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Perubahan lingkungan eksternal maupun internal yang begitu cepat 

perlu dicermati dan direspon dengan baik oleh pelaku ekonomi, tidak 
terkecuali di sektor industri peternakan. Perekonomian dunia yang 
mengarah kepada liberalisasi perdagangan, globalisasi ekonomi, 
industrialisasi peternakan dan meningkatnya intensitas persaingan juga 
berdampak pada subsektor peternakan.   
  Perkembangan industri pengolahan susu memacu persaingan yang 
semakin ketat diantara perusahaan dalam industri tersebut. Industri susu 
Indonesia harus bersaing ketat dengan industri susu di dalam negeri 
maupun dari  luar. Berlakunya perdagangan bebas di masa yang akan 
datang membuat persaingan itu semakin tajam. Sebagai contoh setelah 
AFTA diberlakukan, persaingan tidak hanya terjadi di antara perusahaan-
perusahaan domestik, namun juga antar negara ASEAN. Apalagi nanti 
jika persaingan bebas mencakup lingkup yang lebih luas, seperti APEC 
pada tahun 2020. Untuk itu setiap perusahaan perlu meningkatkan 
kemampuannya, sehingga mampu bersaing di tengah persaingan yang 
ketat tersebut. 
  PT. X  dan PT. Y adalah perusahaan yang bergerak dalam industri 
pengolahan susu. Kedua perusahaan ini termasuk dalam satu group 
(Holding Company) yaitu PT. Daniprisma Mitra. PT X menghasilkan 
produk, yaitu susu pasteurisasi, yoghurt dan kefir. Sementara itu PT. Y 
menghasilkan produk yoghurt, keju dan krim.  
 Kedua perusahaan memiliki kesamaan dalam segi produksi dan 
operasi. Mesin yang digunakan oleh PT. Y dapat digunakan untuk 
menghasilkan produk PT. X. Kesamaan kedua perusahaan tersebut juga 
bisa dilihat dari segi operasi misalnya pemasaran (distribusi). 
 Mengingat kesamaan aspek produksi maupun operasi perusahaan 
secara keseluruhan maupun usaha untuk meningkatkan efisiensi, maka 
timbul keinginan dari holding company (induk perusahaan) untuk 
menggabung (merger) kedua perusahaan. Penggabungan kedua 
perusahaan ini diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi dan pada 
akhirnya akan meningkatkan kemampuan menghasilkan laba. Selain itu 
juga, penggabungan diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing 
perusahaan dalam persangan industri pengolahan susu yang  semakin 
ketat. 
 Dari latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan 
permasalahan sebagai berikut: (1). Bagaimana kinerja kedua perusahaan 
sebelum penggabungan, (2). Bagaimana proyekasi kinerja perusahaan 
setelah penggabungan. Selanjutnya Penelitian ini dilakukan dengan  
tujuan:   (1). Mengetahui kinerja keuangan PT. X dan PT. Y sebelum 



 

 

penggabungan, (2). Mengetahui kondisi produksi dan operasi PT. X dan 
PT. Y sebelum penggabungan, (3) Menganalisa manfaat merger bagi 
peningkatan efisiensi di dalam kegiatan produksi dan operasi perusahaan. 
 Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi 
kasus. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan langsung 
maupun melihat data historis yang ada pada perusahaan. Dari data yang 
ada dilakukan analisis dengan menggunakan beberapa analisa yaitu 
analisa deskriptif, analisa rasio keuangan dan proyeksi laporan keuangan. 
 Berdasarkan analisis deskriptif dapat diketahui bagaimana kondisi 
operasi kedua perusahaan sebelum penggabungan. Dari analisis ini dapat 
diketahui bahwa baik PT. X dan PT. Y mempunyai banyak kesamaan 
dalam operasinya. Kesamaan itu baik dari bahan baku, mesin dan proses 
produksi, pemasaran dan aspek lainnya. Meskipun terdapat banyak 
kesamaan, namun tentu saja ada perbedaan dari kedua perusahaan 
misalnya produk yang dihasilkan, budaya organisasi, maupun kinerja
 Berdasarkan analisis rasio keuangan dapat diketahui rasio likuiditas, 
rasio aktivitas, rasio leverage dan rasio profitabilitas kedua perusahaan 
sebelum penggabungan. Berdasarkan proyeksi laporan keuangan dapat 
diketahui pengaruh penggabungan (merger) terhadap kinerja keuangan 
keuangan perusahaan. 
 Berdasarkan analisa mengenai rencana penggabungan PT. X dan 
PT. Y yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan analisa kinerja keuangan menunjukkan bahwa kinerja PT. 

X dan PT. Y cukup baik. Namun dari analisa kinerja keuangan tersebut 
menunjukkan kinerja PT. Y lebih baik dibandingkan PT. X. Kinerja 
keuangan yang baik terutama PT. Y diharapkan menjadi modal penting 
dalam keberhasilan penggabungan. 

2. Penggabungan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi 
perusahaan. Manfaat penggabungan itu adalah terdapatnya sinergi. 
Sinergi tersebut dapat terjadi karena memungkinkan  optimalisasi 
penggunaan fasilitas produksi dan operasi, optimalisasi sumberdaya 
manusia dan organisasi, optimalisasi keuangan, optimalisasi 
keterampilan dan kapabilitas, serta optimalisasi pasar. 

3. Dari proyeksi laporan keuangan menunjukkan bahwa penggabungan 
(merger) memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan. Analisa 
terhadap pos-pos Labarugi menunjukkan bahwa jika perusahaan 
bergabung sangat potensi terjadinya peningkatan laba. Peningkatan 
laba itu terjadi karena terdapat efisiensi biaya yang terdapat pada pos 
Harga Pokok Produksi (HPP), biaya pemasaran, serta biaya 
administrasi dan umum. Selain itu pada proyeksi neraca dan rasio 
keuangan menunjukkan bahwa penggabungan membawa pengaruh 
positif terhadap kinerja perusahaan. 

 Dari hasil bahasan dan analisis yang telah dilakukan ada beberapa 
aspek yang perlu diperhatikan sebagai berikut: (1). Mengingat 
penggabungan (merger) membawa pengaruh kepada aspek-aspek lain di 
dalam perusahaan seperti aspek organisasi, budaya perusahaan, 
pemasaran dan aspek lain, maka perusahaan perlu mempertimbangkan 



 

 

implikasi penggabungan (merger) aspek-aspek tersebut, (2) Hasil 
penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi manajemen perusahaan 
dalam rencana penggabungan (merger) perusahaan, (3) Penggabungan 
(merger) merupakan keputusan yang sangat strategis, oleh karena itu 
manajemen perlu menyusun strategi perusahaan pasca penggabungan, 
baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
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