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II.  LANDASAN TEORI 

 

2.1 Investasi 

Investasi merupakan pengorbanan kekayaan dimasa sekarang untuk memperoleh 

keuntungan dimasa mendatang dengan tingkat resiko tertentu. Investasi juga 

berarti pembelian ( dan produksi ) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi 

digunakan untuk produksi yang akan datang ( barang produksi ). 

Investasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investasi dalam bentuk asset riil        

( real asset ) dan investasi dalam bentuk surat berharga / sekuritas ( marketable 

securities financial assets ). Investasi dalam bentuk riil merupakan investasi dalam 

bentuk aktiva berwujud fisik seperti emas, batu mulia dan sebagainya. Sedangkan 

investasi dalam bentuk surat berharga merupakan klaim atas aktiva riil yang 

diawasi oleh suatu lembaga / perorangan tertentu. 

Pemilikkan aktiva financial dalam rangka investasi pada sebuah institusi / 

perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu investasi langsung ( direct 

investing ) dan investasi tidak langsung ( indirect investing ). Investasi langsung 

dapat diartikan sebagai suatu kepemilikkan surat-surat berharga secara langsung 

dalam suatu institusi /  perusahaan tertentu yang secara resmi telah go public 

dengan tujuan mendapatkan tingkat keuntungan berupa deviden dan capital gain. 

Sedangkan investasi tidak langsung terjadi apabila surat berharga yang dimiliki 

diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai 
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perantara. Kepemilikkan aset secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga-

lembaga keuangan yang terdaftar yang bertindak sebagai perantara. 

 

2.2 Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Sofyan Harahap ( 2007:298 ), analisis rasio keuangan adalah angka yang 

diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos 

lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan ( berarti ), 

misalnya antara hutang dan modal, antara kas dan total asset, antara harga pokok 

produksi dengan total penjualan dan sebagainya. 

 

Menurut  Farid Djahidin ( 1983:96 ), analisis rasio dapat diartikan sebagai 

gambaran suatu hubungan dari dua unsur ( suatu jumlah tertentu dengan jumlah 

yang lain ) secara matematis, sehingga dapat mengetahui suatu gambaran kepada 

penganalisa tentang baik atau buruknya suatu keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka 

standar. 

 

Menurut Munawir ( 2004:2 ), analisa resiko adalah suatu teknik analisa untuk 

mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis terhadap 

rasio juga dapat dipakai sebagai dasr perbandingan untuk menilai kondisi atau 

gerakan trend yang tidak mungkin dapat dideteksi hanya melalui analisa terhadap 

variable-variabel yang dinyatakan dalam rasio tersebut secara individual ( 

Harnanto,2002:11 ). 
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2.3 Macam-macam Rasio Keuangan 

Rasio keuangan yang merupakan indikator tingkat kesehatan suatu bank yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan tingkat return saham dapat dikelompokkan 

menjadi 4 ( empat ) yaitu : 

a. Capital Adequacy Ratio ( CAR ) 

Merupakan  salah satu indikator kesehatan permodalan bank. Rasio CAR 

menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang 

kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank 

bersangkutan. Semakin besar Rasio CAR maka akan semakin besar daya tahan 

bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang 

timbul karena adanya harta bermasalah. Sesuai dengan PBI nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai CAR  menunjukkan semakin 

sehat bank tersebut. Jika CAR suatu bank tinggi, kepercayaan masyarakat 

terhadap bank tersebut akan semakin besar sehingga meningkatkan nilai 

saham perusahaan tersebut. Meningkatnya nilai saham akan meningkatkan 

pertumbuhan return saham yang akan diterima investor. 

 

b. Non Performing Loans ( NPL ) 

Merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Penilaian 

kualitas aset bank merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan 

kecukupan manajemen resiko kredit. Menurut PBI nomor 6/10/PBI/2004 

tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

Umum, semakin tinggi nilai NPL ( diatas 5% ) maka bank tersebut dapat 
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dikategorikan menjadi tidak sehat. Rasio NPL yang tinggi menyebabkan 

menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba 

mengakibatkan deviden yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga 

pertumbuhan tingkat return saham bank akan mengalami penurunan. 

 

c. Return on Equity ( ROE ) 

Mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa 

keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Dengan menggunakan ROE, kemampuan bank dalam 

memperoleh laba tidak diukur menurut besar kecilnya jumlah laba yang akan 

dicapai tetapi jumlah laba tersebut harus dibandingkan dengan jumlah dana 

yang telah digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. 

ROE merupakan pengukuran efektivitas perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan dengan menggunakan modal perusahaan yang dimilikinya. 

 

d. Loan Deposit to Ratio ( LDR ) 

Merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas 

merupakan penilaian kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas 

yang memadai. Rasio ini untuk mengetahui kemampuan bank untuk 

membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan 

dana dengan kredit yang telah diberikan kepada debiturnya. Semakin tinggi 

rasio, semakin tinggi likuiditasnya. 
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2.4 Saham 

2.4.1 Pengertian Saham 

Menurut Gitman ( 2007:7 ), saham adalah bentuk paling murni dan sederhana dari 

kepemilikkan perusahaan. Dan menurut Mishkin ( 2001:4 ). Saham adalah suatu 

sekuiritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan asset  sebuah perusahaan. 

Sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan 

seseorang peminjam yang dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan, 

sering juga disebut instrument keuangan. 

Menurut situs www.idx.co.id, 2010, pada dasarnya ada dua keuntungan yang 

diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham yaitu : 

a. Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan 

berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. 

b. Capital Gain 

Capital Gain merupakan selisih antara harga jual terhadap harga beli saham. 

 

2.4.2 Return Saham 

Return Saham adalah selisih antara harga jual terhadap harga beli saham ( capital 

Gain ) dan deviden. 

 

http://www.idx.co.id/
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Return dapat berupa: 

a. Return Realisasi ( Realilized Return ) 

Merupakan return yang telah terjadi, dihitung berdasarkan data historis dan 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi ini 

dapat juga digunakan sebagai dasar dalam penghitungan return ekspektasi. 

b. Return Ekspektasi 

Merupakan return yang diharapkan oleh investor dan digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

 

2.5 Akuisisi 

2.5.1 Pengertian Akuisisi dan Bentuk Hukum Akuisisi 

Menurut Go ( 1991:76 ), ada tiga prosedur hukum dasar yang dapat dipakai 

perusahaan untuk mengakuisisi perusahaan lain yaitu : 

a. Merger 

Merger adalah suatu penggabungan perseroan, dimana sebuah perseroan 

mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain. Setelah terjadi 

pengambilalihan tersebut, maka perseroan yang diambil alih dibubarkan atau 

dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan 

demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambil alih. 
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b. Konsolidasi 

Konsolidasi merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan menjadi satu 

perseroan yang baru setelah proses penggabungan dan terbentuknya perseroan 

baru, perseroan lama membubarkan diri. Dengan demikian perseroan baru 

akan melaksanakan seluruh kegiatan perseroan lama tersebut. 

c. Akuisisi 

Akuisis adalah penguasaan sebagian saham dari perusahaan subsidiary dalam 

jumlah material ( lebih dari 5% ). Pemilikkan sejumlah lebih dari 50%  saham 

hak suara tersebut, akan mengakibatkan perusahaan pembeli ( parent company 

) mengendalikan perusahaan yang dibeli. Status dari perusahaan yang 

membeli maupun perusahaan yang dibeli adalah masih tetap melanjutkan 

kegiatan masing-masing. 

Pengertian akuisisi dalam PSAK No.22 ( IAI,2002:22.8 ) adalah suatu 

pengabungan usaha dimana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi 

memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi 

dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau 

mengeluarkan saham. 

 

2.5.2 Akuisisi Sebagai Penjabaran dari Merger dan Konsolidasi 

Menurut Go ( 1992:10 ), ditinjau dari segi aplikasi penjabaran akuisisi terhadap 

suatu perusahaan, maka akuisisiterbentuk : 
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a. Asset Acquisition 

Asset Acquisition merupakan suatu transaksi pembelian perusahaan untuk 

mendapatkan sebagian atau seluruh aktiva perusahaan target. Pengalihan 

aktiva tersebut direalisasikan melalui instrument khusus untuk tiap aktiva 

perusahaan. Dalam hal kewajiban, tidak secara otomatis dialihkan kepada 

pembeli. Pembeli dapat mengambil alih kewajiban tersebut, jika telah ada 

persetujuan sebelumnya dalam kontrak akuisisi. 

b. Stock Acquisition 

Merupakan suatu transaksi pembelian sebagian atau seluruh saham perusahaan 

target. Penjualan saham ini lebih sering terjadi dibanding penjualan aktiva, 

terutama karena seringkali perusahaan penjual tersebut masih terikat pada 

kontrak-kontrak tertentu seperti leases, franhchises atau perijinan lainnya yang 

tidak dapat dialihkan kepada pembeli. 

c. Statutory Mergers 

Merupakan kombinasi antara dua perusahaan atau lebih sesuai dengan 

ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Konsekuensi dari merger 

ini adalah salah satu perusahaan secara hukum masih tetap berdiri, sedangkan 

perusahaan lainnya harus dilikuidasi. Perusahaan yang dipertahankan tersebut 

tidak hanya mewarisi aktiva dan kewajibannya tetapi juga mewarisi aktiva dan 

kewajiban perusahaan yang dilikuidasi. 
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d. Statutory Consolidation 

Merupakan kombinasi dua perusahaan atau lebih yang tunduk pada peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku dan membutuhkan persetujuan terlebih 

dahulu dari Stockholder dan Board of Directors. Dalam konsolidasi akan 

timbul suatu perusahaan baru akibat dari adanya kombinasi tersebut. -

Perusahaan baru ini akan mewarisi seluruh aktiva dan kewajiban-kewajiban 

perusahaan yang terlibat didalam kombinasi tersebut. 

 

2.5.3 Tipe Tipe Akuisisi 

Menurut Go ( 1992:22 ), terdapat dua tipe akuisisi : 

a. Akuisisi Financial 

Merupakan suatu tindakan institusi terhadap satu atau beberapa perusahaan 

tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan 

financial. Kecenderungannya adalah usaha membeli perusahaan target dengan 

harga semurah mungkin untuk dijual kembali dengan harga jual yang lebih 

tinggi. Motif utama akuisisi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan 

financial sebesar-besarnya. 

b. Akuisisi Strategis 

Merupakan suatu akuisisi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menciptakan sinergi dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
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jangka panjang. Sinergi ini mencerminkan penggabungan dua faktor yang 

akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah 

keuntungan yang dihasilkan apabila masing-masing faktor tersebut bekerja 

sendiri-sendiri. 

Halim, dan Sarwoko ( 1995:223 ), berpendapat, para analisis keuangan biasanya 

mengelompokkan akuisisi menjadi tiga jenis yaitu : 

a. Akuisisi Horizontal 

Jenis akuisisi suatu perusahaan dalam industri yang sama dengan industri 

bidder ( perusahaan pengakuisisi ). Kedua perusahaan ini sebenarnya bersaing 

satu sama lain dalam pasar produknya. 

b. Akuisisi Vertical 

Akuisisi jenis ini melibatkan perusahaan-perusahaan dengan tahap-tahap yang 

berbeda dalam proses produksinya. Contohnya adalah akuisisi oleh maskapai 

penerbangan terhadap perusahaan travel agen. 

c. Akuisisi Konglomerat 

Akuisisi dimana antara bidder dan perusahaan target tidak terkait sama sekali. 

Contohnya adalah akuisisi perusahaan produk makanan oleh perusahaan 

komputer. 
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2.5.4 Tipe Tipe Akuisitor 

Menurut Go ( 1992:25 ), dalam kaitannya dengan tipe akuisisi, maka perusahaan 

pengambil alih yang bertindak sebagai akuisitor ( pembeli ) dapat dibedakan atas 

dua tipe yakni : 

a. Pembeli Finansial ( Financial Buyer ) 

Motivasi utama dari pembeli financial adalah mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya dalam waktu yang relatif singkat. Spekulasinya lebih 

menekankan pada perolehan keuntungan dalam bentuk perolehan dana kas, 

baik melalui cara perolehan ( gain ) dari transfer harga saham, penjualan harta 

milik perusahaan target dan lain sebagainya. 

b. Pembeli Strategis 

Motivasi utama dari pembeli strategis adalah menciptakan dan meningkatkan 

produktifitas riil melalui cara penciptaan sinergi upaya diversifikasi dan usaha 

pengembangan teknologi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah meliputi 

faktor-faktor strategis jangka panjang seperti kemampuan dan kondisi 

financial, struktur bisnis dan prospek dimasa mendatang. 

 

2.5.5 Tujuan Akuisisi 

Akuisisi dapat diwujudkan  dengan melakukan diversifikasi usaha. Diversifikasi 

usaha dilakukan bertujuan untuk menebar resiko, mengurangi ketergantungan 
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pada suatu bisnis tertentu ( limited business ), untuk memperluas serta 

meningkatkan perolehan laba perusahaan. 

Menurut Go ( 1992:14 ), tujuan yang diperoleh dari akuisisi tidak hanya terbatas 

pada tujuan diversifikasi usaha. Tujuan lainnya adalah : 

a. Memanfaatkan “ loopholes “ dalam peraturan perpajakkan yang berlaku 

terutama masalah perbedaan peraturan perpajakkan antara perusahaan induk 

yang berdomisili dan perusahaan dinegara sumber. 

b. Menyuntik sejumlah dana kepada perusahaan target yang sedang mengalami 

kesulitan likuiditas melalui penerapan akuisisi dengan dalih diversifikasi, 

sebagai wujud dari taktik “ transfer profit “ di antara perusahaan dalam satu 

atap atau kepemilikkan yang sama. 

c. Mendapat keuntungan dari selisih lebih antara saham yang disepakati pada 

saat transaksi akuisisi dengan harga saham yang sebenarnya. Harga saham 

yang diperjualbelikan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari harga 

sebenarnya, tergantung pada tujuan dan keuntungan yang akan diraih. 

d. Menciptakan penguasaan pangsa pasar yang lebih luas yang cenderung 

mengarah pada monopolitas dan mematikan perusahaan pesaing. 

 

2.5.6 Karakteristik Transaksi Akuisisi 

Fenomena akuisisi merupakan fenomena yang sangat komplek, salah satu wujud 

dari kompleksitas akuisisi adalah kompleknya transaksi akuisisi. 
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 Suatu jenis transaksi akuisisi tertentu mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan karakteristik transaksi akuisisi lainnya. 

Menurut Go ( 1992:30 ), karakteristik dari suatu transaksi akuisisi dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

a. Transaksi Akuisisi Atas Dasar Kas ( Cash Based Transaction ) 

Transaksi Akuisisi Atas Dasar Kas ini ditandai dengan pengeluaran sejumlah 

uang kas oleh pihak akuisitor untuk membayar saham perusahaan target. 

Sumber dana yang digunakan untuk melunasi transaksi akuisisi ini dapat 

bersumber dari surplus kas yang dimiliki akuisitor, penjualan harta milik 

akuisitor, penjualan saham milik akuisitor maupun melalui penerbitan obligasi 

( bond ). Kadang kala sumber pembiayaan untuk transaksi kas ini berasal dari 

sumber eksternal seperti pinjaman bank maupun kombinasi antara sumber-

sumber pembiayaan eksternal dan sumber-sumber pembiayaan internal. 

b. Transaksi Akuisisi Atas Dasar Saham ( Stock Based Transaction ) 

Transaksi Akuisisi Atas Dasar Saham ini ditandai dengan penyerahan 

sebagian saham milik akuisitor sebesar saham perusahaan target yang 

dibelinya. Pada umumnya saham yang diserahkan tersebut merupakan saham 

akuisitor. Namun demikian dapat terjadi bahwa saham yang diserahkan 

tersebut bukan merupakan saham milik akuisitor, melainkan berupa saham 

perusahaan anak milik akuisitor maupun saham perusahaan lain yang dibeli 

oleh akuisitor dari bursa saham. Barter saham dengan saham dapat terjadi 

antara dua perusahaan atau lebih sering disebut pertukaran saham silang. 
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c. Transaksi Akuisisi Atas Dasar Aktiva ( Asset Based Transaction ) 

Transaksi Akuisisi Atas Dasar Aktiva ini ditandai dengan penyerahan aktiva 

atau harta milik akuisitor kepada perusahaan target untuk melunasi saham 

yang dibelinya. Aktiva yang diserahkan tidak harus milik akuisitor melainkan 

dapat berupa aktiva yang dimiliki pihak lain yang dibeli oleh akuisitor untuk 

diserahkan kepada perusahaan target. 

d. Transaksi Akuisisi Kombinasi ( Cash, Asset and Stock Based Transaction ) 

Transaksi Akuisisi dengan cara kombinasi ini ditandai dengan kombinasi 

antara transaksi kas, transaksi saham dan transaksi aktiva perusahaan. 

Karakteristik transaksi akuisisi ini dimungkinkan karena adanya tuntutan 

fleksibilitas dalam proses pelaksanaan transaksi akuisisi. 

e. Transaksi Akuisisi Bertahap Ganda ( Multi Stage Transaction ) 

Dalam Transaksi Akuisisi Bertahap Ganda ini, penyelesaian transaksi akuisisi 

adalah secara bertahap dalam periode yang relatif panjang. Pada tahap awal 

pihak akuisitor hanya menyalurkan sebagian dana kepada perusahaan target. 

Setelah itu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak, apabila perusahaan target berhasil meningkatkan kinerja usahanya 

maka pihak akuisitor berhak membeli dan menambah jumlah dana lagi. 

Penyetoran tambahan dana segar ini terus berlangsung hingga mencapai 

jumlah optimal saham yang dibeli, sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat sebelumnya. 
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f. Transaksi Akuisisi Dengan Cara LBO ( Leverage Buy-Out ) 

LBO merupakan cara menciptakan keuntungan melalui cara pengambilalihan 

seluruh saham ( buy-out ) perusahaan target, yang dilunasi dengan surplus 

cash flow ataupun dengan cara mengumpulkan dana dari hasi penjualan 

aktiva, yang seringkali bersumber dari perusahaan target. 

 

2.5.7 Proses Akuisisi 

Pemahaman tentang proses akuisisi merupakan suatu faktor penting, terutama 

karena pembelian suatu unit bisnis tertentu. Pada umumnya berkaitan dengan 

jumlah uang yang relatif besar dan membutuhkan waktu yang relatif lama, 

sehingga bagi perusahaan pengambil alih sebelum memutuskan untuk akuisisi 

terhadap suatu perusahaan ( target company ) terlebih dahulu akan berusaha 

memahami secara lebih jelas mengenai prospek dana sasaran yang dicapai. 

Menurut Go ( 1992:15 ), perspektif secara keseluruhan dari suatu proses akuisisi 

terdiri dari beberapa tahapan berikut ini : 

a. Penentuan secara akuisisi. 

b. Identifikasi calon perusahaan yang dianggap potensial untuk di akuisisi 

melalui prosedur pelacakan. 

c. Membatasi jumlah calon perusahaan yang akan diambil alih. 
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d. Menghubungi pihak manajemen perusahaan bersangkutan untuk mewujudkan 

keinginan memberikan penawaran dan kemungkinan memperoleh informasi 

tambahan. 

e. Berdasarkan tahap permulaan tersebut, dibuat suatu evaluasi yang realistis 

mengenai kelayakkan akuisisi tersebut. 

f. Mendapatkan laporan keuangan periode 5 tahun terakhir dan informasi-

informasi lain yang relevan seperti kontrak-kontrak yang telah ditandatangani, 

leasing dan sebagainya. 

g. Menetapkan harga suatu tawaran tertentu yang dilengkapi dengan berbagai 

persyaratan seta bentuk-bentuk pembayaran yang dapat berupa cash, stocks, 

notes dan sebagainya. 

h. Mengungkapkan sumber-sumber keuangan. 

i. Membuat suatu persetujuan yang secara prinsip tidak mengikat dan 

memperjelas posisi masing-masing dalam hal kelanjutan manajemen lama dan 

pemenuhan kewajiban. 

j. Melakukan suatu studi secara lebih mendalam dan komphrehensif mengenai 

perusahaan yang akan diambil alih. 

k. Menyiapkan penanda tangan kontrak atas persetujuan akuisisi. 

l. Terakhir adalah realisasi pengalihan aktiva dan realisasi pembayaran. 

 

 

 


