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ABSTRAK 
 
 
 Perubahan yang signifikan dalam lingkungan bisnis, seperti globalisasi, 
kemajuan teknologi komputer dan telekomunikasi, telah menciptakan persaingan 
yang sangat ketat. Respon perusahaan-perusahaan terhadap meningkatnya 
persaingan ini sangat beragam. Ada yang memilih untuk memfokuskan resources 
pada suatu segmen tertentu yang lebih kecil, ada yang tetap bertahan dengan apa 
yang dilakukannya selama ini dan ada pula yang menggabungkan diri menjadi 
satu perusahaan besar dalam industri. Pilihan yang terakhir ini merupakan bagian 
upaya restrukturisasi perusahaan agar sinergi, baik melalui pencapaian economics 
of scale, financial economies, dan peningkatan market power. Akuisisi dan 
merger dan menjadi strategi yang dipilih perusahaan untuk merealisasikan sinergi 
yang menjanjikan itu. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
profitability ratio, growth ratio, valuation measures, dan receivable intensiveness 
ratio sebelum dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi dan perusahaan 
melakukan merger.  Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar 140 perusahaan. Teknik penentuan 
sampel dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel 
dengan kriteria perusahaan manufaktur yang melakukan akuisisi dan merger 
selama tahun 1998 - 2006. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan maka 
didapat 21 perusahaan yang melakukan akuisisi dan 21 perusahaan yang 
melakukan merger. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa receivable intensiveness ratio berupa 
sales to receivable dan receivable to inventory yang bisa membedakan sebelum 
dan sesudah perusahaan melakukan merger. Sedangkan ketiga rasio keuangan 
yang lainnya belum bisa membedakan sebelum dan sesudah perusahaan 
melakukan merger, yaitu profitability ratio, growth ratio dan valuation measures. 
Return on equity dan book value of equity belum bisa membedakan sebelum dan 
sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Sedangkan return on asset, earning per 
share, dividend per share, price earnings ratio, sales to receivable dan receivable 
to inventory dapat membedakan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan 
akuisisi. 
 
Kata kunci:  profitability ratio, growth ratio, valuation measures dan receivable 

intensiveness ratio 
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