapi uji t sampel berpasangan hanya akan 

relevan untuk sebelum dan sesudah akuisisi saja. Ekuitas satu, dua, 

tiga tahun sesudah akuisisi mugkin tidak lagi relevan dengan 

akuisisi karena dinamika kebijakan struktur modal.  

4.4.3 Laba Bersih Setelah Akuisisi di BEI 

 Dari hasil analisis dengan menggunakan uji t satu sisi dan 

uji t sampel berpasangan menunjukkan bahwa laba bersih 

mengalami penurunan yang terus menerus selama tiga tahun 

setelah akuisisi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

Esterlina (2017), yang menemukan bahwa pada satu tahun sesudah 

merger dan akuisisi nilai rata-rata laba bersih naik dibandingkan 

satu tahun sebelum merger dan akuisisi, dan menurun berturut-

turut pada dua tahun serta tiga tahun setelah merger dan akuisisi. 

Persamaan antara penelitian ini dengan Esterlina  (2017) 

disebabkan Esterlina juga mengambil sampel 30 perusahaan dan 
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menggunakan uji hipotesis paired sample t-test. Tetapi penelitian 

ini berbeda dengan Lesmana (2012) yang menunjukkan hasil 

penelitian bahwa laba bersih sesudah akuisisi lebih tinggi 

dibandingkan dengan sebelum akuisisi yang disebabkan karena 

meningkatnya penjualan seluruh perusahaan pengakuisisi. 

Perbedaan penelitian ini dengan Lesmana (2012) disebabkan 

Lesmana mengambil tahun 2005-2007, dan sampel penelitian yang 

digunakan terdiri dari 7 perusahaan pengakuisisi dan 5 perusahaan 

diakuisisi. Sedangkan perbedaan Esterlina (2017) dan Lesmana 

(2012) ditunjukkan dengan bedanya sampel penelitian yang 

digunakan dan rentang tahun yang dipilih. 

 Penurunan laba bersih yang tidak sebanding dengan modal 

disetor yang mengalami peningkatan, dengan kata lain nampak 

adanya dilusi saat terjadinya akuisisi. 

4.4.4 Laba Per Saham Setelah Akuisisi di BEI 

 Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan uji t satu sisi 

dan uji t sampel berpasangan dapat dilihat bahwa laba per saham 

menunjukkan penurunan yang terjadi pada satu kwartal, setahun, 

dan dua tahun setelah akuisisi. Hal ini disebabkan karena lembar 

saham baru jauh meningkat saat setelah terjadinya akuisisi. Tetapi 

untuk jangka waktu tiga tahun setelah akuisisi laba per saham 

mengalami peningkatan kembali. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan Esterlina (2017) yang menunjukkan bahwa rata-rata EPS 
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naik yang di uji dengan paired sample t-test pada satu tahun setelah 

merger dan akuisisi dan menurun berturut-berturut pada dua tahun 

serta tiga tahun sesudah merger dan akuisisi, dan rincian per tahun 

yang digunakan Esterlina (2017) yaitu tiga tahun sebelum merger 

dan akuisisi dan tiga tahun sesudah merger dan akuisisi. Temuan 

ini sama dengan Lesmana (2012) yang menjelaskan bahwa EPS 

mengalami peningkatan setelah akuisisi yang disebabkan karena 

adanya peningkatan laba dari tiap lembar saham yang beredar pada 

perusahaan yang melakukan akuisisi.  

 Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena penurunan 

laba perusahaan yang signifikan dari setahun dan dua tahun setelah 

akuisisi sehingga kerugian yang diakibatkan per lembar saham pun 

menurun.  

4.4.5.  ROE Setelah Akuisisi di BEI 

Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan uji t satu sisi 

dan uji t sampel berpasangan dapat dilihat bahwa ROE 

kecenderungan mengalami penurunan sesudah akuisisi. ROE 

kembali meningkat satu tahun sesudah akuisisi, tetapi mengalami 

penurunan terus menerus pada dua dan tiga tahun sesudah akuisisi. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Esterlina 

(2017) yang menunjukkan bahwa pada satu tahun sesudah merger 

dan akuisisi nilai rata-rata ROE naik dibandingkan sebelum merger 

dan akuisisi, dan turun pada dua tahun  tetapi mengalami 
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peningkatan kembali pada tiga tahun sesudah merger dan akuisisi. 

Penelitian ini berbeda juga dengan Sundari (2016) yang 

mengatakan bahwa ROE tidak berbeda secara signifikan antara 

sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Perbedaan hasil temuan 

penelitian ini dengan penelitian Sundari (2016) karena Sundari 

(2016) menggunakan alat uji yang berbeda yaitu uji Kolmogorov-

Smirnov, uji Wilcoxon Signed Rank Test, dan periode pengamatan 

2006-2010. Temuan penelitian ini juga berbeda dengan temuan 

Lesmana (2012) yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan ROE 

saat sesudah akuisisi, tetapi peningkatannya itu tidak signifikan 

secara statistik. 

 Hal ini disebabkan oleh karena penurunan laba bersih yang 

terjadi saat satu tahun, kembali meningkat saat dua tahun, dan 

menurun saat tiga tahun setelah akuisisi tidak sebanding dengan 

modal disetor yang mengalami peningkatan. Keadaan ini 

mencerminkan dilusi yang memberikan dampak negatif terhadap 

kinerja ROE perusahaan-perusahaan yang diamati. 

 

 

 


