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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang pesat sehingga menuntut 

perusahaan untuk dapat menghadapi persaingan bisnis yang muncul. Persaingan 

bisnis akan semakin ketat dikarenakan banyaknya perusahaan baru yang berdiri 

untuk berusaha memasuki suatu pasar dan ikut berkompetisi di dalamnya. 

Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan perusahaan perlu mengembangkan 

sebuah strategi yang tepat agar perusahaan dapat bertahan, memperbaiki kinerja, 

atau bahkan lebih berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar kedepannya 

dan memerlukan suatu strategi dalam menghadapi persaingan ini. 

Seperti halnya Persaingan perusahaan penyedia jasa konstruksi di Indonesia 

yang  semakin ketat dan dituntut berkompetisi dengan perusahaan penyedia jasa 

konstruksi  lainnya. Di tengah ketatnya kondisi persaingan bisnis jasa konstruksi 

ini, para pelaku bisnis jasa konstruksi di Indonesia, berupaya keras untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaannya. Setiap perusahaan harus mempunyai strategi 

bisnis. Strategi tersebut mendukung perusahaan dalam perolehan laba, 

meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan.  

Salah satu strategi bisnis yang dapat ditempuh perusahaan untuk 

meningkatkan pertumbuhan usahanya yaitu dengan melakukan ekspansi. Menurut 

Husnan & Pudjiastuti (2012: 395) ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekspansi internal dan eksternal. Ekspansi 

internal meliputi penambahan kapasitas pabrik, penambahan unit produksi, 

penambahan divisi baru dan sebagainya, tetapi juga dapat dilakukan dengan 

ekspansi eksternal yaitu menggabungkan usaha yang telah ada (merger) atau 

membeli perusahaan yang telah ada (akuisisi).  

Menurut Sudana, 2011 akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan atau 

lebih yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang 

diakuisisi, dengan demikian pengendalian management perusahaan yang telah 

diakuisisi secara otomatis berpindah ke perusahaan akuisitor, sementara kedua 
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perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri 

sendiri.  

Aktivitas merger atau akuisisi di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak 

awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas. Merger atau akuisisi merupakan suatu langkah restrukturisasi 

perusahaan yang dipercaya mampu mendatangkan keuntungan dalam waktu yang 

relatif singkat. Alasan yang mendasari terjadinya akuisisi adalah akuisisi lebih 

cepat dari pada harus membangun unit usaha sendiri. Alasan tersebut memang 

benar, namun faktor yang paling mendasari sebenarnya adalah motif ekonomi. 

Transaksi pembelian tersebut (akuisisi) hanya akan terjadi kalau pembelian 

tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan pemilik perusahaan 

yang dijual, dan juga pemilik perusahaan yang membeli.  

Strategi tersebut diterapkan oleh perusahaan PT Karya Supra Perkasa yang 

mengakuisisi PT Acset Indonusa, Tbk. Pada awalnya, PT Acset Indonusa, Tbk 

sebagai perusahaan konstruksi yang relatif kecil yang memiliki spesialisasi pada 

bidang pengerjaan fondasi, maka PT Acset Indonusa, Tbk membutuhkan banyak 

modal untuk dapat bersaing dengan perusahaan sektor konstruksi lainnya. Dalam 

perjalanannya dalam dunia bisnis, PT Acset Indonusa, Tbk berhasil selamat dari 

krisis moneter 1998 dan terus tumbuh semakin besar dengan berjalannya waktu. 

Kemudian, pada tahun 2013, PT Acset Indonusa, Tbk sukses mencatatkan saham 

di Bursa Efek Indonesia dan pada tahun 2015 PT Acset Indonusa Tbk di akuisisi 

oleh PT Karya Supra Perkasa yang merupakan anak dari United 

Tractors.(irfanda.id, 2018).  

United Tractor merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha 

distributor alat berat, kontraktor penambangan, pertambangan batu bara dan 

industri konstruksi. PT Karya Supra Perkasa merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan industri, transportasi darat, 

pertanian, pertambangan, percetakan, perbengkelan dan jasa.(katadata.co.id). 

Sedangkan PT Acset Indonusa Tbk merupakan perusahaan konstruksi yang 

mengerjakan proyek mulai dari fondasi, pekerjaan sipil, detail design, mechanical 

& electrical, plumbing, serta finishing. Sehingga menjadikan ACSET sebagai 

https://www.cekkembali.com/tag/hukum/
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perusahaan konstruksi dengan kemampuan memberikan jasa konstruksi secara 

kesuluruhan. (unitedtractors.com). 

PT Karya Supra perkasa membeli sebanyak 200.000.000 saham atau 40% 

senilai Rp 650 miliar dari seluruh saham yang telah dimiliki oleh PT Acset 

Indonusa Tbk (ACSET) pada tanggal 5 Februari 2015. Selanjutnya PT Karya 

Supra Perkasa membeli saham PT Acset Indonusa Tbk sebesar 10,1% pada 

tanggal 11 Mei 2015, jadi PT Karya Supra Perkasa mengakuisisi sebanyak 50,1% 

saham PT Acset Indonusa Tbk. Transaksi tersebut dilakukan sebagai bentuk 

diversifikasi bisnis dan ekspansi usaha United Tractors untuk mendukung 

kegiatan usaha utama perseroan, dapat memperkuat bisnis alat berat United 

Tractors dalam mengerjakan proyek kostruksi karena PT Acset Indonusa Tbk bisa 

menggunakan alat berat yang dimiliki oleh United Tractors dan PT Acset 

Indonusa Tbk dapat ikut mengerjakan proyek yang di miliki United Tractors, 

salah satu langkah antisipasi ke depan untuk menjaga pertumbuhan usaha, dan 

memanfaatkan prospek serta momentum di sektor konstruksi dan infrastruktur dan 

United Tractor ingin menjadi pelaku pembangunan di sektor konstruksi bukan 

hanya sebagai penjual alat berat.  

Sementara itu, sektor konstruksi ditahun 2018 mengalami pertumbuhan 

yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017, karena tahun 2018 merupakan 

tahun politik. Membaiknya pasar konstruksi 2018 dipicu oleh faktor politik yakni 

pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Pemerintah saat ini tidak hanya 

memperkuat anggaran infrastruktur, tetapi juga mempercepat realisasi 

pembangunan infrastruktur. Faktor pendukung lainnya ialah pasar konstruksi akan 

diperkuat oleh tumbuhnya investasi properti. Pasar konstruksi Indonesia mencapai 

USD 267 miliar dan merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara. Pasar 

konstruksi Indonesia melampaui negara tetangga lainnya seperti Malaysia yang 

hanya memiliki potensi pasar senilai USD 32 miliar dan Singapura senilai USD 

24 miliar. Di tingkat Asia, Indonesia berada di urutan ke empat setelah China 

menjadi yang terbesar dimana pangsa pasar jasa konstruksinya memiliki potensi 

senilai USD 1,78 triliun, setelah itu jepang senilai USD 742 miliar. Kemudian 

India USD 427 miliar dan Indonesia senilai USD 267 miliar. (merdeka.com).  
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Berdasarkan fenomena pada sektor konstruksi diatas maka peneliti akan 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan PT Acset Indonusa Tbk, sebelum dan 

sesudah akuisisi. Keberhasilan strategi tersebut dapat dilihat melalui kinerja 

keuangan perusahaan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan PT Acset 

Indonusa Tbk sebelum dan sesudah akuisisi. Kinerja keuangan dapat diartikan 

sebagai suatu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan 

yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan 

(Munawir, 2010: 30). Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan 

angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya (Kasmir, 2012: 104). Wiagustini (2013: 84) menyatakan 

bahwa kondisi keuangan dapat dilihat melalui berbagai rasio, yaitu rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas usaha, dan rasio penilaian pasar. 

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan Net Profit Margin. 

Net Profit Margin merupakan rasio yang mengukur laba bersih per dolar 

penjualan, dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan.(Brigham dan 

Houston, 2013:146), return on investment (semakin besar ROI yang dihasilkan 

maka penggunaan asset perusahaan tersebut baik), return on equity (mengukur 

keuntungan yang dihasilkan modal sendiri), rasio pasar yang digunakan dalam 

penilitian ini adalah earning per share (EPS), dimana EPS menunjukkan bagian 

laba yang dinikmati oleh pemegang saham untuk tiap lembar saham yang dimiliki, 

rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah total assets turn over 

(TATO), mengukur seberapa efektif aktiva perusahaan mampu menghasilkan 

pendapatan operasional, rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah current ratio (CR) dan rasio solvabilitas yang digunakan dalam penilitian 

ini adalah Debt to Equity Ratio, semakin besar rasio ini mencerminkan bahwa 

perusahaan memiliki kewajiban yang semakin besar. Nilai rasio yang tinggi 

menunjukkan peningkatan dari resiko kreditor berupa ketidak mampuan 

perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. (Santoso, 2015).  

Dalam penelitiannya santoso (2015) pada perusahaan PT Ultrajaya Milk 

Industry and Trading Company, Tbk setelah di akuisisi PT Unilever Indonesia 

Tbk kinerja keuangan perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company, Tbk mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat di lihat dari 
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rasio profitabilitas yang mengalami peningkatan setelah di akuisisi artinya 

perusahaan cukup efektif dalam menggunakan aktiva dan ekuitas yang dimiliki 

untuk menghasilkan keuntungan. Peningkatan pada rasio pasar (Earning Per 

Share) setelah diakuisisi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan laba bersih 

yang diterima oleh pemegang saham dan peningkatan pada Total Assets Turn 

Over (TATO) setelah 4 tahun diakuisisi menunjukkan bahwa PT Ultrajaya Milk 

Industry and Trading Company, Tbk menjadi lebih efektif dalam menggunakan 

aktivanya untuk menghasilkan pendapatan operasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Badjra pada perusahaan PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk sebelum dan sesudah di akuisisi oleh Heineken 

International BV, maka ditemukan suatu implikasi penelitian yang menunjukkan 

bahwa sesudah di akuisisi kinerja keuangan PT Multi Bintang Tbk tidak lebih 

baik jika dibandingkan dengan sebelum di akuisisi. Penyebab tidak adanya 

perbedaan signifikan pada penelitian ini salah satunya karena motif sinergi yang 

menjadi alasan utama mengapa perusahaan melakukan akuisisi belum dapat 

tercapai. Penyebab sinergi belum dapat tercapai dikarenakan salah satu atau lebih 

dari landasan pencapaian sinergi tersebut belum dapat di implementasikan dengan 

baik sesudah perusahaan di akuisisi. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat ditarik pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan rasio likuiditas dilihat dari Current Ratio sebelum 

dan sesudah akuisisi ? 

2. Apakah terdapat perbedaan rasio solvabilitas dilihat dari Debt to Equity Ratio 

sebelum dan sesudah akuisisi ? 

3. Apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas dilihat dari Net Profit Margin 

sebelum dan sesudah akuisisi ? 

4. Apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas dilihat dari Return on 

Investment sebelum dan sesudah akuisisi ? 

5. Apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas dilihat dari Return on Equity 

sebelum dan sesudah akuisisi ? 
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6. Apakah terdapat perbedaan rasio pasar dilihat dari Earning Per Share sebelum 

dan sesudah akuisisi ? 

7. Apakah terdapat perbedaan rasio aktivitas dilihat dari Total Assets Turn Over 

sebelum dan sesudah akuisisi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rasio likuiditas dilihat dari 

Current Ratio sebelum dan sesudah akuisisi 

2. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rasio solvabilitas dilihat dari 

Debt to Equity Ratio sebelum dan sesudah akuisisi 

3. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas dilihat dari 

Net Profit Margin sebelum dan sesudah akuisisi 

4. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas dilihat dari 

Return on Investment sebelum dan sesudah akuisisi 

5. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rasio profitabilitas dilihat dari 

Return on Equity sebelum dan sesudah akuisisi 

6. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rasio pasar dilihat dari Earning 

Per Share sebelum dan sesudah akuisisi 

7. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rasio aktivitas dilihat dari Total 

Assets Turn Over sebelum dan sesudah akuisisi 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Universitas  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti-

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam topik yang 

sama, khususnya dalam mengamati kinerja perusahaan yang melakukan 

Akuisisi. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

corporate Strategy yang akan digunakan untuk pengembangan perusahaan 
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dimasa yang akan datang sehingga menghasilkan nilai perusahaan seperti 

yang diharapkan.  

3. Bagi Investor  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai dampak 

dari akuisisi yang dilakukan perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, agar nantinya investor akan lebih tepat dalam melakukan 

investasi yang akan dilakukan seperti pengambilan keputusan dalam 

melakukan pembelian, sehingga investor memperoleh hasil sesuai atas 

investasi yang dilakukannya. 

4. Bagi Penulis  

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengaplikassikan ilmu dan pengetahuan 

yang diterima selama perkuliahan serta untuk menambah wawasan mengenai 

kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan yang melakukan akuisisi 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


