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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to find out whether there is or there is not any difference of the financial 
performance at the banking company before and after the acquisition by PT. Cimb Niaga Bank, tbk. 
PT. Cimb Niaga Bank, tbk is chosen as research sample by using judgment sampling technique as 
sample collection technique in this research. While paired t-test sample with SPSS program is used as 
data analysis technique. Based on the result of analysis with paired t-test, it can be concluded that 
there 6 financial ratios which have significant differences that are as follow: banking ratio, net profit 
margin, primary ratio, capital adequacy ratio, credit risk ratio and deposit risk ratio after acquisition 
the 6 financial ratios show that company financial performance has significant change that happens 
after the acquisition, besides there are 2 financial ratios who have no significant differences that are: 
quick ratio and return on equity capital. The financial performance of banking company of PT. Cimb 
Niaga Bank,  tbk, the financial condition after the acquisition shows a good improvement, since the 
overall results of the financial ratio calculation shows an improvement after the acquisition. The 
implications of this research are generally indicates that an improvement in financial performance 
after the acquisition shows that the main motive of the company to make acquisitions are economical 
motives, so that the purpose of the acquisition is fully achieved. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya  perbedaan kinerja 
keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah akuisisi pada PT Bank Cimb Niaga 
Tbk. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan jugment sampling 
diperoleh perusahaan sebagai sampel penelitian yaitu: PT Bank Cimb Niaga Tbk. Sedang 
teknik analisis data yang digunakan uji t sampel berpasangan (paired t-test) dengan program 
SPSS. Berdasar hasil analisis dengan uji t sampel berpasangan (paired t-test)  dapat 
disimpulkan terdapat 6 rasio keuangan yang mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu 
banking ratio, net profit margin, primary ratio, capital adequacy ratio, credit risk ratio dan deposit 
risk ratio sesudah akuisisi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan mengalami 
perubahan yang signifikan yang mana terjadi peningkatan setelah akuisisi, selain itu juga 
ada 2 rasio keuangan yang tidak mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu quick ratio 
dan return on equity capital. Kinerja keuangan perusahaan perbankan PT Bank Climb Niaga, 
Tbk setelah akuisisi menunjukkan kondisi keuangan yang semakin membaik, karena 
keseluruhan hasil perhitungan rasio keuangan tersebut menunjukkan peningkatan setelah 
akuisisi. Implikasi penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
kinerja keuangan setelah akuisisi menunjukkan bahwa motif utama perusahaan untuk 
melakukan akuisisi adalah motif ekonomis, sehingga tujuan akuisisi sepenuhnya tercapai. 
 

Kata kunci: Kinerja, Rasio Keuangan, Akuisisi dan Bank 
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PENDAHULUAN 
Di era perdagangan bebas sekarang ini, persaingan di antara perusahaan yang ada 

semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk mengembangkan strategi agar 
dapat mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Salah satu usaha untuk 
menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah melalui ekspansi. Ekspansi perusahaan 
dapat dilakukan baik dalam bentuk ekspansi internal maupun eksternal. Ekspansi internal 
dapat dilakukan dengan membangun bisnis baru dari awal (start-up business). Sedangkan 
ekspansi eksternal dapat dilakukan dalam bentuk penggabungan usaha. 

Penggabungan usaha dapat dilakukan beberapa bentuk. Dalam akuntansi dikenal 
tiga macam bentuk penggabungan usaha yaitu konsolidasi, merger, dan akuisisi. Konsolidasi 
merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru 
setelah proses penggabungan dan terbentuknya perusahaan baru. Dengan demikian 
perusahaan lama membubarkan diri dan perusahaan baru akan melaksanakan seluruh 
kegiatan perusahaan lama tersebut. Sedangkan merger adalah penggabungan perusahaan 
dalam kondisi sebuah perusahaan mengambil alih satu atau lebih perusahaan yang lain. 
Setelah terjadi pengambilalihan tersebut, maka perusahaan yang diambil alih dibubarkan 
atau dilikuidasi dan eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Oleh karena itu, ada 
tidaknya sinergi suatu merger dan akuisisi tidak bisa dilihat sesaat setelah merger dan akuisisi 
itu terjadi, tetapi diperlukan waktu yang cukup panjang. Sinergi yang terjadi sebagai akibat 
dari penggabungan usaha bisa berupa turun naiknya skala ekonomis, maupun sinergi 
keuangan yang berupa kenaikan modal (Moin, 2010:5). 

Di Indonesia isu merger dan akuisisi menunjukkan skala peningkatan yang signifikan 
dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal. 
Akuisisi merupakan pengambilalihan seluruh atau sebagian dari aktiva atau saham 
perusahaan target yang dianggap menguntungkan. Status dari perusahaan yang mengambil 
alih maupun perusahaan yang diambil alih adalah masih tetap melanjutkan kegiatannya 
masing-masing. Dengan bergabung dua perusahaan atau lebih, dapat saling menunjang 
kegiatan usaha. Banyak perusahaan mengambil strategi tersebut, sebagai contoh gerakan 
merger antar bank seperti Bank Mandiri, Bank Permata, akuisisi  Indofood atas Bogasari, 
dan akuisisi Kalbe Farma atas Dankos Lab. Dalam skala internasional dapat juga disaksikan 
puluhan bahkan ratusan deal merger dan akuisisi setiap tahunnya. Merger antara Daimler-
Benz dengan Crysler, Exxon dengan Mobil Oil, Pharmacia dengan Upjohn, akuisisi 
Singapore Technologies Telemedia (STT) atas Indosat, dan akuisisi Sony atas Columbia 
Picture adalah hanya sebagian kecil merger dan akusisi lintas negara. 

Alasan perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk meningkatkan nilai suatu 
kombinasi bisnis yang bersangkutan, meningkatkan economic scale sebagai akibat konsentrasi 
usaha, dan mendapatkan keuntungan lebih. Pada umumnya tujuan dilakukan akuisisi 
adalah mendapatkan nilai tambah. Nilai tambah yang dimaksud tersebut lebih bersifat 
jangka panjang dibanding nilai tambah yang bersifat sementara saja. Oleh karena itu, ada 
tidaknya sinergi suatu akuisisi tidak bisa dilihat beberapa saat setelah akuisisi terjadi, tetapi 
diperlukan waktu yang relatif panjang. Keputusan akuisisi selain membawa manfaat tidak 
terlepas dari permasalahan, diantaranya biaya untuk melaksanakan akuisisi sangat mahal 
dan hasilnya belum pasti sesuai dengan harapan. Di samping itu, pelaksanaan akuisisi juga 
dapat memberikan pengaruh negatif terhadap posisi keuangan dari acquiring company 
apabila strukturisasi dari akuisisi melibatkan cara pembayaran dengan kas dan melalui 
pinjaman. Permasalahan lain adalah kemungkinan adanya penggabungan budaya, sehingga 
berpengaruh pada sumber daya yang akan dipekerjakan. 
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Perkembangan yang demikian cepat atas kegiatan operasional bank ini tidak 
diimbangi langkah-langkah pengawasan yang sepadan oleh Bank Sentral. Kebijakan 
Pridential Banking Practics baru di terbitkan setelah jumlah permasalahan muncul ke 
permukaan. Misalnya, persoalan-persoalan di sekitar pelanggaran atas batas  Maksimum 
Pemberian Kredit (BMPK), besaran minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), jumlah 
cadangan penghapusan yang wajib dibentuk dan lain-lain. Sehingga pada periode tahun 
1998 sampai sekarang menjadi periode yang sangat menentukan bagi perbankan nasional. 
Perekonomian nasional terpuruk sehinga mencatat pertumbuhan negatif dengan tingkat 
inflasi dan angka pengangguran yang tinggi. Dunia usaha mengalami kebangkrutan yang 
nyaris tidak terbayang sementara dunia perbankan telah berada pada tepi jurang 
kehancuran. Sejumlah bank telah dilikuidasi, dibekukan dan diambil alih kegiatan 
oprasionalnya oleh pemerintah serta dirawat intensif oleh Badan Penyehat Perbankan 
Nasional (BPPN). Bahkan ada beberapa bank swasta yang mengambil langkah marger untuk 
digabung menjadi bank yang lebih besar baik dari sisi asset maupun jaringan cabang. 
namun tindakan-tindakan itu tetap tidak membebaskan perekonomian dan perbankan 
nasional dari derita berkepanjangan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang demikian 
rendah terhadap perbankan nasional dan tingkat inflasi yang cukup tinggi, maka peranan 
internediarynya praktis hancur. 

Tampaknya memang tidak ada pilihan lain lagi pemerintah, kecuali harus 
melakukan tindakan tegas untuk melaksanakan Restrukturisasi Perbankan Nasional secara 
menyeluruh. Dan kini, pemerintah tengah berkutat dalam upaya melaksanakan program 
Rekapitulasi Perbankan yang direncanakan seluruhnya akan dapat dirampung dalam tahun 
2000 ini juga. Dalam rangka pelaksanaan program Rekapitilasi Perbankan, bank-bank dibagi 
ke dalam tiga kategori A, B dan C. yang termasuk kategori A adalah bank-bank yang 
memiliki CAR diatas 4% atau lebih, kategori B bank-bank yang memiliki CAR lebih dari 4% 
Dan serendah-rendahnya -25%. Sedangkan yang termasuk kategori C adalah bank-bank 
mempunyai CAR dibawah -25%. Untuk menilai bagaimana keberhasilan akuisisi yang 
dilakukan, kita dapat melihatnya dari kinerja perusahaan yang melakukan akuisisi, terutama 
kinerja keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diangkat 
judul: ”Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah Akuisisi 
Pada PT Bank Cimb Niaga, Tbk”. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah ”Apakah ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan 
sebelum dan sesudah akuisisi pada PT Bank Cimb Niaga Tbk?”. 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 
maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja 
keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah akuisisi pada PT Bank Cimb Niaga 
Tbk. 
 
TINJAUAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
Laporan Keuangan 

Suharli (2009:4) memberikan definisi terhadap laporan keuangan sebagai gambaran 
kondisi perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya mengenai pertumbuhan atau 
kemunduran, dan memungkinkan untuk diperbandingkan dengan perusahaan lain pada 
industri sejenis. Laporan keuangan bank terdiri atas neraca, laporan komitmen dan 
kontinjensi, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan 
keuangan gabungan dan konsolidasi. 
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Analisis Rasio Keuangan 
Harahap (2008:297-299) adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara 

suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 
dan signifikan (berarti), misalnya: antara hutang dengan modal, antara kas dengan total aset, 
antara harga pokok produksi dan total penjualan. Sedangkan pendapat lain menyatakan 
bahwa: Analisis rasio keuangan adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan 
dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi 
dari kedua laporan tersebut (Munawir, 2007:37). 

 
Analisis Rasio Keuangan Bank 

Rasio keuangan merupakan suatu alat atau cara yang paling umum digunakan 
dalam membuat analisis laporan keuangan. Analisis rasio pada dasarnya adalah suatu 
teknik yang digunakan untuk menilai sifat-sifat kegiatan operasi bank dengan cara 
mengembangkan ukuran-ukuran kinerja bank yang telah distandarisasi. Analisis rasio 
keuangan dapat memberikan petunjuk dan gejala-gejala serta informasi keuangan lainnya 
mengenai keadaan keuangan suatu bank. 
1. Rasio Likuiditas 

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank memiliki cash asset sebesar kebutuhan 
yang digunakan untuk memenuhi likuiditasnya, bank memiliki cash assets yang lebih kecil 
dari kebutuhan likuiditasnya tetapi mempunyai asset atau aktiva lain yang dapat dicairkan 
sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya, bank mempunyai kemampuan 
untuk menciptakan cash assets baru melalui berbagai bentuk hutang.  Rasio yang dapat 
diukur, yaitu  Quick Ratio, Banking Ratio, Assets to Loans Ratio.  
2. Rasio Rentabilitas Bank 

Rasio rentabilitas bank digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba selama periode tertentu dan untuk mengukur tingkat efektivitas 
manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio yang digunakan dalam 
mengukur tingkat rentabilitas bank yaitu: (a) Net Profit Margin; (b) Return on equity capital 
3.  Rasio Solvabilitas atau Permodalan 

Rasio solvabilitas digunakan untuk ukuran kemampuan bank tersebut menyerap 
kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, sumber dana yang diperlukan untuk 
membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu karena sumber-sumber dana dapat juga 
berasal dari hutang, penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain. Rasio untuk mengukur 
tingkat solvabilitas atau permodalan adalah: (a) Primary ratio; (b)  Capital Adequacy ratio. 
4. Rasio Resiko Usaha Bank 

Dalam dunia perbankan akan menghadapi risiko. Adapun rasio untuk mengukur 
resiko usaha bank adalah: (a) Credit Risk Ratio; (b) Deposit Risk Ratio 
   
Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari berbagai sisi tergantung pada tujuan 
dan sudut pandang penganalisa, karena hal ini akan menentukan jenis rasio dan ukuran lain 
yang akan digunakan dalam menilai kinerja keuangn perusahaan. Penilaian dengan analisa 
rasio didasarkan pada perbandingan kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa periode 
(time series analysis) untuk mengetahui prospek perusahaan dimasa depan, dan dapat juga 
didasarkan perbaningan kinerja keuangan perusahaan lain yang sejenis (cross sectional 
analysis) untuk mengetahui posisi perusahaan tersebut jika dibandingkan dengan 
perusahaan sejenis. 
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Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi 
perusahaan yang meliputi posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh 
perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Untuk mengetahui kinerja perusahaan 
tersebut dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan.. 

Kinerja dianalisis dengan mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil 
pengambilan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Menurut Sjahrir (2007:79) 
keuangan perusahaan yang baik harus didukung oleh pertumbuhan aktiva dan modal yang 
masuk akan serta kenaikan penjualan, laba usaha, dan laba bersih yang memadai. 

 
Bank dan Karakteristik Bank 

Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan 
masyarakat. Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan 
dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, disamping menyediakan jasa-jasa keuangan 
lainnya. Oleh karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan, maka dalam hal ini faktor 
“kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis 
perbankan 

Jika dilihat dari asal bahasa, Kata Bank berasal dari bahasa Italia ”banca”, dimana 
Bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari 
pinjaman (http://id.wikipedia.org/wiki/bank). Menurut Undang-undang Negara Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang 
dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedang 
menurut Siamat (2008:88) Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang memiliki 
usaha utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang merupakan 
sumber dana bank 

 
Akuisisi 

Moin (2010:8) akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas 
saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik 
perusahaan pengambilalihan atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang 
terpisah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1998 dalam (Moin, 2010:8) 
akuisisi adalah perbuatan hokum yang dilakukan oleh badan hokum atau orang 
perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang 
dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. 

PSAK No. 22 tahun 2009 mendefinisikan akuisisi dari perspektif akuntansi adalah 
suatu penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi (acquirer) 
memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (acquire), 
dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. 

 
Alasan Perusahaan Melakukan Akuisisi 

Menurut Moin (2010:13) alasan perusahaan melakukan akuisisi sebagai berikut: (1) 
Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas; (2) Memperoleh 
kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya denga perusahaan yang telah 
berdiri dan mapan; (3) Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman; (4) Mendapatkan 
pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal; (5) Memperoleh system 
operasional dan administrasi yang mapan; (6) Mengurangi risiko kegagalan bisnis karena 
tidak harus mencari konsumen baru; (7) Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru; (8) 
Memperoleh infrasetruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. 
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Dampak dari Akuisisi 

Akuisisi memberikan dampak yang cukup signifikan tidak hanya terhadap lingkup 
internal mikro perusahaan tetapi juga terhadap lingkup makro ekonomi. Secara umum 
akuisisi memiliki pengaruh baik langsung atau tidak langsung terhadap stakeholder seperti: 
pemegang saham, karyawan, direksi atau manajemen, supplier, konsumen, pemerintah, 
kreditor, pesaing, dan masyarakat. 

Dalam skala internal perusahaan, keberhasilan strategi ini akan berdampak positif 
yaitu tercapainya tujuan perusahaan sebagaimana motivasi yang melandasai keputusan 
akuisisi ini, misalnya tercapainya peningkatan kekuatan segi finansial, manajerial, 
pemasaran dan operasional. Sebaliknya jika strategi ini gagal, maka perusahaan harus 
menanggung risiko kerugian atas hilangnya sumber-sumber ekonomi dan non ekonomi 
yang bilainya tidak kecil. Sementara itu dari sisi makro ekonomi, akuisisi bisa berdampak 
positif atau negatif  terhadap masyarakat tergantung dari hasil yang diciptakan dari 
peristiwa itu. 

Akuisisi bisa berdampak positif jika perusahaan hasil akuisisi mampu mencapai 
tingkat produksi pada skala ekonomis (economies of scale) yang selanjutnya diikuti oleh 
penurunan harga. Sebaliknya, akuisisi, dalam skala tertentu, bisa berdampak negatif pada 
masyarakat manakala menimbulkan konsentrasi pasar atau menimbulkan dominasi oleh 
perusahaan hasil akuisisi dalam industri tersebut. Kekuatan pelaku usaha yang tidak 
seimbang tersebut berpotensi menghasilkan persaingan tidak sehat dan merugikan pelaku 
usaha lain yang memiliki skala usaha lebih kecil. Disamping itu akuisisi yang diikuti oleh 
rasionalisasi, demi alasan efisiensi perusahaan, sering memunculkan PHK yang bisa 
menimbulkan PHK yang bisa menimbulkan masalah sosial dan ekonomi (Moin, 2010:15). 

Menurut Martono dan Harjito (2008:350) apabila dua perusahaan digabung, maka 
akan terjadi rasio pertukaran), yaitu laba perlembar saham (EPS) dan harga pasar gabungan 
dua perusahaan. Dalam penggabungan usaha terdapat kemungkinan terjadinya 
peningkatan atau penurunan EPS bagi perusahaan yang mengakusisi. Jumlah peningkatan 
atau penurunan tersebut merupakan fungsi dari (1) rasio harga/laba atau PER sebelum 
penggabungan usaha, dan (2) ukuran relatif kedua perusahaan diukur dengan laba total. 
Semakin tinggi PER perusahaan yang mengakusisi dibandingkan dengan rasio perusahaan 
yang diambil alih, dan semamin besar laba perusahaan yang diakuisisi dibandingkan 
dengan laba perusahaan yang mengakusisi, maka semakin besar kenaikan laba per lembar 
saham perusahaan yang mengakusisi. 

 
Penelitian Terdahulu 

Penelitian di Indonesia mengenai merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 
dilakukan oleh Payamta dan Setiawan (2007) yang meneliti pengaruh merger dan akuisisi 
terhadap kinerja perusahaan manufaktur selama dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah 
merger dan akuisisi.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: (1) Ada perbedaan yang signifikan untuk rasio keuangan:  current ratio, quick 
ratio, fixed assets turnover, total assets turnover, operating profit margin net profit margin, return on 
investment, dan return on equity sesudah akuisisi menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
perusahaan mengalami perubahan yang signifikan yang mana terjadi peningkatan setelah 
akuisisi, (2) Selain itu juga tidak ada perbedaan  untuk rasio keuangan debt to equity ratio, dan 
debt to total assets sesudah akuisisi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 
mengalami perubahan yang signifikan yang mana terjadi peningkatan setelah akuisisi. 
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Perumusan Hipotesis 
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta 

tinjauan teoretis, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: Ada perbedaan yang nyata 
terhadap kinerja keuangan perbankan pada PT Bank Cimb Niaga Tbk sebelum dan sesudah 
melakukan akuisisi. 
 
METODA PENELITIAN 
Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 
menganalisis data sekunder. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada 
pengujian variabel penelitian dengan angka dan melakukan análisis data dengan prosedur 
statistik (Indriantoro dan Supomo, 2007:12). Alat statistik yang digunakan untuk menguji 
hipótesis adalah uji beda, yaitu menguji uji t sampel berpasangan (paired t-test) dengan 
program SPSS 15.00. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
perbankan yang melakukan akuisisi di Bursa Efek Indonesia. 

 
Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel ini menggunakan teknik judgement sampling teknik ini dipilih 
karena disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian, hal yang sama juga diungkapkan 
oleh Sekaran (2007:57) yang menyatakan bahwa: ”jugment sampling” adalah pengambilan 
sampel berdasarkan pertimbangan tertentu melibatkan pemilihan subyek yang berada pada 
tempat yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi 
yang diperlukan. Data yang diteliti adalah laporan keuangan perusahaan perbankan PT 
Bank Cimb Niaga, Tbk Tbk pada tahun 2006-2011.  

 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang 
hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. 
Agar hasilnya memberikan bukti yang meyakinkan, umumnya peneliti menggunakan teknik 
statistik untuk menganalisis data penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2007:11). 

 
3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 
Variabel 
1.  Laporan keuangan 

Laporan keuangan adalah kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 
tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan bank terdiri dari laporan neraca, 
laporan komitmen dan kontijenis dan laporan laba rugi, laporan arus kas serta catatan 
atas laporan keungan 

2.  Kinerja keuangan 
Adalah penilaian mengenai keadaan keuangan perbankan. Yang dimaksud  kinerja 
keuangan perbankan adalah tingkat kesehatan suatu bank yang dinilai dengan 
melakukan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap 
kondisi dan perkembangan suatu bank.  

3.  Akuisisi 
Adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu 
perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan 
pengambilalihan atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. 
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Definisi Operasional Variabel 
1.  Rasio Likuiditas Bank 

Merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang 
bersangkutan.Likuiditas bank dapat diukur dengan:  

1) Quick Ratio =
Deposit Total
AssetCash 

 x 100 % 

2) Banking Ratio = 
Deposit Total

 Loans Total
 x 100 % 

2.  Rasio Rentabilitas Bank 
Merupakan rasio yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan probabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio 
rentabilitas bank dapat diukur melalui:   

1) Net profit Margin = 
Income Operating

IncomeNet 
x 100 % 

2) Return on Equit Capital = 
 CapitalEquity 

IncomeNet 
x 100 % 

3.  Rasio Sovabilitas Bank  
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi 
kewajiban-kewajiban jika terjadi luikidasi bank. Rasio Solvabilitas  dapat diukur melalui:  

1) Primary Rasio =
Asset Total
Equity Total

x 100 %  

2) Capital Adequacy Ratio =
Securities Loan  Total

Equity Total


x 100 % 

4.  Rasio Resiko Usaha Bank 
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau memperlihatkan resiko 

yang dihadapi bank. Rasio ini diukur melalui:   

1) Credit Risk Ratio =
Loans Total
Debt  Bad

x 100%  

2)  Deposit Risk Ratio =
Deposit  Total

CapitalEquity 
x 100% 

 
Teknik Analisis Data 
1. Menghitung masing-masing rasio keuangan  
2. Menganalisis laporan keuangan sebelum dan sesudah akuisisi dalam tahun-tahun yang 

diamati. 
3. Menganalisis perbedaan yang terjadi terhadap kinerja keuangan PT Bank Climb Niaga, 

Tbk sebelum dan sesudah akuisisi dengan uji t paired t-test (ui t berpasangan) dengan 
level of signifikansi (α) = 0,05. 

 Kriteria pengujian: 
a. Jika Sig t  > 0,05/2, maka Ho diterima, artinya secara parsial tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi (Santoso, 2009:362). 
b. Jika Sig t  < 0,05/2, maka Ho ditolak, artinya secara parsial terdapat perbedaan 

signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi (Santoso, 2009:362).  
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4. Menarik simpulan hasil analisis kinerja keuangan setelah akuisisi. 
 
PEMBAHASAN 

 
Gambaran Obyek Penelitian 

PT Bank CIMB Niaga Tbk (”Bank CIMB Niaga”) didirikan menurut hukum yang 
berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat di 
hadapan Raden Meester Soewandhi, notaris di Jakarta tanggal 26 September 1955 dan 
diubah dengan akta dari notaris yang sama No. 9 tanggal 4 Nopember 1955. Akta-akta 
pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan surat keputusan NO. J.A.5/110/15 tanggal 1 
Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 
September 1956, Tambahan Berita Negara No. 729/1956. 

 
Rasio Keuangan PT Bank Cimb Niaga Tbk 
1. Rasio untuk mengukur tingkat likuditas Bank 

Adapun rasio untuk mengukur tingkat likuditas Bank yang diperhitungkan dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Quick Ratio 
 Rasio ini menunjukkan kemampuan baik untuk membayar kembali simpanan para 

deposannya dengan alat-alat yang paling likuid yang dipunyai oleh pihak bank. Semakin 
tinggi tingkat rasio tersebut semakin besar pula jaminan yang diberikan oleh bank untuk 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Quick Ratio =
Deposit Total
AssetCash 

 x 100 % 

Berikut ini adalah hasil perhitungan quick ratio PT. Bank Cimb Niaga, Tbk yang 
diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 
Hasil Perhitungan Quick Ratio PT Bank Cimb Niaga Tbk 

Selama tahun 2006–2011 
 

Tahun Cash Asset 
(Rp) 

Total Deposit 
(Rp) 

Quick Ratio 
(%) 

2006 30,932,130 66,388,197 46.59 
2007 20,739,498 77,956,291 26.60 
2008 24,885,308 85,314,451 29.17 
2009 20,737,214 88,029,672 23.56 
2010 35,737,214 119,033,212 30.02 
2011 32,867,768 133,568,414 24.61 

Sumber Data: Bursa Efek Pojok STIESIA Surabaya 
 
b.  Banking Ratio 
 Rasio ini digunakan untuk memenuhi kemampuan bank untuk membayar kembali 

kewajibannya kepada para deposannya dengan menarik kembali kredit-kredit yang 
telah diberikan kepada debiturnya. Semakin tinggi tingat ratio ini maka tingkat 
likuditasnya akan semakin kecil karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai 
kreditnya semakin banyak. 

Banking Ratio = 
Deposit Total

 Loans Total
 x 100 % 
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Berikut ini adalah hasil perhitungan banking ratio PT. Bank Cimb Niaga, Tbk yang 
diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 2 berikut ini: 

 
Tabel 2 

Hasil Perhitungan Banking Ratio PT Bank Cimb Niaga Tbk 
Selama tahun 2006–2011 

 
Tahun Total Loans 

(Rp) 
Total Deposit 

(Rp) 
Banking Ratio (%) 

2006 44,020,694 66,388,197 66.31 
2007 58,495,469 77,956,291 75.04 
2008 72,219,844 85,314,451 84.65 
2009 82,833,022 88,029,672 94.10 
2010 103,621,924 119,033,212 87.05 
2011 122,960,842 133,568,414 92.06 

Sumber Data: Bursa Efek Pojok STIESIA Surabaya 
 
2. Rasio untuk mengukur tingkat rentabilitas Bank 

Adapun rasio untuk mengukur tingkat rentabilitas Bank yang diperhitungkan dalam 
penelitian ini adalah: 
a.  Net Profit Margin 
 Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan net 

income ditinjau dari sudut pandang operating income. 

 Net profit Margin = 
Income Operating

IncomeNet 
x 100 % 

Berikut ini adalah hasil perhitungan net profit margin PT. Bank Cimb Niaga, Tbk 
yang diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 3 berikut ini: 

 
Tabel 3 

Hasil Perhitungan Net Profit Margin PT Bank Cimb Niaga Tbk 
Selama tahun 2006–2011 

 
Tahun Net Income 

(Rp) 
Operating Income 

(Rp) 
Net Profit Margin (%) 

2006 1,154,587 8,271,638 13.96 
2007 1,508,386 8,383,474 17.99 
2008 678,189 10,051,482 6.75 
2009 1,575,328 11,311,112 13.93 
2010 2,562,553 12,448,430 20.59 
2011 3,176,960 14,791,294 21.48 

Sumber Data: Bursa Efek Pojok STIESIA Surabaya 
 
b.  Return on Equity Capital 
 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan net income 

ditinjau dari sudut equity capital. Semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan semakin 
besarnya tingkat rentabilitas bank yang bersangkutan. 

Return on Equity Capital = 
 CapitalEquity 

IncomeNet 
x 100 % 
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Berikut ini adalah hasil perhitungan return on equity capital PT. Bank Cimb Niaga, 
Tbk yang diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4 
Hasil Perhitungan Return on Equity PT Bank Cimb Niaga Tbk 

Selama tahun 2006–2011 
 

Tahun Net Income 
(Rp) 

Equity Capital 
(Rp) 

Return on Equity Capital  
(%) 

2006 1,154,587 2,671,000 43.23 
2007 1,508,386 2,782,355 54.21 
2008 678,189 8,264,901 8.21 
2009 1,575,328 8,264,901 19.06 
2010 2,562,553 8,264,901 31.01 
2011 3,176,960 9,760,830 32.55 

Sumber Data: Bursa Efek Pojok STIESIA Surabaya 
 

3.  Rasio untuk mengukur tingkat solvabilitas atau permodalan 
Adapun rasio untuk mengukur tingkat solvabilitas atau permodalan yang 

diperhitungkan dalam penelitian ini adalah: 
a.  Primary ratio 
 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan pada bank guna 

menutup penurunan  asetnya akibatnya berbagai kerugian tidak dapat dihindari 

Primary Ratio =
Asset Total
Equity Total

x 100 %  

Berikut ini adalah hasil perhitungan primary ratio PT. Bank Cimb Niaga, Tbk yang 
diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5 
Hasil Perhitungan Primary Ratio PT Bank Cimb Niaga Tbk 

Selama tahun 2006–2011 
 

Tahun Total Equity 
(Rp) 

Total Asset 
(Rp) 

Primary Ratio 
(%) 

2006 8,138,861 79,891,925 10.19 

2007 9,081,875 93,797,189 9.68 

2008 9,302,467 103,197,574 9.01 

2009 11,276,372 107,104,274 10.53 

2010 13,840,500 143,652,852 9.63 

2011 18,369,491 166,801,130 11.01 

Sumber Data: Bursa Efek Pojok STIESIA Surabaya 
 
 

b.  Capital Adequacy Ratio 
 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada guna menutup 

kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat 
berharga. 

Capital Adequacy Ratio =
Securities Loan  Total

Equity Total


x 100 % 

Berikut ini adalah hasil perhitungan capital adequacy ratio  PT. Bank Cimb Niaga, 
Tbk yang diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6 
Hasil Perhitungan Capital Adequacy Ratio PT Bank Cimb Niaga Tbk 

Selama tahun 2006–2011 
 

Tahun Total Equity 
(Rp) 

Total Loan + Securities 
(Rp) 

CAR 
(%) 

2006 8,138,861 54,599,708 14.91 
2007 9,081,875 59,222,876 15.34 
2008 9,302,467 75,275,126 12.36 
2009 11,276,372 86,644,587 13.01 
2010 13,840,500 109,666,306 12.62 
2011 18,369,491 127,339,439 14.43 

Sumber Data: Bursa Efek Pojok STIESIA Surabaya 
 
4.  Rasio untuk mengukur resiko usaha Bank 

Adapun rasio untuk mengukur resiko usaha Bank yang diperhitungkan dalam 
penelitian ini adalah: 
a.  Credit Risk Ratio 
 Untuk mengukur resiko gagalnya pengembalian kredit yang mengalami kemacetan. 

Credit Risk Ratio =
Loans Total
Debt  Bad

x 100 %  

Berikut ini adalah hasil perhitungan credit risk ratio PT. Bank Cimb Niaga, Tbk 
yang diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7 
Hasil Perhitungan Credit Risk Ratio PT Bank Cimb Niaga Tbk 

Selama tahun 2006–2011 
 

Tahun Bad Debt 
(Rp) 

Total Loans 
(Rp) 

CRR 
(%) 

2006 1,106,473 44,020,694 2.51 
2007 1,383,316 58,495,469 2.36 
2008 1,614,918 72,219,844 2.24 
2009 2,718,177 82,833,022 3.28 
2010 3,271,710 103,621,924 3.16 
2011 3,383,653 122,960,842 2.75 

Sumber Data: Bursa Efek Pojok STIESIA Surabaya 
 
b.  Deposit Risk Ratio 
 Resiko yang menunjukkan kemungkinan kegagalan bank di dalam memenuhi kewajiban 

kepada para deposannya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank 
yang bersangkutan. 

 Berbagai resiko tersebut harus dipahami dan dikendalikan dengan baik oleh setiap 
manajer bank, memang resiko tadi merupakan hal yang alamiah dan sulit dihilangkan. 
Oleh karena itu manajer bank berkepentingan untuk menekan resiko tersebut sampai 
pada tingkat seminim mungkin. 

Deposit Risk Ratio =
Deposit  Total

CapitalEquity 
x 100 %  
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Berikut ini adalah hasil perhitungan deposit risk ratio PT. Bank Cimb Niaga, Tbk 
yang diteliti dari tahun 2006 sampai tahun 2011 tersaji pada tabel 8 berikut ini: 

Tabel 8 
Hasil Perhitungan Deposit Risk Ratio PT Bank Cimb Niaga Tbk 

Selama tahun 2006–2011 
 

Tahun Equity Capital 
(Rp) 

Total Deposit 
(Rp) 

DRR 
(%) 

2006 2,671,000 66,388,197 4.02 
2007 2,782,355 77,956,291 3.57 
2008 8,264,901 85,314,451 9.69 
2009 8,264,901 88,029,672 9.39 
2010 8,264,901 119,033,212 6.94 
2011 9,760,830 133,568,414 7.31 

Sumber Data: Bursa Efek Pojok STIESIA Surabaya 
 

Pembahasan 
  
Dari hasil perhitungan uji statistik menggunakan uji t paired t-test (uji t berpasangan) 

untuk PT Bank Cimb Niaga, Tbk maka dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan PT 
Bank Cimb Niaga, Tbk tersebut. Untuk lebih jelasnya hasil pengujian kinerja keuangan 
perusahaan PT Bank Cimb Niaga, Tbk dengan menggunakan uji t paired t-test (uji t 
berpasangan dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini beserta pengujian statistik sebagai berikut: 

 
Tabel 9 

Rekapitulasi Hasil Uji t Paired t-test  
(Uji t berpasangan) 

 
No Rasio Keuangan Sig. Alfa () Penolakan / 

Penerimaan Ho 
Ket 

1 Quick ratio 0,061 0,05 Ho diterima Tidak Signifikan 
2 Banking ratio 0,001 0,05 Ho ditolak Signifikan 
3 Net profit margin 0,000 0,05 Ho ditolak Signifikan 
4 Return on Equity Captial 

CapitalCapital   
0,103 0,05 Ho diterima Tidak Signifikan 

5 Primary Ratio 0,018 0,05 Ho ditolak Signifikan 
6 Capital Adequacy Ratio   0,017 0,05 Ho ditolak Signifikan 
7 Credit Risk Ratio   0,011 0,05 Ho ditolak Signifikan 
8 Deposit Risk Ratio   0,008 0,05 Ho ditolak Signifikan 

Sumber: Hasil Output SPSS  
 
1. Quick ratio 
 Berdasarkan hasil perhitungan uji t paired t-test (uji t berpasangan) dengan menggunakan 

program SPSS 15,00 terlihat bahwa pada kolom Sig 0,061 >  0,05, maka Ho diterima, 
yang berarti bahwa Quick Ratio sesudah akuisisi tidak terdapat perbedaan secara 
signifikan. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan ditunjukkan dari adanya nilai 
signifikansi >   0,05 yaitu 0,061. 

 Tidak terdapat perbedaan secara signifikan quick ratio sebelum dan sesudah akuisisi 
menunjukkan bahwa quick ratio tersebut mengalami penurunan setelah akuisisi, dimana 
rata-rata quick ratio sebelum akuisisi sebesar 34,12%. Sedangkan setelah melakukan 
akuisisi rata-rata quick ratio  mengalami penurunan menjadi sebesar 26,06%. Semakin 
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rendah tingkat quick ratio tersebut semakin kecil pula jaminan yang diberikan oleh bank 
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

 
2. Bank ratio 
 Berdasarkan hasil perhitungan uji t paired t-test (uji t berpasangan) dengan menggunakan 

program SPSS 15,00 terlihat bahwa pada kolom Sig 0,001 <  0,05, maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa banking ratio sesudah akuisisi terdapat perbedaan secara signifikan. 
Terdapat perbedaan secara signifikan ditunjukkan dari adanya nilai signifikansi <   0,05 
yaitu 0,001. 

 Terdapat perbedaan secara signifikan banking ratio sebelum dan sesudah akuisisi 
menunjukkan bahwa banking ratio tersebut mengalami peningkatan setelah akuisisi, 
dimana rata-rata banking ratio sebelum akuisisi sebesar 75,33%. Sedangkan melakukan 
akuisisi rata-rata banking ratio  mengalami peningkatan menjadi sebesar 91,07%.  Semakin 
tinggi tingkat banking ratio maka tingkat likuiditasnya akan semakin kecil karena jumlah 
dana yang diperlukan akan membiayai semakin banyak, dan sebaliknya semakin kecil 
tingkat banking ratio maka tingkat likuiditasnya akan semakin besar karena jumlah dana 
yang diperlukan akan membiayai tidak terlalu besar. 

 
3. Net profit margin 
 Berdasarkan hasil perhitungan uji t paired t-test (uji t berpasangan) dengan menggunakan 

program SPSS 15,00 terlihat bahwa pada kolom Sig 0,000  <  0,05, maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa net profit margin sesudah akuisisi terdapat perbedaan secara signifikan. 
Terdapat perbedaan secara signifikan ditunjukkan dari adanya nilai signifikansi <   0,05 
yaitu 0,000. 

 Terdapat perbedaan secara signifikan net profit margin sebelum dan sesudah akuisisi 
menunjukkan bahwa net profit margin tersebut mengalami peningkatan setelah akuisisi, 
dimana rata-rata net profit margin sebelum akuisisi  sebesar 12,90%. Sedangkan setelah 
melakukan akuisisi net profit margin mengalami peningkatan menjadi sebesar 13,93%. Hal 
ini menunjukkan bahwa Net Profit Margin  yang dihasilkan oleh PT Bank Climb Niaga, 
Tbk setelah melakukan akuisisi dikatakan efisien (baik), karena Net Profit Margin  yang 
dihasilkan cenderung menunjukkan peningkatan. 

 
4.  Return on Equity Captial 
 Berdasarkan hasil perhitungan uji t paired t-test (uji t berpasangan) dengan menggunakan 

program SPSS 15,00 terlihat bahwa pada kolom Sig 0,103 >  0,05, maka Ho diterima, 
yang berarti bahwa return on equity capital sesudah akuisisi tidak terdapat perbedaan 
secara signifikan. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan ditunjukkan dari adanya 
nilai signifikansi >   0,05 yaitu 0,103. 

 Tidak terdapat perbedaan secara signifikan return on equity capital  sebelum dan sesudah 
akuisisi menunjukkan bahwa return on equity capital tersebut mengalami penurunan 
setelah akuisisi, dimana rata-rata return on equity capital sebelum akuisisi sebesar 35,21%. 
Sedangkan setelah melakukan akuisisi return on equity capital  mengalami penurunan 
menjadi sebesar 27,54%. Return on equity capital  yang dihasilkan oleh PT Bank Cimb 
Niaga, Tbk setelah akuisisi mengalami penurunan dikarenakan beban operasional yang 
ditanggung oleh PT Bank Cimb Niaga, Tbk sangat tinggi dibandingkan pendapatan 
operasional yang diterima sangat kecil ini menandakan bahwa efisiensi PT Bank Cimb 
Niaga, Tbk kurang baik. 
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5. Primary ratio 
 Berdasarkan hasil perhitungan uji t paired t-test (uji t berpasangan) dengan menggunakan 

program SPSS 15,00 terlihat bahwa pada kolom Sig 0,018 <  0,05, maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa primary sesudah akuisisi terdapat perbedaan secara signifikan. Terdapat 
perbedaan secara signifikan ditunjukkan dari adanya nilai signifikansi <   0,05 yaitu 
0,018. 

 Terdapat perbedaan secara signifikan primary ratio sebelum dan sesudah akuisisi 
menunjukkan bahwa primary ratio tersebut mengalami peningkatan setelah akuisisi, 
dimana primary ratio sebelum akuisisi sebesar 9,63%. Sedangkan setelah melakukan 
akuisisi primary ratio  mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,39%. Menurut teori 
yang ada menunjukkan bahwa semakin besar prosentase primary ratio yang dimiliki maka 
semakin baik kemampuan bank dalam menutupi kerugian yang diakibatkan atas 
assetnya oleh modal sendiri, karena rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh 
mana modal sendiri yang tersedia dapat menutupi atau mengimbangi total assetnya. 
Selain itu rasio ini berguna untuk memberikan indikasi apakah permodalan yang telah 
ada memadai. 

 
6. Capital Adequacy ratio 
 Berdasarkan hasil perhitungan uji t paired t-test (uji t berpasangan) dengan menggunakan 

program SPSS 15,00 terlihat bahwa pada kolom Sig 0,017 <  0,05, maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa capital adequacy ratio sesudah akuisisi tidak terdapat perbedaan secara 
signifikan. Terdapat perbedaan secara signifikan ditunjukkan dari adanya nilai 
signifikansi <   0,05 yaitu 0,017. 

 Terdapat perbedaan secara signifikan capital adequacy ratio sebelum dan sesudah akuisisi 
menunjukkan bahwa capital adequacy ratio tersebut mengalami peningkatan setelah 
akuisisi, dimana Capital Adequacy Ratio (CAR) sebelum akuisisi 14,20%. Sedangkan setelah 
melakukan akuisisi tahun 2009-2011 rata-rata capital adequacy ratio mengalami penurunan 
menjadi sebesar 13,35%. Besarnya Capital Adequacy Ratio (CAR)  yang cenderung 
mengalami penurunan dikarenakan penurunan aktivitas kredit setelah akuisisi yang 
membawa konsekuensi menurunnya ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). 
Walaupun Rasio CAR Capital Adequacy Ratio PT Bank Cimb Niaga Tbk mengalami 
penurunan setelah akuisisi, namun Capital Adequacy Ratio (CAR) tersebut masih di atas 
persyaratan minimum Bank Indonesia yang sebesar 8%. 

 
7. Credit risk ratio 
 Berdasarkan hasil perhitungan uji t paired t-test (uji t berpasangan) dengan menggunakan 

program SPSS 15,00 terlihat bahwa pada kolom Sig 0,011 <  0,05, maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa credit risk ratio sesudah akuisisi terdapat perbedaan secara signifikan. 
Terdapat perbedaan secara signifikan ditunjukkan dari adanya nilai signifikansi <  0,05 
yaitu 0,011. 

 Terdapat perbedaan secara signifikan credit risk ratio sebelum dan sesudah akuisisi 
menunjukkan bahwa credit risk ratio tersebut mengalami peningkatan setelah akuisisi, 
dimana credit risk sebelum akuisisi sebesar 2,37%. Sedangkan setelah melakukan akuisisi 
rata-rata credit risk ratio  mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,28%.  Credit risk akan 
timbul bila nasabah debitur gagal mengembalikan sebagian atau seluruh kredit yang 
diterima dari bank dan pada gilirannya akan digolongkan sebagai kredit macet. Oleh 
karena itu, rasio ini memberikan gambaran mengenai tingkat kegagalan kredit bank. 
Rasio yang tinggi menggambarkan portfolio kredit bank yang tidak sehat dan sebaliknya. 
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8. Deposit risk ratio 
 Berdasarkan hasil perhitungan uji t paired t-test (uji t berpasangan) dengan menggunakan 

program SPSS 15,00 terlihat bahwa pada kolom Sig 0,008 <  0,05, maka Ho ditolak, yang 
berarti bahwa deposit risk ratio sesudah akuisisi terdapat perbedaan secara signifikan. 
Terdapat perbedaan secara signifikan ditunjukkan dari adanya nilai signifikansi <   0,05 
yaitu 0,008. 

 Terdapat perbedaan secara signifikan deposit risk ratio sebelum dan sesudah akuisisi 
menunjukkan bahwa deposit risk ratio ratio tersebut mengalami peningkatan setelah 
akuisisi, dimana rata-rata deposit risk ratio sebelum akuisisi sebesar 5.77%. Sedangkan 
setelah melakukan akuisisi rata-rata deposit risk ratio mengalami peningkatan menjadi 
sebesar 7,88%. Deposit risk ratio menunjukkan peningkatan setelah PT Bank Cimb 
melakukan akusisi menunjukkan bahwa resiko kemungkinan kegagalan bank di dalam 
memenuhi kewajiban kepada para deposannya yang diukur dengan jumlah permodalan 
yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan dapat menekan resiko gagalnya 
pengembalian kredit yang disalurkan kepada nasabah atau bank tersebut tidak dapat 
menekan resiko kegagalan pengembalian kredit nasabah sampai pada tingkat seminim 
mungkin, karena deposit risk ratio menunjukkan peningkatan setelah akuisisi. 

 
Berdasar tabel 9 dapat disimpulkan bahwa dari 8 rasio keuangan yang diteliti pada 

perusahaan perbankan PT Bank Cimb Niaga, Tbk yang melakukan akuisisi, ternyata ada 6 
rasio yang mempunyai perbedaan secara signifikan, yaitu: banking ratio, net profit margin, 
primary ratio, capital adequacy ratio, credit risk ratio dan deposit risk ratio sedangkan 2 rasio 
lainnya yaitu quick ratio dan return on equity capital tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 
perbankan PT Bank Cimb Niaga, Tbk setelah akuisisi menunjukkan kondisi keuangan yang 
semakin membaik, karena keseluruhan hasil perhitungan rasio keuangan tersebut 
menunjukkan peningkatan setelah akuisisi. Karena tujuan dari akuisisi adalah Salah satu 
motivasi utama perusahaan melakukan akuisisi  adalah untuk menciptakan sinergi, dimana 
manfaat ekstra atau sinergi ini tidak bisa diperoleh seandainya perusahaan-perusahaan 
tersebut bekerja secara terpisah. Konsep inilah yang disebut dengan sinergi, sebuah 
terminologi yang biasa dipakai untuk menerangkan manfaat unik yang dihasilkan dari 
akuisisi (Moin, 2010:48). 

Implikasi penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
kinerja keuangan setelah akuisisi menunjukkan bahwa motif utama perusahaan untuk 
melakukan akuisisi adalah bukan motif ekonomis, melainkan motif-motif non ekonomi 
seperti keinginan untuk menjadi kelompok yang besar, atau karena kekurangan 
keterampilan manajemen kemudian implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat 
ekonomis dari akuisisi tidak dapat dilihat dalam jangka pendek karena untuk meningkatkan 
kinerja keuangan perusahaan membutuhkan waktu untuk mencapai sinergi dengan 
perusahaan yang diakuisisi. Jadi tujuan akuisisi belum sepenuhnya tercapai.  
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan kinerja 
keuangan perusahaan perbankan sebelum dan sesudah akuisisi pada PT Bank Cimb Niaga 
Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dengan uji t sampel 
berpasangan (paired t-test)  dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Terdapat 6 rasio 
keuangan yang mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu banking ratio, net profit margin, 
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primary ratio, capital adequacy ratio, credit risk ratio dan deposit risk ratio sesudah akuisisi 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan mengalami perubahan yang signifikan 
yang mana terjadi peningkatan setelah akuisisi. Jadi akuisisi menghasilkan sinergi bagi 
perusahaan; (2) Dari hasil perhitungan ini juga dapat diketahui bahwa terdapat 2 rasio 
keuangan yang tidak mempunyai perbedaan secara signifikan yaitu quick ratio dan return on 
equity capital; (3) Kinerja keuangan perusahaan perbankan PT Bank Cimb Niaga, Tbk setelah 
akuisisi menunjukkan kondisi keuangan yang semakin membaik, karena keseluruhan hasil 
perhitungan rasio keuangan tersebut menunjukkan peningkatan setelah akuisisi. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diambil maka saran-saran yang 
dapat di ajukan adalah sebagai berikut: (1) Peneliti hanya menganalisis kinerja berdasarkan 
rasio keuangan yang merupakan aspek ekonomi saja, sementara banyak faktor non 
ekonomis seperti teknologi, sumber daya manusia, pelayanan, pajak, budaya perusahaan 
dan sebagainya penting untuk diteliti. Oleh karena itu penelitian ini tidak dapat 
menggambarkan keseluruhan aspek kinerja perusahaan perbankan; (2) Perlu dilakukan 
penelitian serupa dengan mengambil dengan jumlah sampel perusahaan yang lebih banyak 
dan periode penelitian yang lebih lama agar menghasilkan informasi yang lengkap bagi para 
pelaku bisnis yang digunakan dalam mengambil keputusan akuisisi; (3) Penelitian 
selanjutnya sebaiknya memperhatikan aspek non ekonomis yang mungkin berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap 
mengenai kinerja perusahaan. 
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