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AIJSTRAKSI 

Merger dan akuisisi adalah bentuk dari pcnggabungan usaha, yakni pcnyaluan 
dua alau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu 
perusahaan menyalu dengan (uniting with) perusahaan lain atau memperoleh kendali 
(control) atas aktiva dan operasi pcrusahaan lain. Merger dan akuisisi diakui 
merupakan strategi pcngembangan perusahaan dalam kondisi pengembangan internal 
sudah tidak dapat dilakukan lagi. Pada umumnya, akuisisi ini dilakukan untuk 
mendapatkan keuntungan bcrupa sinergi keuangan, sinergi operasional ataupun 
sinergi melalui penggunaan staf umum, risel pcmasaran, admnistrasi penjualan, 
organisasi distribusi maupun pertimbangan lain seperti direct go public bagi 
perusahaan yang diakuisisi. Alasan lain yang mendasari perusahaan melakukan 
akuisisi adalah kontribusi aktivitas' akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan 
secara keseluruhan. 

Penelitian dilakukan tcrhadap P.T. "X" yang bergerak dalaJll'jruiustri tekstil dan 
produk tekstil (TPT). P.T. "X" tahun 1997 telah melakukar(akuisisi)erhadap dua 
anak perusahaan yang berada dalam satu lin; usaha, yakni P.~~ang bergerak 
dalam bidang polyester dan P.T "8" yang bergcrak dalam industri pemintalan 
benang. Untuk pemecahan masalahnya dilakukan analisis untuk menguji perbedaan 
kine~ia antara sebelum dan sesudah akuisisi dengan menggunakan pooled variance I 
test. 

Hasil analisis menunjukkan, bahwa ada perbedaan kinerja keuangan P.T. "X" 
sebelum dan setclah akuisisi internal. Rata-rata current ratio, acid test rati() dan g~(~s.~· 
pro/it margin menunjukkan penurunan set~lah perusahaan melakukan ~~UISISI 
internal, sedangkan pada debt ratio, net pndlf '~largll1 ratIO, return on mve.sln:e.l1~ 
ralio dan return on equity ratio menunjukkan penmgkatan setelah melakukan akulslsl .. 
internal. Kondisi di atas menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalal~ 
menghasilkan laba semakin baik, namun kemampuan perusah~n ~ntuk melunasl 
kewajiban jangka pendeknya justru menurun. Tur.unn.ya b~berapa .mdlkator .keuangan 
P.T. '"X" 'tcrsebut di alas menunjukkan bah~a smergl-smergl yang dlharapkan 
mUllcul dari aklivilas akuisisi internal bclum optimal. 
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