
 

 

ABSTRAK 

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PENGAKUISISI 

SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI (Studi 

Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013). 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari merger dan akuisisi 

terhadap kinerja perusahaan di Bursa efek Indonesia. Kinerja perusahaan diukur 

dengan menggunakan rasio – rasio keuangan, yaitu: ROI (Return On investment), 

ROE (Return On Equity), NPM (Net Profit Margin), CR (Current Assets), DER 

(Debt to Equity Ratio), EPS (Earnings Per Share), dan TATO (Total Assets Turn 

Over). Dimana merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang 

kemudian menjadi satu kekuatan untuk memperkuat posisi perusahaan. 

Sedangkan akuisisi merupakan pengambil – alihan (take over) sebagian atau 

keseluruhan saham perusahaan lain sehingga perusahaan pengakuisisi mempunyai 

hak kontrol atas perusahaan target. Data dokumenter yang digunakan dalam 

penelitian ini. Sedangkan populasi penelitian ini meliputi perusahaan publik yang 

terdaftar di BEI yang pernah melakukan merger dan akuisisi, dan perusahaan 

tersebut mengumumkan aktivitasnya pada periode 2013. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yang mana terdapat 9 perusahaan yang masuk dalam kriteria 

penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis 1 

sampai 7 (perhitungan rasio – rasio keuangan) digunakan uji normalitas data, dan 

uji beda Wilcoxon signed ranks test. 

Hasil Pengujian pada variabel return on investment yang diuji dengan 

metode Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan adanya perbedaan pada periode 

1 tahun sebelum dengan 1 tahun sesudah. Namun, pada periode 1 tahun sebelum 

dengan 2 dan 3 tahun sesudah tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah merger dan akuisisi. Sedangkan, pada variabel return on equity, net 

profit margin, current ratio, debt to equity ratio, dan total asset turn over yang 

diuji dengan metode Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.  

Baik pada periode yang membandingkan antara 1 tahun sebelum dengan 1 

tahun sesudah sampai dengan 3 tahun sesudah. Serta, Pada variabel earnings per 

share yang diuji dengan metode Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan 

adanya perbedaan pada periode 1 tahun sebelum dengan 2 tahun sesudah. Namun, 

pada periode 1 tahun sebelum dengan 1 dan 3 tahun sesudah tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

 

Kata Kunci: Merger dan Akuisisi, Kinerja Keuangan, Uji Normalitas, dan Uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test. 


