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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis 

Penelitian ini menggunakan data pooled dari perusahaan yang terdaftar di 

BEI yang melakukan merger & akuisisi di tahun 2013. Secara purposive sampling 

diperoleh data pooled sebanyak 40, dimana rinciannya sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Data Pooled 

No Deskripsi 2011 2012 2014 2015 Total 

1 Jumlah data pooled perusahaan yang 

terdaftar di BEI yang melakukan 

merger dan akuisisi di tahun 2013 

12 12 12 12 48 

2 Data yang tidak tersedia/tidak dapat 

diakses  

(1) (1) (2) (1) (8) 

3 Data 2011-2012 dan 2014-2015 tidak 

lengkap  

(1) (1) (1) 

Total data yang bisa dianalisis 10 10 10 10 40 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

 

Tabel di atas memperlihatkan bila populasi sebanyak 48 data pooled dari 

perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan merger & akuisisi pada tahun 

2013 yang diamati pada tahun 2011-2012 dan 2014-2015. Laporan keuangan yang 

tidak dapat diakses di tahun 2011-2014 adalah PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA). 

Selain NRCA, pada tahun 2014 laporan keuangan yang tidak dapat diakses adalah 

PT Sugi Energy Tbk (SUGI). 
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4.3 Statistik Desktiptif 

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing rasio keuangan sebelum 

merger & akuisisi, sesudah merger & akuisisi, serta sebelum dan sesudah merger & 

akuisisi sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Desktiptif 

 

Rasio 

Keuangan 

Keterangan Minimun Maximum Mean Std. 

Deviation 

CR Sebelum Merger & Akuisisi 0,660 5,556 1,915 1.067 

Sesudah Merger & Akuisisi 0,240 6,914 1,948 1.625 

QR Sebelum Merger & Akuisisi 0,428 4,275 1,380 0.827 

Sesudah Merger & Akuisisi 0,235 6,679 1,463 1.498 

TAT Sebelum Merger & Akuisisi 0,080 6,032 1,270 1.665 

Sesudah Merger & Akuisisi 0,007 3,092 0,778 0.807 

DR Sebelum Merger & Akuisisi 0,169 0,711 0,391 0.170 

Sesudah Merger & Akuisisi 0,000 0,816 0,467 0.237 

DER Sebelum Merger & Akuisisi 0,203 2,464 0,844 0.679 

Sesudah Merger & Akuisisi 0,001 4,448 1,323 1.178 

ROA Sebelum Merger & Akuisisi -0,016 0,395 0,102 0.101 

Sesudah Merger & Akuisisi -0,163 0,150 0,019 0.069 

NPM Sebelum Merger & Akuisisi -0,181 0,241 0,094 0.096 

Sesudah Merger & Akuisisi -4,153 0,396 -0,153 0.952 

OPM Sebelum Merger & Akuisisi 0,135 -0,277 0,314 0.136 

Sesudah Merger & Akuisisi -0,147 -4,285 0,379 0.985 

ROE Sebelum Merger & Akuisisi -0,020 0,517 0,170 0.135 

Sesudah Merger & Akuisisi -0,740 0,250 -0,002 0.228 

PBV Sebelum Merger & Akuisisi 103,814 5.605,564 1.786,428 1.644,001 

Sesudah Merger & Akuisisi 156,791 4.937,351 1.539,510 1.396,658 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 



34 

 

Current Ratio (CR) merupakan salah satu proksi dari rasio likuiditas yang 

dibentuk dari perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin tinggi CR 

berarti semakin baik kemampuan perusahaan membayar utang lancar atau 

perusahaan semakin likuid. Pada penelitian ini, dua tahun sebelum merger & 

akuisisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki CR antara 66% 

sampai 555,6% dengan rata-rata 191,5%, dimana CR terendah dimiliki oleh BYAN 

(2011) dan CR tertinggi dimiliki oleh TELE (2012). Sedangkan setelah dua tahun 

sesudah merger & akuisisi memiliki CR antara 24% sampai 619,4% dengan rata-

rata 194,8%, dimana CR terendah dimiliki oleh BIPI (2015) dan CR tertinggi 

dimiliki oleh HRUM (2015). 

Quick Ratio (QR) merupakan salah satu proksi dari rasio likuiditas yang 

dibentuk dari aktiva lancar dikurangan dengan persediaan dibagi dengan utang 

lancar. Semakin tinggi QR berarti aset likuid yang dimiliki perusahaan besar 

sehingga mampu membayar utang lancar atau perusahaan semakin likuid. Pada 

penelitian ini, dua tahun sebelum merger & akuisisi perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di BEI memiliki QR antara 42,8% sampai 427,5% dengan rata-rata 138%, 

dimana QR terendah dimiliki oleh BYAN (2011) dan QR tertinggi dimiliki oleh 

TELE (2012). Sedangkan setelah dua tahun sesudah merger & akuisisi memiliki 

QR antara 23,5% sampai 667,9% dengan rata-rata 146,3%, dimana QR terendah 

dimiliki oleh BIPI (2015) dan CR tertinggi dimiliki oleh HRUM (2015). 

Total Asset Turnover (TAT) merupakan salah satu proksi dari rasio aktivitis 

yang dibentuk dari perbandingan penjualan dengan total aktiva. Semakin tinggi 

TAT berarti semakin tinggi perputaran aktiva. Pada penelitian ini, dua tahun 

sebelum merger & akuisisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki 

TAT antara 8% sampai 603,2% dengan rata-rata 127%, dimana TAT terendah 

dimiliki oleh BIPI (2012) dan TAT tertinggi dimiliki oleh TELE (2012). Sedangkan 

setelah dua tahun sesudah merger & akuisisi memiliki TAT antara 0,7% sampai 

309,2% dengan rata-rata 77,8%, dimana TAT terendah dimiliki oleh BIPI (2015) 

dan TAT tertinggi dimiliki oleh TELE (2015). 

Debt Ratio (DR) merupakan salah satu proksi dari rasio solvabilitas yang 

dibentuk dari perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin tinggi DR 
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berarti semakin baik kemampuan perusahaan membayar utang lancar atau 

perusahaan semakin likuid. Pada penelitian ini, dua tahun sebelum merger & 

akuisisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki DR antara 16,9% 

sampai 71,1% dengan rata-rata 39,1%, dimana DR terendah dimiliki oleh BIPI 

(2012) dan DR tertinggi dimiliki oleh TELE (2012). Sedangkan setelah dua tahun 

sesudah merger & akuisisi memiliki DR antara 0% sampai 81,6% dengan rata-rata 

46,7%, dimana DR terendah dimiliki oleh TLKM (2014) dan DR tertinggi dimiliki 

oleh BYAN (2015). 

Debt Equity Ratio (DER) merupakan salah satu proksi dari rasio solvabilitas 

yang dibentuk dari perbandingan total utang dengan total ekuitas. Semakin tinggi 

DER berarti semakin baik kemampuan perusahaan menggunakan modalnya sendiri 

untuk membayar keseluruhan utangnya, dan berarti perusahaan juga semakin 

likuid. Pada penelitian ini, dua tahun sebelum merger & akuisisi perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki DER antara 20,3% sampai 246,4% 

dengan rata-rata 84,4%, dimana DER terendah dimiliki oleh BIPI (2012) dan DER 

tertinggi dimiliki oleh TKIM (2012). Sedangkan setelah dua tahun sesudah merger 

& akuisisi memiliki DER antara 0,1% sampai 444,8% dengan rata-rata 132,3%, 

dimana DER terendah dimiliki oleh TLKM (2014) dan DER tertinggi dimiliki oleh 

BYAN (2015). 

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu proksi dari rasio 

profitabilitas yang dibentuk dari perbandingan laba bersih setelah pajak dengan 

total aktiva. Semakin tinggi ROA berarti perusahaan semakin efisien dalam 

mengelola aktivanya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Pada 

penelitian ini, dua tahun sebelum merger & akuisisi perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di BEI memiliki ROA antara -1,6% sampai 39,5% dengan rata-rata 10,2%, 

dimana ROA terendah dimiliki oleh BYAN (2011) dan ROA tertinggi dimiliki oleh 

TELE (2012). Sedangkan setelah dua tahun sesudah merger & akuisisi memiliki 

ROA antara -16,3% sampai 15% dengan rata-rata 1,9%, dimana ROA terendah 

dimiliki oleh BIPI (2015) dan ROA tertinggi dimiliki oleh HRUM (2015). 

Net Profit Margin (NPM) merupakan salah satu proksi dari rasio 

profitabilitas yang dibentuk dari perbandingan laba bersih setelah pajak dengan 
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penjualan. Semakin tinggi NPM berarti semakin besar laba yang diperoleh 

perusahaan dari setiap penjualan atau perusahaan semakin produktif. Pada 

penelitian ini, dua tahun sebelum merger & akuisisi perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di BEI memiliki NPM antara -18,1% sampai 24,1% dengan rata-rata 9,4%, 

dimana NPM terendah dimiliki oleh BYAN (2011) dan NPM tertinggi dimiliki oleh 

TELE (2012). Sedangkan setelah dua tahun sesudah merger & akuisisi memiliki 

NPM antara -415,3% sampai 39,6% dengan rata-rata -15,3%, dimana NPM 

terendah dimiliki oleh BIPI (2015) dan NPM tertinggi dimiliki oleh HRUM (2015). 

Operating Profit Margin (OPM) merupakan salah satu proksi dari rasio 

profitabilitas yang dibentuk dari perbandingan laba sebelum pajak dengan 

penjualan bersih. Semakin tinggi OPM berarti semakin besar kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih selama periode waktu 

tertentu atau perusahaan mampu meminimalkan dan menekan biaya-biaya yang 

dapat mengurangi laba usaha. Pada penelitian ini, dua tahun sebelum merger & 

akuisisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki OPM antara -27,7% 

sampai 31,4% dengan rata-rata 13,5%, dimana OPM terendah dimiliki oleh BIPI 

(2011) dan OPM tertinggi dimiliki oleh TLKM (2012). Sedangkan setelah dua 

tahun sesudah merger & akuisisi memiliki OPM antara -428,5% sampai 37,9% 

dengan rata-rata -14,7%, dimana OPM terendah dimiliki oleh BIPI (2015) dan OPM 

tertinggi dimiliki oleh BIPI (2014). 

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu proksi dari rasio 

profitabilitas yang dibentuk dari perbandingan laba bersih dengan total ekuitas. 

Semakin tinggi ROE berarti semakin baik kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang 

tersedia bagi pemilik atau investor. Pada penelitian ini, dua tahun sebelum merger 

& akuisisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki ROE antara -2% 

sampai 51,7% dengan rata-rata 17%, dimana ROE terendah dimiliki oleh BYAN 

(2011) dan ROE tertinggi dimiliki oleh TELE (2012). Sedangkan setelah dua tahun 

sesudah merger & akuisisi memiliki ROE antara -74% sampai 25% dengan rata-

rata -0,2%, dimana ROE terendah dimiliki oleh BIPI (2015) dan ROE tertinggi 

dimiliki oleh HRUM (2015). 
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Price to Book Value Ratio (PBV) merupakan salah satu proksi dari nilai 

perusahaan yang dibentuk dari perbandingan harga per lembar saham (total ekuitas) 

dengan nilai buku per lembar saham (total saham yang beredar). Semakin tinggi 

PBV berarti harga saham semakin mahal. Pada penelitian ini, dua tahun sebelum 

merger & akuisisi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki PBV 

antara 10.381,4% sampai 560.556,4% dengan rata-rata 178.642,8%, dimana PBV 

terendah dimiliki oleh BIPI (2011) dan PBV tertinggi dimiliki oleh TKIM (2012). 

Sedangkan setelah dua tahun sesudah merger & akuisisi memiliki PBV antara 

15.679,1% sampai 493.735,1% dengan rata-rata 153.951%, dimana PBV terendah 

dimiliki oleh BIPI (2014) dan PBV tertinggi dimiliki oleh TKIM (2015). 

 

4.3 Uji Hipotesis 

Sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan paired-samples t-test 

dilakukan uji normalitas, dimana memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 N 

Normal Parametersa,b Most Extreme Differences 

Test 

Statistic 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation Absolute Positive Negative 

CR 40 1,932 1,357 ,202 ,202 -,118 ,202 ,000c 

QR 40 1,422 1,195 ,279 ,279 -,160 ,279 ,000c 

TAT 40 1,024 1,316 ,332 ,332 -,220 ,332 ,000c 

DR 40 0,429 0,208 ,107 ,097 -,107 ,107 ,200c,d 

DER 40 1,083 0,980 ,204 ,204 -,135 ,204 ,000c 

ROA 40 0,061 0,096 ,153 ,153 -,138 ,153 ,020c 

NPM 40 -0,030 0,680 ,392 ,320 -,392 ,392 ,000c 

OPM 40 0,158 0,137 ,192 ,192 -,121 ,192 ,001c 

ROE 40 0,084 0,205 ,216 ,103 -,216 ,216 ,000c 

PBV 40 1.662,969 1.510,851 ,173 ,173 -,151 ,173 ,004c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa masing-masing rasio keuangan 

memiliki nilai p<0,05 kecuali rasio DR (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

masing-masing rasio keuangan (CR, QR, TAT, DER, ROA, NPM, OPM, ROE dan 

PBV) memiliki distribusi data tidak normal. Hanya rasio DR yang memiliki 

distribusi normal.  

Oleh karena masing-masing variabel memiliki distribusi data tidak normal 

(kecuali DR), maka uji hipotesis tidak dapat menggunakan menggunakan paired-

samples t-test namun Mann-Whitney U Test dimana hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Hipotesis 

 

No Variabel Mean Nilai 

p  

Keterangan 

Sebelum Sesudah 

1 CR 1,915 1,948 0,512 H1a ditolak Tidak ada 

perbedaan rasio 

likuiditas (CR 

dan QR) antara 

sebelum dan 

sesudah merger 

& akuisisi 

QR 1,380 1,463 0,429 H1b ditolak 

2 TAT 1,270 0,778 0,201 H2 ditolak Tidak ada 

perbedaan rasio 

aktivitas (TAT) 

antara sebelum 

dan sesudah 

merger & 

akuisisi 

3 DR 0,391 0,467 0,231 H3a ditolak Tidak ada 

perbedaan rasio 

solvabilitas (DR 

DER 0,844 1,323 0,231 H3b ditolak 
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dan DER) antara 

sebelum dan 

sesudah merger 

& akuisisi 

4 ROA 0,102 0,019 0,006 H4a 

diterima  

Tidak ada 

perbedaan rasio 

profitabilitas 

(ROA, OPM, 

dan ROE) antara 

sebelum dan 

sesudah merger 

& akuisisi, 

kecuali NPM 

NPM 0,094 -0,153 0,127 H4b ditolak 

OPM 0,314 0,379 0,038 H4c 

diterima 

ROE 0,170 -0,002 0,004 H4d 

diterima 

5 PBV 5.605,564 4.937,351 0,841 H5 ditolak Tidak ada 

perbedaan PBV 

antara sebelum 

dan sesudah 

merger & 

akuisisi 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Interpretasi hasil Mann-Whitney U Test (uji hipotesis) sebagai berikut: 

1. Uji H1a diperoleh nilai p = 0,512 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan rasio 

CR antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan bila 

merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio CR, sehingga H1a ditolak. 

2. Uji H1b diperoleh nilai p = 0,429 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan rasio 

QR antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan bila 

merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio QR, sehingga H1b ditolak.  

3. Uji H2 diperoleh nilai p = 0,201 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan rasio 

TAT antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio TAT, sehingga H2 

ditolak. 
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4. Uji H3a diperoleh nilai p = 0,231 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan rasio 

DR antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan bila 

merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio DR, sehingga H3a ditolak. 

5. Uji H3b diperoleh nilai p = 0,231 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan rasio 

DER antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio DER, sehingga H3b 

ditolak. 

6. Uji H4a diperoleh nilai p = 0,006 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan rasio ROA 

antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Rasio ROA sebelum merger 

& akuisisi (0,102) lebih tinggi bila dibandingkan dengan sesudah merger & 

akuisisi (0,019), sehingga H4a diterima. 

7. Uji H4b diperoleh nilai p = 0,127 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan rasio 

NPM antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio NPM, sehingga H4b 

ditolak. 

8. Uji H4c diperoleh nilai p = 0,038 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan rasio OPM 

antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Rasio OPM sebelum merger 

& akuisisi (0,314) lebih tinggi bila dibandingkan dengan sesudah merger & 

akuisisi (0,379), sehingga, sehingga H4c diterima. 

9. Uji H4d diperoleh nilai p = 0,004 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan rasio ROE 

antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Rasio ROE sebelum merger 

& akuisisi (0,170) lebih tinggi bila dibandingkan dengan sesudah merger & 

akuisisi (-0,002), sehingga, sehingga H4d diterima. 

10. Uji H5 diperoleh nilai p = 0,841 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan rasio 

PBV antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio PBV, sehingga H5 

ditolak. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Perbedaan Rasio Likuiditas antara Sebelum dengan Sesudah Merger 

& Akuisisi 
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Perbedaan CR antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 

Uji H1a diperoleh nilai p = 0,512 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 

rasio CR antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio CR, sehingga H1a ditolak. 

Current Ratio (CR) yang merupakan kemampuan penyelesaian hutang 

jangka pendek dari perusahaan yang melakukan akuisisi sebelum dan sesudah tidak 

berbeda, berarti perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan jangka 

pendeknya. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan yang menjadi akuisitor 

merupakan perusahaan yang cukup mapan dan perusahaan yang menjadi target 

akuisisi merupakan perusahaan yang mengalami masalah. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio 

likuiditas yang diproksikan dengan current ratio perusahaan sebelum dan setelah 

merger dan akuisisi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan current ratio pasca merger 

dan akuisisi, dikarenakan kemampuan perusahaan menggunakan aktiva lancar 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tidak mengalami perbedaan secara 

signifikan dari sebelum perusahaan melakukan aktivitas merger dan akuisisi karena 

aktiva maupun kewajiban lancer dari satu perusahaan menjadi dua atau lebih 

perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi perbedaan rasio ini dari sebelum dan 

setelah peristiwa merger dan akuisisi. 

Hasil ini didukung dari penelitian yang dilakukan Finansia (2018) yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio likuiditas yang 

diproksikan dengan current ratio perusahaan sebelum dan setelah merger dan 

akuisisi. 

 

 

 

 

Perbedaan QR antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 
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Uji H1b diperoleh nilai p = 0,429 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 

rasio QR antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio QR, sehingga H1b ditolak. 

Tidak ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah melakukan merger dan 

akuisisi pada Quick Ratio (QR) karena alasan merger dan akuisisi yaitu sinergitas. 

Sinergi merupakan tambahan nilai dari penggabunan 2 perusahaan bila 

dibandingkan dengan penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum 

merger dan akuisisi. Penambahan nilai sesudah merger dan akuisisi mengalami 

sedikit penambahan sinergi dilihat dari nilai mean Quick Ratio (QR) sesudah 

merger dan akuisisi (lihat table mean dari statistic deskriptif). 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah pada variabel CR memiliki nilai 

mean sebelum merger & akuisisi sebesar 1,915 dan sesudah merger & akuisisi 

sebesar 1,948, hal ini menunjukan bahwa nilai mean sebelum dan sesudah tidak 

jauh berbeda maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

merger & akuisisi. 

Hasil ini didukung dari penelitian yang dilakukan Khairunnisa  dkk (2019) 

serta Dewi  dan Worokinasih (2018) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

rasio QR antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi.  

 

4.4.2 Perbedaan Rasio Aktivitas antara Sebelum dengan Sesudah Merger & 

Akuisisi  

Uji H2 diperoleh nilai p = 0,201 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 

rasio TAT antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio TAT, sehingga H2 ditolak.  

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio 

aktivitas yang diproksikan dengan fixed assets turnover perusahaan sebelum dan 

setelah merger dan akuisisi. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak 

mampu/gagal menggunakan aktiva tetapnya secara efektif pasca penggabungan 

usaha. Kemungkinan hal ini dikarenakan mayoritas perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan non manufaktur sehingga tidak 

terlalu fokus pada pemanfaatan aktiva tetap perusahaan. 
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Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah pada variabel TATO memiliki nilai 

mean sebelum merger & akuisisi sebesar 1,380 dan sesudah merger & akuisisi 

sebesar 1,463, hal ini menunjukan bahwa nilai mean sebelum dan sesudah tidak 

jauh berbeda maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

merger & akuisisi. 

Hasil ini didukung dari penelitian yang dilakukan Finansia (2018) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rasio TAT antara sebelum dengan sesudah 

merger & akuisisi. 

 

4.4.3 Perbedaan Rasio Solvabilitas antara Sebelum dengan Sesudah Merger 

& Akuisisi : 

Perbedaan DR antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 

Uji H3a diperoleh nilai p = 0,231 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 

rasio DR antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio DR, sehingga H3a ditolak. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang menjadi target 

akuisisi ternyata mempunyai utang yang besar, sehingga setelah perusahaan 

mengakuisisi terjadi peningkatan jumlah utang yang lebih besar dari pada 

peningkatan akivanya. 

Tidak ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah melakukan merger dan 

akuisisi pada Debt Ratio (DR) karena alasan merger dan akuisisi yaitu 

pengembangan usaha atau diversifikasi. Pengembangan usaha atau diversifikasi 

lebih cepat terealisir karena tidak memerlukan riset pasar dan penyiapan fasilitas 

pendukung. Hasil penelitian sesudah merger dan akuisisi, pengembangan usaha 

atau diversifikasi belum terjadi, dilihat dari nilai mean Debt Ratio (DR) sesudah 

merger dan akuisisi tidak berbeda terlalu jauh sehingga menjadikan hipotesis 

ditolak. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah pada variabel DR memiliki nilai 

mean sebelum merger & akuisisi sebesar 0,391 dan sesudah merger & akuisisi 

sebesar 0,467, hal ini menunjukan bahwa nilai mean sebelum dan sesudah tidak 
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jauh berbeda maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

merger & akuisisi. 

Hasil ini didukung dari penelitian yang dilakukan Dewi  dan Worokinasih 

(2018) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rasio DR antara sebelum 

dengan sesudah merger & akuisisi 

 

Perbedaan DER antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 

Uji H3b diperoleh nilai p = 0,231 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 

rasio DER antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio DER, sehingga H3b ditolak. 

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada rasio 

solvabilitas yang diproksikan dengan debt to total assets ratio perusahaan sebelum 

dan sesudah merger dan akuisisi. Angka debt to total assets ratio yang relatif tidak 

menurun pasca merger dan akuisisi menunjukkan bahwa peningkatan total aktiva 

perusahaan yang digabungkan berbanding lurus dengan penjumlahan hutang 

perusahaan yang bergabung, sehingga jumlah hutang yang digunakan untuk 

membiayai perusahaan relatif konstan. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah pada variabel DER memiliki nilai 

mean sebelum merger & akuisisi sebesar 0,844 dan sesudah merger & akuisisi 

sebesar 1,323, hal ini menunjukan bahwa nilai mean sebelum dan sesudah tidak 

jauh berbeda maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

merger & akuisisi. 

Hasil ini didukung dari penelitian yang dilakukan Finansia (2018) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rasio DER antara sebelum dengan sesudah 

merger & akuisisi. 

 

 

 

4.4.4 Perbedaan Rasio Profitabilitas antara Sebelum dengan Sesudah 

Merger & Akuisisi 

Perbedaan ROA antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 
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Uji H4a diperoleh nilai p = 0,006 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan rasio 

ROA antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Rasio ROA sebelum 

merger & akuisisi (0,102) lebih tinggi bila dibandingkan dengan sesudah merger & 

akuisisi (0,019), sehingga H4a diterima 

Penurunan laba dalam hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya 

jumlah hutang (debt) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan 

dengan akibatnya beban atas bunga hutang akan semakin meningkat, yang pada 

akhirnya akan menurunkan pendapatan setelah pajak (earning after tax) hingga 

perusahaan tidak mampu meningkatkan produktivitas. Selain itu akuisisi ini 

menyebabkan mengelolaan modalnya tidak efektif dalam menghasilkan laba 

Terdapat perbedaan nilai ROA sebelum dan sesudah melakukkan marger 

dan akusisi. Hal ini ditunjukkan bahwa Berdasarkan teori akuntansi, setelah merger 

dan akuisisi ukuran perusahaan dengan sendirinya bertambah besar karena aset, 

kewajiban, dan ekuitas perusahaan digabung bersama (Hamidah & Noviani, 2013). 

Faktor yang paling mendasari suatu perusahaan melakukan akuisisi adalah motif 

ekonomi atau dengan kata lain akuisisi tersebut menguntungkan bagi pemilik 

perusahaan pembeli atau pengakuisisidan perusahaan penjual atau perusahaan 

target (Suad & Pujiasturi, 2012). Hal ini berkaitan erat dengan ROA yang 

merupakan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Octavia & Fauzie (2013) yang menunjukkan bahwa 

Return on Asset (ROA) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

keputusan kegiatan akuisisi yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ketika perusahaan memutuskan untuk akuisisi dan merger maka 

akan mempengaruhi kenaikan maupun penurunan dari ROA itu sendiri. Sehingga 

terlihat bahwa akan terdapat perbedaan ROA pada perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan akuisisi. 

 

Perbedaan NPM antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 
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Uji H4b diperoleh nilai p = 0,127 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 

rasio NPM antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio NPM, sehingga H4b ditolak. 

Ditolaknya hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan pada rasio profitabilitas yang diproksikan dengan debt to total assets ratio 

perusahaan sebelum dan setelah merger dan akuisisi. Untuk itu, hipotesis ditolak. 

Laba bersih yang diperoleh perusahaan tidak berubah signifikan pasca merger dan 

akuisisi mengindikasikan kegagalan perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

ekonomis jangka pendeknya. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah pada variabel NPM memiliki nilai 

mean sebelum merger & akuisisi sebesar 0,094 dan sesudah merger & akuisisi 

sebesar -0,153, hal ini menunjukan bahwa nilai mean sebelum dan sesudah tidak 

jauh berbeda maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

merger & akuisisi. 

Hasil ini didukung dari penelitian yang dilakukan Finansia (2018) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rasio NPM antara sebelum dengan sesudah 

merger & akuisisi. 

 

Perbedaan OPM antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 

Uji H4c diperoleh nilai p = 0,038 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan rasio 

OPM antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Rasio OPM sebelum 

merger & akuisisi (0,314) lebih tinggi bila dibandingkan dengan sesudah merger & 

akuisisi (0,379), sehingga, sehingga H4c diterima 

 

Perbedaan ROE antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 

Uji H4d diperoleh nilai p = 0,004 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan rasio 

OPM antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Rasio OPM sebelum 

merger & akuisisi (0,170) lebih tinggi bila dibandingkan dengan sesudah merger & 

akuisisi (-0,002), sehingga, sehingga H4d diterima 

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa perusahaan yang menjadi target akuisisi 

adalah perusahaan yang kurang baik dalam arti secara finansial maupun secara 
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operasional, sehingga menyebabkan perusahaan yang mengakuisisi setelah 

melakukan akuisisi menjadi tidak lebih baik, padahal alasan dari utama perusahaan 

melakukan akuisisi adalah untuk memperoleh sinergi baik sinergi finansial atau 

sinergi operasional. Namun kenyataannya memang dalam jangka pendek yaitu 

untuk periode satu dan dua tahun setelah akuisisi ternyata perusahaan mengalami 

kinerja yang menurun. Hal ini bisa dimengerti karena untuk mencapai suatu sinergi 

perlu waktu yang panjang atau untuk merubah kondisi perusahaan yang menjadi 

target yang pada awalnya mempunyai kinerja tidak baik, agar menjadi baik perlu 

waktu yang lama. 

 

4.4.5 Perbedaan PBV antara Sebelum dengan Sesudah Merger & Akuisisi 

Uji H5 diperoleh nilai p = 0,841 (p>0,05) yang berarti tidak ada perbedaan 

rasio PBV antara sebelum dengan sesudah merger & akuisisi. Hal ini menunjukkan 

bila merger & akuisisi tidak berpengaruh terhadap rasio PBV, sehingga H5 ditolak. 

Tidak ada perbedaan antara kinerja keuangan sebelum dengan sesudah 

merger dan akuisisi baik pada perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan 

diakuisisi dan menolak hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hal ini diduga karena 

merger dan akuisisi tidak menimbulkan sinergi bagi perusahaan baik perusahaan 

pengakusisi maupun perusahaan diakuisisi yang kemungkinan disebabkan 

lemahnya strategi yang dilakukan, pemilihan perusahaan target yang kurang tepat, 

perusahaan pengakuisisi kurang pengalaman dalam melakukan merger dan akuisisi 

dan adanya faktor non ekonomis yaitu untuk menyelamatkan perusahaan dari 

kebangkrutan. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah pada variabel PBV memiliki nilai 

mean sebelum merger & akuisisi sebesar 1.786,428 dan sesudah merger & akuisisi 

sebesar 1.539,510, hal ini menunjukan bahwa nilai mean sebelum dan sesudah tidak 

jauh berbeda maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

merger & akuisisi. 

Hasil ini didukung dari penelitian yang dilakukan Finansia (2018) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rasio PBV antara sebelum dengan sesudah 

merger & akuisisi. 
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