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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usulan pembentukan holding sektor industri BUMN telah diajukan 

Pemerintah sejak tahun 1998. Pemerintah berencana membentuk 10 holding pada 

sektoral BUMN, yakni BUMN agribisnis, BUMN pertambangan, BUMN energi, 

BUMN logistik, BUMN konstruksi, BUMN jasa keuangan, BUMN perbankan, 

BUMN telekomunikasi, BUMN industri strategis, dan holding BUMN industri 

manufaktur. Pada tahun 2012, Kementerian BUMN telah membuat rencana induk 

(Master Plan) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik 

Negara Republik Indonesia Nomor: SK-161/MBU/2012. Rencana Induk tersebut 

memuat arah kebijakan strategis terhadap kementerian BUMN serta pembinaan 

melalui rightsizing. Rightsizing adalah tindakan yang dilakukan kepada BUMN 

yang tidak efeisien dengan cara membuat ukuran yang ideal. BUMN yang ada saat 

ini berjumlah 138 akan dikurangi secara bertahap menjadi 25 pada tahun 2025. 

Pada rencana induk (Master Plan) BUMN, arah kebijakan utama terkait 

dengan pembinaan BUMN adalah restrukturisasi, revitalisasi, dan profitalisasi 

BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Restrukturisasi adalah upaya yang 

dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN guna memperbaiki kinerja dan 

meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dapat memberikan manfaat berupa 

deviden dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga 

yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. 

Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, 

kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, 

memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan 

saham oleh masyarakat. Kebijakan privatisasi tidak hanya sekedar pemenuhan 

APBN, tetapi juga mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG). Privatisasi dilakukan melalui penawaran umum dipasar modal 

dan melalui mitra strategis yang selektif dan hati-hati. 

Program restrukturisasi dan privatisasi diharapkan akan terjadi peningkatan 

kinerja dan nilai BUMN sebagai berikut: a) Ekuitas BUMN akan meningkat dari 

566 Triliun rupiah pada tahun 2009 menjadi 2.986 Triliun rupiah pada tahun 2014 

(meningkat 528 persen) dan b) asset BUMN akan menjadi meningkat dari Rp 2.149 

Triliun pada tahun 2009 menjadi Rp 11.583 Triliun pada tahun 2014 (meningkat 

539 persen). Aktivitas ini sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN, bahwa restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan 

BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. 

Pada tanggal 24 Desember 2010, PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) melakukan 

spin off menjadi PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dari PT Pupuk Sriwidjaja 

Palembang. Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, PT Mega Eltra bersama lima 

produsen pupuk dan satu perusahaan konstruksi lainnya menjadi anak perusahaan 

PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pada tanggal 3 April 2012 PT Pupuk Sriwidjaja 

(Persero) berubah nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero). Secara otomatis 

penggunaan nama PUSRI berubah menjadi Pupuk Indonesia sebagai nama holding 

atau perusahaan induk dari PT Mega Eltra dan lainnya. Bidang usaha PT Mega Eltra 



 

2 

meliputi a) perdagangan pupuk disektor pangan dan kebun, dan b) perdagangan non 

pupuk seperti herbisida, bahan bangunan dan bidang usaha jasa konstruksi listrik.  

Proses akuisisi yang terjadi antara PT Pupuk Indonesia dengan PT Mega 

Eltra adalah proses akuisisi konglomerasi, karena usaha utama kedua perusahaan 

berbeda. PT Mega Eltra memiliki cabang di beberapa kota besar di Indonesia, hal 

ini menjadi pertimbangan dari K BUMN untuk PT Mega Eltra bergabung menjadi 

anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia.. Proses akuisisi dengan sinergi usaha 

diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada 

kinerja keuangan dari PT Mega Eltra. Kinerja keuangan perusahaan merupakan 

prestasi yang dicapai perusahaan dalam satu periode tertentu yang mencerminkan 

tingkat kesehatan perusahaan tersebut atau gambaran kondisi keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 

likuiditas dan profitabilitas (Munawir 1997).  

Berkaitan dengan struktur keuangan dalam perusahaan, maka jenis modal 

yang dapat membentuk struktur modal menurut Sutrisno (2013) dibedakan menjadi 

dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri atau sering disebut equity 

adalah modal yang berasal dari setoran pemilik (modal saham, agio saham) dan 

hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan-cadangan), sedangkan 

modal asing, seperti yang dikemukan oleh Riyanto (1995) bahwa modal asing atau 

utang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara 

bekerja dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut 

merupakan “utang” yang pada saatnya harus dibayar kembali. Untuk itulah 

manajemen perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan sumber dana. Jika 

menggunakan utang maka ada resiko biaya bunga yang akan menjadi beban tatap 

perusahaan, dan akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan, perusahaan akan 

tetap harus membayar bunga walaupun perusahaan dalam keadaan merugi. Jika 

perusahaan menggunakan modal sendiri tentu manajemen harus bisa meyakinkan 

pemilik perusahaan untuk menambahkan setoran modal saham dan bisa juga dari 

hasil operasi perusahaan sendiri yaitu laba dan cadangan.  

Menurut Sawir dan Agnes (2009), Rasio leverage merupakan rasio untuk 

mengukur seberapa struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan 

merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari utang dan modal sendiri. Struktur 

modal PT Mega Eltra pada tahun 20101 yaitu satu tahun sebelum diakuisisi  tercatat 

96.4 % perusahaan dibiayai dari utang  dan hanya 3.6%  perusahaan dibiayai dari 

modal sendiri. Rasio DAR  PT Mega Eltra adalah  96.4 % artinya perusahaan satu 

tahun sebelum diakuisisi berada dalam resiko yang cukup besar, karena lebih 

banyak dibiayai dari utang. Ukuran DAR yang ideal menurut ketentuan BUMN 

adalah 30 % sampai dengan 40 %, artinya jumlah utang maksimal 30% sampai 40% 

dari total asset perusahaan. Kebijakan Kementerian BUMN dalam hal mengakuisisi 

PT Mega Eltra oleh PT Pupuk Indonesia menarik penulis untuk meneliti atau 

mengkaji dari sisi proses akuisisi dengan sinergi bisnis apakah berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan PT Mega Eltra 

 

Perumusan Masalah 

Pada tanggal 1 Januari 2011 Kementerian BUMN membuat kebijakan 

akuisisi PT Mega Eltra oleh PT Pupuk Indonesia. Kinerja keuangan PT Mega Eltra 
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sebelum diakuisisi tercatat kurang sehat. Akuisisi dengan PT Pupuk Indonesia 

sebagai induk perusahaan yang memiliki pabrik dan distribusi pupuk diharapkan 

dapat melakukan sinergi bisnis dengan memanfaatkan cabang-cabang PT mega 

Eltra di beberapa ibu kota propinsi untuk melakukan distribusi pupuk non subsidi. 

PT Pupuk Indonesia dengan sinergi bisnis ini diharapkan dapat memperbaiki 

kinerja keuangan PT Mega Eltra. Kinerja keuangan PT Mega Eltra tercatat tahun 

2010 kurang sehat dengan nilai BB. PT Pupuk Indonesia disamping melakukan 

sinergi bisnis dapat juga melakukan perbaikan rasio struktur modal dari PT Mega 

Eltra dengan menambah modal sendiri atau menambah utang dari pihak ke tiga atau 

perbankan. Namun, selama empat tahun setelah akuisisi kinerja keuangan masih 

tercatat kurang sehat. Berdasarkan hal maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja keuangan PT Mega Eltra sebelum dan sesudah diakuisisi? 

2. Bagaimana pengaruh sinergi bisnis terhadap kinerja keuangan PT Mega Eltra 

sebelum dan sesudah di akuisisi? 

 

Tujuan Penelitian 

Dengan beberapa pertanyaan dirumusan permasalahan seperti diungkap 

diatas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai 

pengaruh kinerja keuangan PT Mega Eltra sesudah diakuisisi. Secara spesifik 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kinerja keuangan PT Mega Eltra sebelum dan sesudah diakuisisi. 

2. Menganalisis pengaruh sinergi bisnis terhadap kinerja keuangan PT Mega Eltra 

sebelum dan sesudah di akuisisi. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh akuisisi terhadap kinerja keuangan PT Mega 

Eltra merupakan penelitian yang pertama dengan menggunakan beberapa 

pendekatan sekaligus. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam 

bidang BUMN sektor jasa produksi pupuk, terutama Perusahaan induk (PT Pupuk 

Indonesia) selaku perusahaan pengakuisisi dalam menyehatkan kinerja keuangan 

dan perbaikkan struktur modal anak perusahaan (PT Mega Eltra) selaku perusahaan 

yang diakuisisi, serta dapat digunakan tambahan pengetahuan atau literatur untuk 

kajian lebih lanjut. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

PT Mega Eltra yang diteliti adalah laporan keuangan periode tahun buku 

2010-2014, dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Dimensi pengaruh akuisisi terhadap kinerja keuangan dan struktur modal PT 

Mega Eltra. 

2. Kinerja keuangan yang dianalisis adalah rasio-rasio profitabilitas yaitu Return 

on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), , Total Asset 

Trunover (TAT) dan Rasio struktur modal yaitu Debt Aset Ratio (DAR) dan 

Debt Equity Ratio(DER). 

3. Sumber data merupakan data sekunder data berasal dari laporan keuangan 

perusahaan periode 2010-2014. 
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