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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Kombinasi Bisnis 

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau 

jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara 

historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “business”, yang memiliki kata 

dasar “busy” yang berarti "sibuk". Maksudnya adalah sibuk mengerjakan aktivitas 

atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan (id.wikipedia.org). Menurut Johan 

(2011), yang dimaksud dengan bisnis adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang 

mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan 

produksi yang menghasilkan barang atau jasa, dengan tujuan memasarkan barang 

barang atau jasa tersebut kepada konsumen agar dapat memperoleh keuntungan. 

Perubahan yang signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi dan 

kemajuan teknologi komputer serta telekomunikasi telah menciptakan persaingan 

yang sangat ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu 

mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan 

berdaya saing (Lesmana dan Gunardi, 2012). 

Salah satu usaha untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah 

melalui ekspansi. Ekspansi perusahaan ini terdiri dari dua jenis, yaitu ekspansi 

internal dan ekspansi eksternal. Ekspansi internal terjadi pada saat divisi-divisi 

yang ada dalam perusahaan tumbuh secara normal melalui kegiatan capital 
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budgeting (Astria, 2013). Sedangkan ekspansi eksternal ini bisa dilakukan dengan 

cara melakukan penggabungan usaha (Lesmana dan Gunardi, 2012). 

Penggabungan usaha ini selanjutnya dapat disebut juga sebagai kombinasi bisnis 

(business combination). 

Definisi kombinasi bisnis menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 22 (IAI, 2012) adalah suatu transaksi atau peristiwa lain 

dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. 

Menurut Beams, dkk. (2011), alasan perusahaan memilih kombinasi bisnis 

sebagai alat perluasan adalah: 

1) Keunggulan biaya (cost advantages). 

Seringkali lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang 

dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. 

Hal ini berlaku, terutama pada periode inflasi. 

2) Risiko yang lebih rendah (lower risk). 

Membeli lini produk dan pasar yang telah ada biasanya lebih kecil 

risikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan 

pasarnya. Risiko akan rendah apabila tujuannya adalah diversifikasi. Para 

ilmuwan mungkin menemukan bahwa produk tertentu akan 

membahayakan lingkungan dan kesehatan. Perusahaan yang hanya 

membuat satu produk yang tidak terdiversifikasi mungkin saja mengalami 

kebangkrutan jika hal-hal tersebut ditemukan, sementara perusahaan 

dengan multiproduk yang terdiversifikasi dapat bertahan. Bagi perusahaan 
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yang berkecimpung dalam industri dengan kapasitas manufaktur berlebih, 

kombinasi bisnis mungkin satu-satunya cara untuk berkembang. 

3) Memperkecil keterlambatan operasi (fewer operating delay). 

Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha 

dapat diharapkan segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang 

berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. 

Kecepatan masuk ke pasar sangatlah penting, khususnya pada industri 

teknologi. Membangun fasilitas perusahaan yang baru mungkin 

menimbulkan sejumlah penundaan dalam pembangunannya karena 

diperlukan persetujuan pemerintah untuk memulai operasi. Penelitian 

terhadap dampak lingkungan dapat memakan waktu bulanan atau bahkan 

tahunan. 

4) Menghindari pengambilalihan (avoidance of takeovers). 

Banyak perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara 

mereka. Karena perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah 

diserang dan diambil alih. Karena itu, banyak diantaranya memakai 

strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik melawan 

pengambilalihan oleh perusahaan lain. 

5) Akuisisi harta tak berwujud (acquisition of intagible assets). 

Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tidak 

berwujud maupun berwujud. Jadi, akusisi atas hak paten, hak atas mineral, 

riset database pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi 

faktor utama yang memotivasi suatu kombinasi bisnis. 
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6) Alasan-alasan lain (other reasons). 

Selain untuk perluasan, perusahaan dapat memilih kombinasi bisnis untuk 

memperoleh keuntungan pajak (misalnya, tax-loss carry forward), untuk 

penghasilan pribadi dan keuntungan pajak atas real estat, serta untuk 

alasan-alasan pribadi. 

Berdasarkan jenis usaha yang terkait, kombinasi bisnis dapat dibedakan menjadi 

(Hamizar dan Wiyoto, 2011): 

1) Kombinasi horizontal. 

Kombinasi bisnis antara dua atau lebih perusahaan yang usahanya sejenis. 

Misalnya PT A adalah perusahaan industri tekstil dan PT B juga industri 

tekstil bergabung menjadi suatu usaha tekstil yang lebih besar. 

2) Kombinasi vertikal. 

Kombinasi bisnis yang menggabungkan usaha antara dua atau lebih 

perusahaan yang usahanya saling mendukung. Misalnya perusahaan 

perkebunan karet bergabung dengan perusahaan industri pengolahan karet, 

dan bergabung lagi dengan perusahaan industri otomotif. 

3) Kombinasi Konglomerat. 

Kombinasi bisnis antara dua atau lebih perusahaan yang menggabungkan 

antara kombinasi horizontal dan kombinasi vertikal. Misalnya perusahaan 

indutri bergabung dengan bank dan dengan perusahaan perkebunan. 

       Penggabungan usaha dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk, yaitu 

akuisisi, merger, dan konsolidasi. Merger dan akuisisi merupakan bentuk 
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penggabungan usaha yang paling banyak dan berkembang di Indonesia. Aktivitas 

merger dan akuisisi mulai marak dilakukan di Indonesia seiring dengan majunya 

pasar modal. Merger dan akuisisi di Indonesia didominasi oleh perusahaan yang 

telah go public dengan target perusahaan yang belum go public (Lesmana dan 

Gunardi, 2012). 

Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan 

melakukan merger atau akuisisi, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. 

Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan 

nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, 

motif non ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan 

perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subjektif atau ambisi 

pribadi pemilik atau manajemen perusahaan (Moin, 2010). 

1) Motif ekonomi. 

Esensi tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah 

seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (value creation) bagi 

perusahaan dan bagi pemegang saham. Merger dan akuisisi memiliki 

motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai 

peningkatan nilai tersebut. Oleh karena itu seluruh aktivitas dan 

pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Motif 

strategis juga termasuk motif ekonomi ketika aktivitas merger dan akuisisi 

dilakukan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan atau menyebabkan perusahaan 

mengendalikan perusahaan lain.  
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2) Motif sinergi. 

Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan merger dan 

akuisisi adalah menciptakan sinergi. Sinergi merupakan nilai keseluruhan 

perusahaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada 

penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan 

akuisisi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan 

dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung 

sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek 

yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas 

perusahaan jika mereka bekerja sendiri . 

Adapun bentuk-bentuk sinergi, yaitu: 

a) Sinergi operasi  

Sinergi operasi terjadi ketika perusahaan hasil 

kombinasimampu mencapai efisiensi biaya. Efisiensi ini 

dicapai dengan cara pemanfaatan secara optimal sumber-

sumber daya perusahaan. Sinergi operasi dapat dibedakan 

menjadi economies of scale dan economies of scope. 

Economies of scale atau skala ekonomi menunjukkan suatu 

keadaan dimana perusahaan mampu mencapai biaya rata-rata 

per unit yang semakin rendah seiring dengan semakin besarnya 

output yang diproduksi. Sedangkan economies of scope bisa 

diperoleh ketika perusahaan mampu memanfaatkan secara 
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maksimal satu input sumber daya untuk menghasilkan 

beberapa output.  

b) Sinergi finansial 

Sinergi finansial dihasilkan ketika perusahaan hasil merger dan 

akuisisi memiliki struktur modal yang kuat dan mampu 

mengakses sumber-sumber dana dari luar secara lebih mudah 

sehingga biaya modal perusahaan dapat menurun. Selain itu, 

sinergi finansial juga dapat diperoleh melalui perbaikan arus 

kas. 

c) Sinergi manajerial 

Sinergi manajerial dihasilkan ketika terjadi transfer kapabilitas 

manajerial dan skill dari perusahaan yang satu ke perusahaan 

yang lain. 

d) Sinergi teknologi 

Sinergi teknologi dapat dicapai dengan memadukan 

keunggulan teknologi yang ada dalam masing-masing 

perusahaan. 

e) Sinergi pemasaran 

Sinergi pemasaran dihasilkan karena perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi memperoleh manfaat dari 

semakin luas dan terbukanya pemasaran produk, bertambahnya 

lini produk yang dipasarkan, dan semakin banyaknya 

konsumen yang bisa dijangkau. 
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3) Motif diversifikasi. 

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan 

melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksud untuk mendukung 

aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi 

bersaing. Akan tetapi jika melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari 

bisnis semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang 

mendukung kompetensi inti (core competence).  

4) Motif non-ekonomi. 

Aktivitas merger dan akuisisi terkadang dilakukan bukan untuk 

kepentingan ekonomi saja tetapi juga untuk kepentingan yang bersifat non-

ekonomi, seperti prestise dan ambisi. Motif non-ekonomi bisa berasal dari 

manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. 

a) Hubris hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa merger dan akuisisi dilakukan karena 

“ketamakan” dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan. 

Mereka menginginkan ukuran perusahaan yang lebih besar. Dengan 

semakin besarnya ukuran perusahaan, semakin besar pula kompensasi 

yang mereka terima. Kompensasi yang mereka terima bukan hanya 

sekedar materi saja tapi juga berupa pengakuan, penghargaan dan 

aktualisasi diri. 

b) Ambisi pemilik 

Adanya ambisi dari pemilik perusahaan untuk menguasai berbagai 

sektor bisnis, menjadikan aktivitas merger dan akuisisi sebagai 
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strategi perusahaan untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang ada 

untuk membangun “kerajaan bisnis”. Hal ini biasanya terjadi dimana 

pemilik perusahaan memiliki kendali dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. 

 

2.2 Merger 

Menurut Ross, dkk. (2012), merger adalah penyerapan dari suatu perusahaan oleh 

perusahaan yang lain, dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan 

nama dan identitasnya. Selain itu, perusahaan pembeli juga akan mengambil aset 

maupun kewajiban perusahaan yang dibeli dan perusahaan yang dibeli akan 

kehilangan atau berhenti beroperasi. 

Merger adalah salah satu bentuk strategi ekspansi perusahaan atau 

restrukturisasi perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih. 

“Merger” dalam bahasa Inggris berarti “penggabungan” sedangkan dalam bahasa 

Latin berarti “bergabung bersama, menyatu, atau berkombinasi yang 

menyebabkan hilangnya identitas karena terserap sesuatu”. Dalam merger hanya 

ada satu perusahaan yang dibiarkan hidup, sementara perusahaan lainnya 

dibubarkan tanpa likuidasi (Moin, 2010). 

Menurut Gitman (2009), merger adalah kombinasi antara dua atau lebih 

perusahaan, dimana perusahaan yang dihasilkan memelihara identitas dari salah 

satu perusahaan, pada umumnya perusahaan yang lebih besar. Sedangkan menurut 

Pringle dan Harris (1987) dalam Sumani (2012), “Merger is a combination of two 
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or more firm in which one company survives under its own name while any others 

cease to exit as legal entities.” 

 

Gambar 2.1  

Skema Merger 

 

 

 

Sumber: Moin, 2010 

Merger dapat digunakan sebagai salah satu pilihan terbaik untuk 

memperkuat fondasi perusahaan. Dengan melakukan merger, perusahaan-

perusahaan dapat menciptakan pemusatan kekuatan ekonomi (sinergi) sehingga 

dapat memperbesar pangsa pasar sekaligus melakukan efisiensi perusahaan. 

Secara sederhana, merger dapat diartikan sebagai penggabungan dua perusahaan 

atau lebih dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan 

membubarkan perusahaan lainnya. Perusahaan yang dipertahankan pada 

umumnya adalah perusahaan yang memiliki aset dan pangsa pasar yang lebih 

besar (Hariyani, dkk., 2011).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 Pasal 1 angka 1 

merger didefinisikan: 

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan 

Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain 

yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha 

Perusahaan A 

Perusahaan A 

Atau 

Perusahaan B 
Perusahaan B 
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yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha 

yang menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum.” 

 

Sedangkan pengertian badan usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 

tahun 2010 Pasal 1 angka 6 adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk 

memperoleh laba. 

Berdasarkan definisi penggabungan dan badan usaha sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

penggabungan (merger) dapat dilakukan oleh perusahaan (badan usaha) yang 

berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi dan perusahaan bukan 

badan hukum seperti perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan. 

Selain itu, merger hanya bisa dilakukan oleh perusahaan  sejenis seperti merger 

PT dengan PT, koperasi dengan koperasi, dan sejenisnya (Hariyani, dkk., 2011). 

Adapun pola yang digunakan dalam melakukan merger dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1) Mothership merger. 

Merger yang menggunakan satu pola bisnis milik perusahaan yang 

dominan. 

2) Platform merger. 

Merger yang mempertahankan pola bisnis yang menjadi kekuatan masing-

masing perusahaan yang kemudian akan diadopsi oleh perusahaan hasil 

merger. 
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2.3 Akuisisi  

Akuisisi adalah pengambilan kepemiIikan atau pengendalian atas saham atau aset 

suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan 

pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang 

terpisah (Moin, 2010). Dalam peristiwa akuisisi, baik perusahaan yang 

mengambilalih (pengakuisisi) maupun perusahaan yang diambilalih (diakuisisi) 

tetap hidup sebagai badan hukum terpisah. Akuisisi berasal dari bahasa Inggris 

“acquisition” yang memiliki kata dasar “acquire” yang berarti mendapatkan 

sesuatu atau keuntungan atas usaha sendiri (id.wikipedia.org). 

Menurut Foster (1986) dalam Novaliza dan Djajanti (2013), akuisisi 

adalah pembelian seluruh atau sebagian besar kepemilikan baik dalam bentuk 

saham maupun dalam bentuk aset perusahaan lain. Sedangkan menurut Setiawan 

(2004) dalam Novaliza dan Djajanti (2013), akuisisi mengakibatkan beralihnya 

pengendalian kepada perusahaan lain. 

Pengambilalihan perusahaan (akusisi), sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Pasal 1 angka 3 adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku 

usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya 

pengendalian atas badan usaha tersebut. Pelaku usaha menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Pasal 1 angka 8 adalah: 

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi.” 
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Gambar 2.2  

Skema Akuisisi 

 

 

 

 Pengendalian 

 

 

Sumber: Moin, 2010 

Berdasarkan objek yang diambil alih, akuisisi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 

(Hariyani, dkk., 2011): 

1) Akuisisi terhadap saham perusahaan. 

Akuisisi saham adalah pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli 

saham mayoritas perusahaan sehingga pihak pengakuisisi berhak menjadi 

pemegang saham pengendali. Sebagaimana diketahui, saham adalah bukti 

kepemilikan perusahaan, sehingga pemilik saham secara otomatis 

mempunyai andil terhadap kepemilikan perusahaan. Semakin besar nilai 

saham yang dimiliki, semkain besar pula pengaruh pemilik saham tersebut 

dalam menentukan arah perusahaan. Akuisisi banyak dilakukan dalam 

kegiatan pengambilalihan perseroan terbatas. 

Akusisi saham menyebabkan timbulnya hubungan antara induk 

perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan adalah perusahaan 

yang mengendalikan atau mengakuisisi anak perusahaan. Akuisisi saham 

Perusahaan A 

Perusahaan B 

Perusahaan A 

Perusahaan B 
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pada umumnya dilakukan dengan cara membeli mayoritas saham biasa. 

Induk dan anak perusahaan disebut perusahaan afiliasi. Perusahaan 

pengakuisisi memperlakukan kepemilikannya di anak perusahaan sebagai 

investasi. Perusahaan pengakuisisi tidak memiliki secara hukum aset 

perusahaan yang diakuisisi, kecuali seluruh atau sebagian besar saham 

yang diakuisisi. Dalam peristiwa akuisisi saham, status badan hukum 

kedua belah perusahaan (induk dan anak) sama-sama tetap hidup. 

2) Akuisisi aset. 

Akusisi aset dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh aset 

perusahaan. Apabila aset yang dibeli hanya sebagian, maka hal tersebut 

digolongkan sebagai akuisisi parsial. Akuisisi parsial terjadi jika pihak 

pengakuisisi membeli aset perusahaan yang akan diakuisisi lebih dari 50% 

tapi masih kurang dari 100%. Sementara itu, akuisisi penuh terjadi jika 

pihak pengakuisisi membeli semua aset milik perusahaan yang akan 

diakuisisi. Akusisi aset dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, 

yaitu membeli aset perusahaan yang akan diambil secara tunai dan 

membeli aset perusahaan dengan cara ditukar saham milik perusahaan 

yang mengakuisisi atau yang lazim dikenal sebagai assets for share 

exchange. 

3) Akusisi kombinasi. 

Akuisisi kombinasi adalah akuisisi perusahaan yang dilakukan dengan 

cara membeli saham dan aset milik perusahaan target. Sebagai contoh, 

perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan cara membeli saham dan 
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aset milik perusahaan B. Pembayaran terhadap saham dan aset milik 

perusahaan B tersebut dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan 

penukaran saham milik perusahaan A dan/atau milik perusahaan lain. 

4) Akusisi secara bertahap. 

Akusisi bertahap adalah proses akuisisi yang dilakukan secara bertahap 

atau tidak secara langsung. Sebagai contoh, perusahaan A berencana 

mengakusisi perusahaan B. Pada  tahap pertama, perusahaan A, membeli 

surat utang (obligasi) yang diterbitkan oleh perusahaan B. Obligasi 

tersebut biasanya berbentuk obligasi yang dapat ditukar dengan saham 

(convertible bonds). Jika kelak perusahaan A ingin menjadi pemilik 

perusahaan B, maka perusahaan A dapat menukarkan obligasi yang 

dimilikinya dengan saham perusahaan B. 

Akuisisi perusahaan, berdasarkan motif  keuntungan yang ingin diraih, dapat 

digolongkan dua macam, yaitu (Astria, 2013): 

1) Akuisisi strategis. 

Akusisi strategis merupakan suatu akusisi yang dilaksanakan dengan 

tujuan untuk menciptakan sinergi dengan didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan jangka panjang. 

2) Akuisisi finansial. 

Akusisi finansial merupakan suatu tindakan akusisi terhadap satu atau 

beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mencapai keuntungan finansial.  
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Akuisisi perusahaan dapat dilakukan dengan cara paksa atau hostile take 

over. Di sisi lain, dapat terjadi kondisi sebaliknya yakni manajemen perusahaan 

yang akan diambilalih berusaha keras untuk bertahan agar tidak terjadi akusisi 

terhadap perusahaannya. Akuisisi yang paling baik adalah akuisisi yang dapat 

dirundingkan (negotiated), sehingga kedua pihak sama-sama mendapat 

keuntungan dari proses akuisisi. Akusisisi jenis ini biasanya terjadi karena adanya 

kesesuaian kebutuhan antara perusahaan pengakuisisi dengan yang diakuisisi 

(Hariyani, dkk., 2011). 

 

2.4 Pasar Modal 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan 

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan Efek”.  

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu 

negara, peranan tersebut mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara 

lain. Peran utama pasar modal adalah menjadi lembaga yang melakukan 

pemupukan modal dan mobilisasi dana secara produktif (Aritonang, dkk., 2009). 

Terdapat tiga bentuk pasar efisien, yaitu (Hidayat, 2011): 

1) Pasar efisien lemah (weak form efficient). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah apabila harga-harga sekuritas 

mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. 
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2) Pasar efisien setengah kuat (semi-strong form efficient). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat apabila harga-harga 

sekuritas mencerminkan secara penuh (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan termasuk informasi yang ada pada laporan keuangan 

perusahaan. 

3) Pasar efisien kuat (stong form efficient). 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat apabila harga-harga sekuritas 

mencerminkan secara penuh (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang bersifat privat. 

Agar pengambilan keputusan investor rasional, dibutuhkan suatu informasi yang 

relevan sehingga mampu mengidentifikasi kinerja perusahaan. Dengan kata lain, 

keputusan investasi yang dilakukan oleh investor merupakan reaksi atas informasi 

yang mereka terima. Menurut Dyckman dan Morse (1989) dalam Aritonang, dkk., 

(2009) informasi yang digunakan oleh investor meliputi, informasi akuntansi dan 

non akuntansi. Informasi akuntansi yaitu informasi yang menggambarkan 

kekayaan perusahaan, berupa laporan laba-rugi tahunan, laporan arus kas dan 

laporan perubahan modal. Sedangkan informasi non akuntansi dapat berupa 

laporan dividen, stock split, right issue, merger dan akuisisi. 

Pengumuman merger dan akuisisi merupakan salah satu jenis informasi 

yang dipublikasikan oleh perusahaan emiten. Pengumuman merger atau akuisisi 

tersebut merupakan salah satu jenis informasi yang dapat digunakan untuk melihat 

reaksi suatu pasar. Suatu pasar akan bereaksi apabila di dalam pengumuman 
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tersebut memiliki kandungan informasi. Jika pengumuman mengandung informasi, 

maka pasar diharapkan akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima 

oleh pasar. Reaksi pasar tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang 

diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau 

menggunakan abnormal return yang merupakan selisih antara return aktual 

dengan return yang diekspektasikan oleh investor (Jogiyanto, 2003 dalam Astria, 

2013). 

 

2.5 Abnormal Return (AR) 

Abnormal return yang diperoleh investor merupakan kompensasi atas waktu dan 

risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan (Astria, 2013). Keuntungan 

pemegang saham dapat diketahui melalui abnormal return yang mereka terima. 

Akan tetapi hasil tersebut hanya untuk jangka pendek di mana biasanya abnormal 

return dihitung pada periode preakuisisi sampai saat tanggal tertentu setelah 

tanggal pengumuman atau sebelum tanggal efektif (Sutrisno dan Sumarsih, 2004 

dalam Lesmana dan Gunardi, 2012 ).  

Metode abnormal return digunakan untuk mengevaluasi pengaruh merger 

atau akuisisi terhadap kemakmuran pemegang saham. Teori keuangan modern 

memberikan justifikasi bahwa cara yang paling reliable dalam mengukur kinerja 

ekonomi perusahaan adalah dengan melacak harga sahamnya. Nilai yang 

diharapkan dari sebuah merger atau akuisisi akan diestimasi dengan menganalisis 

perubahan pasar setelah pengumuman transaksi akuisisi. Pengujian seperti ini 

biasanya menggunakan abnormal return yang merupakan metode untuk meneliti 

atau menguji kandungan informasi terhadap reaksi pasar (Moin, 2010).   
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Return saham dalam penelitian ini adalah return saham yang abnormal 

(abnormal return). Abnormal return merupakan selisih antara tingkat keuntungan 

yang sebenarnya (actual return) dengan tingkat keuntungan yang diharapkan 

(expected return). Cara menghitung abnormal return (Jones, 1998 dalam 

Aritonang, dkk., 2009): 

 

 

 

Keterangan: 

ARit = Rata-rata abnormal return saham i pada hari ke t 

Rit      = Rata-rata actual return saham i pada hari ke t 

Rmt   = Rata-rata return pasar saham pada hari ke t 

Actual return return saham yang diperoleh dengan mencari selisih antara harga 

saham penutupan harian dikurangi harga saham hari sebelumnya kemudian dibagi 

dengan harga saham hari sebelumnya. Cara menghitung actual return (Bever, 

1968 dalam Aritonang, dkk., 2009): 

 

 

 

Keterangan: 

Rit  = Actual return saham i pada hari ke t 

Pit   = Harga saham (closing price) i pada hari ke t 

Pit-1= Harga saham (closing price) i pada hari ke t-1 

ARit = Rit – Rmt

Pit - Pit  - 1

Pit-1

Rit
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Selanjutnya expected return dihitung dengan menggunakan market 

adjusted model. Dalam model ini expected return merupakan return saham yang 

diukur dengan menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), return ini 

diperoleh dengan cara mencari selisih antara IHSG pada hari tertentu dikurangi 

IHSG hari sebelumnya kemudian dibagi IHSG hari sebelumnya. Cara menghitung 

return pasar (Budiarto dan Baridwan, 1999 dalam Aritonang, dkk., 2009): 

 

 

 

Keterangan: 

Rmt  = Return pasar 

IHSGt  = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t 

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t-1 

 

2.6 Perbedaan Abnormal Return Perusahaan Sebelum dan 

Sesudah Merger atau Akuisisi 

Kombinasi bisnis melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu bentuk 

corporate action yang dilakukan perusahaan yang sudah go public, sehingga aksi 

merger atau akuisisi tersebut menjadi pusat perhatian bagi para investor dan 

emiten yang ada di pasar modal (Lesmana dan Gunardi, 2012). Suatu pasar akan 

bereaksi apabila di dalam pengumuman tersebut memiliki kandungan informasi. 

Suatu peristiwa yang mengandung informasi akan memberikan abnormal return 

kepada investor. Sebaliknya, peristiwa yang tidak mengandung informasi tidak 

 IHSGt  – IHSGt-1

IHSGt-1

Rmt 
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akan memberikan abnormal return kepada investor (Jogiyanto, 2003 dalam Astria 

2013). 

Menurut Auqie (2013), jika abnormal return yang dihasilkan positif, 

berarti terjadi peningkatan kemakmuran pemegang saham, tetapi jika abnormal 

return yang dihasilkan negatif, berarti terjadi penurunan kemakmuran pemegang 

saham. Selain itu, jika pengumuman merger atau akuisisi tidak menghasilkan 

abnormal return (abnormal return = 0), maka pengumuman merger atau akuisisi 

ini tidak mempengaruhi kemakmuran pemegang saham. 

Penelitian Narussobakh (2009) dalam Lesmana dan Gunardi (2012), Auqie 

(2013), dan Rahmadiansyah (2013), menujukkan bahwa tidak ada perbedaan 

abnormal return sebelum dan sesudah merger atau akuisisi. Hal ini berbeda 

dengan penelitian Astria (2013) yang menunjukkan adanya perubahan positif 

abnormal return perusahaan sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

Berdasarkan penjabaran mengenai perbedaan abnormal return perusahaan 

sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

Ha1 : Terdapat perbedaan pada abnormal return perusahaan sebelum dan sesudah 

merger atau akuisisi. 

 

2.7 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu 

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan tersebut (id.wikipedia.org). Menurut PSAK 1 (IAI, 2012), laporan 
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keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

       Menurut Kartikahadi, dkk. (2012) laporan keuangan haruslah memenuhi 

karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) tertentu agar dapat 

memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai. Terdapat empat 

karakteristik kualitatif pokok, yaitu: 

1) Dapat dipahami (understandability). 

Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. 

Untuk dapat memahami dengan baik suatu laporan keuangan, pemakai 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan. 

       Para pembaca diharapkan mengenal akuntansi sebagai suatu sistem 

akuntansi keuangan, dan memahami dengan memadai standar akuntansi 

keuangan yang berlaku yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

dalam rangka akuntansi keuangan. Memang sebaiknya informasi dibuat 

sesederhana mungkin agar dapat mudah dimengerti oleh pembaca umum 

yang bukan seorang ahli. Tapi tentunya kesederhanaan atau kemudahan 
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tidak dapat mengorbankan relevansi informasi yang perlu disajikan 

meskipun agak kompleks. 

2) Relevan (relevance). 

Agar informasi bermanfaat haruslah relevan bagi penerima atau pengguna 

dalam pengambil suatu keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan 

jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan. Suatu 

informasi yang tidak relevan dapat menyesatkan pengambil keputusan. 

Apakah suatu informasi dianggap relevan untuk dilaporkan atau tidak akan 

dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. 

3) Keandalan (reliablity). 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal 

(reliable). Informasi dapat dikatakan berkualitas andal jika bebas dari 

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful 

prfesentation). Agar suatu informasi dapat diandalkan perlu memebuhi 

beberapa persyaratan berikut: (1) Penyajian jujur (faithful presentation); 

(2) Substansi mengungguli bentuk (substance over forms); (3) Netralitas 

(netrality); (4) Pertimbangan sehat (prudence); (5) Kelengkapan 

(completeness). 

4) Dapat dibandingkan (comparability). 

Agar laporan keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan 

keputusan, maka laporan keuangan haruslah dapat diperbandingkan antar 
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periode atau antar-entitas. Perbandingan laporan keuangan untuk dua atau 

lebih periode akan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan 

atau tren keadaan keuangan maupun kinerja suatu entitas, sehingga lebih 

mampu memberikan gambaran tentang prospek entitas di masa depan. 

Sedangkan perbandingan laporan keuangan antar-entitas akan memberikan 

masukan yang berguna bagi para calon investor dalam menentukan pilihan 

investasi yang akan dilakukan.  

 

2.8 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari perbandingan rasio-rasio 

keuangan dengan menggunakan data akuntansi (Gunawan dan Sukartha, 2013). 

Analisis rasio keuangan, biasanya dikelompokan ke dalam empat kelompok rasio 

yaitu: (1) Rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, (2) Rasio leverage yang 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, (3) Rasio aktivitas 

untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva, 

(4) Rasio profitabilitas untuk mengukur efektivitas perusahaan secara keseluruhan 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan dan investasi (Syamsudin, 2002 dalam Lesmana 

dan Gunardi, 2012).  

Menurut Subramanyam dan Wild (2009) dalam Novaliza dan Djajanti 

(2013), analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting  dan menjadi dasar 

perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi 

Analisis Perbedaan..., Steffi Aprilda, FB UMN, 2015



 

dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio.  Informasi 

kinerja entitas, terutama profitabilitas, menunjukkan seberapa efektif dan efisien 

entitas dalam mendayagunakan sumber daya entitas. Informasi tersebut 

diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang 

mungkin dikendalikan di kemudian hari serta kemampuan entitas untuk 

menghasilkan arus kas dan sumber daya (Kartikahadi, dkk., 2012). Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini hanya akan digunakan rasio profitabilitas untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

Profitabilitas adalah bagian kunci dari informasi yang harus dianalisis 

ketika manajer sedang mempertimbangkan investasi di sebuah perusahaan. Hal ini 

dikarenakan, pendapatan yang tinggi, yang dicerminkan dari pembagian dividen 

bagi investor (atau peningkatan harga saham) bukan berarti perusahaan mampu 

mengelola semua pengeluaran dan biayanya secara efektif dan efisien. Rasio 

profitabilitas digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana 

kemungkinan perusahaan akan menghasilkan keuntungan, serta bagaimana 

keuntungan tersebut berhubungan dengan informasi penting lainnya pada 

perusahaan (www.investopedia.com). Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas 

yang digunakan adalah Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). 

2.8.1 Return on Asset (ROA) 

Return on Asset adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba setelah pajak (Gitman, 2009). Rasio ini penting bagi pihak 

manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen 
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perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. Semakin besar ROA, 

maka semakin besar efisiensi penggunaan aset perusahaan atau dengan 

kata lain, dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih 

besar, dan sebaliknya (Sudana, 2011). Weygandt, dkk. (2013), 

menyebutkan bahwa pengukuran ROA dapat dilakukan dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

Net Income  = Laba tahun berjalan pada tahun t. 

Average Total Assets = Rata-rata total aset pada tahun t. 

Dimana Average Total Assets dihitung dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

Total Assetst = Total aset pada tahun t. 

Total Assetst-1 = Total aset pada tahun t-1. 

Dalam PSAK 1 (IAI, 2012), laba terbagi menjadi dua, yaitu laba 

rugi dan laba komprehensif lain. Laba rugi adalah total pendapatan 

dikurangi dengan beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan 

komprehensif. Sedangkan, laba komprehensif lain adalah perubahan 

ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa 

lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik 

Average Total Assets = 
Total Assetst + Total Assetst-1 

2 

Net Income

Average Total Assets
ROA
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dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Dalam menghitung Return on Asset, 

laba yang digunakan adalah laba rugi atau laba tahun berjalan dibagi 

dengan rata-rata total aset perusahaan. Total aset diperoleh dengan 

menjumlahkan aset lancar dan aset tidak lancar (Buffett dan Clark, 2009).  

2.8.2 Return on Equity (ROE)  

Return on Equity menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang 

dimiliki perusahaan (Prastowo, 2011). Rasio ini penting bagi pihak 

pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

modal sendiri yang dilakukan manajemen perusahaan. Semakin tinggi 

rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan (Sudana, 2011). Dengan menghitung ROE, 

maka akan ditemukan tiga hal pokok, yaitu: (1) Kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba (profitability); (2) Efisiensi perusahaan dalam 

mengelola aset (assets management); (3) Utang yang dipakai dalam 

melakukan usaha (financial leverage). Rumus yang dapat digunakan untuk 

mengukur ROE yaitu (Subramanyam dan Wild, 2009): 

 

 

Keterangan: 

Net Income        = Laba tahun berjalan pada tahun t. 

 Average Shareholders’ Equity  = Rata-rata nilai ekuitas pemegan saham 

pada tahun t. 

Net Income

Average Shareholders' Equity
ROE
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Dimana Average Shareholders’ Equity dihitung dengan rumus: 

 

 

  

Keterangan: 

Total Shareholders’ Equityt = Total nilai ekuitas pemegang saham pada 

   tahun t. 

Total Shareholders’ Equityt-1 = Total nilai ekuitas pemegang saham pada 

   tahun t-1. 

Berdasarkan rumus Return on Equity yang disebutkan sebelumnya, 

laba yang digunakan adalah laba tahun berjalan dikarenakan bagi para 

pemegang saham, laba tahun berjalan merupakan laba yang menentukan 

besarnya dividen yang akan dibagikan kepada mereka dan besarnya saldo 

laba (Kuswadi, 2009). Nilai ekuitas pemegang saham mengarah kepada 

pendanaan pemegang saham di perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa 

ekuitas adalah klaim pemegang saham atas aset yang dimiliki perusahaan 

(Subramanyam dan Wild, 2009). Ekuitas dalam laporan posisi keuangan 

terdiri dari modal saham, agio saham, laba ditahan, akumulasi pendapatan 

komprehensif lain, saham treasury, dan kepentingan nonpengendali (Kieso, 

dkk., 2011). Rasio Return on Equity berguna bagi para investor atau pemilik 

perusahan, karena rasio ini dapat membuat manajemen dapat melihat 

besarnya laba bersih yang dapat dihasilkan dari jumlah modal yang ditanam 

oleh para pemegang saham (Kuswadi, 2009). 

Average Shareholders’ 

Equity 
= 

Total Shareholders’ Equityt + Total 

Shareholders’ Equityt-1 

2 
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2.9 Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan 

Sesudah Merger atau Akusisi 

 

Menurut Syafri (2008) dalam Aprilita, dkk. (2013), karena sulitnya memahami 

laporan keuangan dalam bentuk aslinya, maka ditempuh berbagai cara untuk 

melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan. Salah satu caranya adalah 

menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan 

metode umum yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang 

keuangan. Rasio merupakan alat yang memperbandingkan suatu hal dengan hal 

lainnya sehingga dapat menunjukkan hubungan dari suatu laporan finansial 

berupa neraca dan laporan laba rugi. 

Menurut Barlian (2003) dalam Auqie (2013), untuk mengukur 

keberhasilan merger atau akuisisi dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan 

yang tercermin dari laporan keuangan perusahaan. Dengan melakukan merger 

atau akuisisi maka akan tercipta suatu perusahaan yang tangguh melalui 

penyatuan sejumlah kekuatan seperti aset, permodalan, teknologi, dan peluang 

bisnis (Sumani, 2012). Berdasarkan pengukuran akuntansi, jika skala bertambah 

besar ditambah dengan sinergi yang diperoleh dari penggabungan usaha, maka 

laba perusahaan juga akan meningkat sehingga kinerja perusahaan setelah merger 

atau akuisisi seharusnya menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum 

merger atau akuisisi (Auqie, 2013).  

Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu penelitian Mantravadi dan Reddy 

(2008) dalam Lesmana dan Gunardi (2012) yang melakukan pengujian empiris 

atas analisis perbandingan tingkat kinerja perusahaan sebelum dan sesudah 

Analisis Perbedaan..., Steffi Aprilda, FB UMN, 2015



 

merger dan akuisisi, menyatakan bahwa merger dan akuisisi berpengaruh secara 

positif terhadap profitabilitas operasi bank dan lembaga keuangan lainnya yang 

ditinjau dari rasio Return on Investment (ROI). Sedangkan penelitian Sumani 

(2012), menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA). Penelitian Nurdin (1996) dalam 

Lesmana dan Gunardi (2012) juga menunjukkan adanya perbedaan kinerja 

keuangan dalam jangka waktu tiga tahun setelah perusahaan melakukan akusisi. 

Hal ini berbeda dengan penelitian Cabanda dan Pascual (2007) dalam Lesmana 

dan Gunardi (2012) yang menunjukkan tidak adanya perbedaan pada kinerja 

keuangan perusahaan pelayaran di Filipina yang diproksikan dengan ROA. 

Berdasarkan penjabaran mengenai perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) sebelum dan sesudah melakukan 

merger dan akuisisi, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ha2:  Terdapat perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan 

dengan Return on Asset (ROA) sebelum dan sesudah merger atau akuisisi. 

Selain menunjukkan adanya perbedaan pada ROA, penelitian Sumani 

(2012) juga menunjukkan adanya perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE). Penelitian Lesmana dan 

Gunardi (2012) juga menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

pengakuisisi yang melakukan akuisisi dinyatakan tidak ada peningkatan yang 

signifikan, sedangkan kinerja keuangan sesudah akuisisi lebih tinggi 

dibandingkan dengan kinerja keuangan sebelum akuisisi pada perusahaan 

pengakuisisi. Sama halnya dengan penelitian Gunawan dan Sukartha (2013) yang 
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menujukkan adanya perubahan pada kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

menggunakan Return on Equity (ROE). 

Hasil penelitian ini berbeda dengan Novaliza dan Djajanti (2013), serta 

Aprilita, dkk. (2012) yang menunjukkan tidak adanya perubahan pada kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

Penelitian Mahesh dan Prasad (2012) yang menggunakan sampel perusahaan 

penerbangan di India juga menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja 

perusahaan sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

Berdasarkan penjabaran mengenai perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE) sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan akuisisi, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

Ha3:  Terdapat perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan 

dengan Return on Equity (ROE) sebelum dan sesudah merger atau akuisisi. 

 

2.10 Model Penelitian 

Gambar 2.3  
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