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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Memasuki globalisasi dan perdagangan bebas persaingan usaha diantara 

perusahaan semakin berat. Kondisi demikian  menuntut perusahaan untuk selalu 

mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih 

berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang 

tepat agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki 

kinerjanya. Sebagaimana sebuah organisme, perusahaan akan mengalami berbagai 

kondisi yaitu pertumbuhan dan berkembang secara dinamis, berbeda pada kondisi 

statis dan mengalami proses kemunduran atau pengkerutan. Dalam rangka tumbuh 

dan berkembang ini perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis dengan memilih 

salah satu diantara dua jalur alternatif yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan 

(internal growth) dan pertumbuhan dari luar perusahaan (exsternal growth). 

Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun bisnis 

atau unit bisnis baru dari awal (start-ups business). Jalur ini memerlukan berbagai 

tahapan mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, 

pengadaan dan pembangunan fasilitas produk sebelum perusahaan menjual 

produknya ke pasar. Sebaliknya pertumbuhan eksternal dilakukan dengan 

membeli perusahaan yang sudah ada.  

 

 Akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat 

untuk mengakses pasar baru produk baru tanpa harus membangun dari awal. Dari 

waktu ke waktu perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal melalui 

akuisisi dibanding pertumbuhan internal. (Hitt,2002). 

 Beberapa motif perusahaan melakukan akuisisi, yaitu motif ekonomi, 

strategis, diversifikasi, sinergis, dan motif non-ekonomi. Akuisisi mampu 

menciptakan sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaaan setelah akuisisi yang 
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lebih besar dari pada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum 

akuisisi. Akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan antara 

lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, transfer 

teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi.  

PT. XL Axiata Tbk merupakan salah satu perusahaan yang melakukan 

tindakan akuisisi. Penggabungan usaha ini selesai dilaksanakan pada tanggal 8 

April 2014 melalui penandatanganan Akta Penggabungan Usaha dan telah 

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perusahaan No. 

AHUAH.01.10-15322 tanggal 11 April 2014 dan diumumkan dalam surat kabar 

Bisnis Indonesia dan Suara Pembaruan tanggal 9 April 2014. 

 Melalui akuisisi AXIS, XL diharapkan akan mampu memberikan layanan 

yang lebih baik dan menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia. 

Sementara, konsolidasi ini juga mendukung tujuan pemerintah untuk 

merealisasikan program broadband nasional. Dari aspek ekonomi, akuisisi XL - 

AXIS akan mendorong pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi terus meningkat. Upaya XL dalam 

melakukan akuisisi dan merger dengan AXIS ini akan mendukung untuk 

menciptakan industri telekomunikasi yang lebih sehat dan akan menciptakan 

multiplereffect yang luar biasa bagi perekonomian nasional. 

Akuisisi ini akan mendorong peningkatan jumlah pelanggan XL dan 

memperbesar komunitas sesama pengguna (bigger). Akuisisi ini juga akan 

meningkatkan kualitas layanan dan jaringan yang lebih baik (better) serta 

ketersediaan produk dan layanan customer service yang semakin luas di pasar 

(wider). XL optimis para pelanggan akan dapat merasakan manfaat yang luas 

segera setelah merger terealisasi. 

Oleh karena itu, diperlukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Akuisisi yang dilakukan oleh PT XL Axiata Tbk  terhadap AXIS tentunya 

diharapkan dapat meningkatkan keuntungan (profitabilitas) perusahaan untuk ke 
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depannya. Untuk mengetahui terjadinya peningkatan profitabilitas perusahaan 

setelah akuisisi, maka dapat digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan.  

 Dalam menilai kemampuan perusahaan setelah akuisisi untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, membandingkan antara jumlah 

persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan, mengetahui posisi 

perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, menilai keseimbangan antara 

nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal, maka digunakan analisis rasio 

likuiditas dan rasio solvabilitas. Berdasarkan uraian di atas penulis berusaha 

membahas hal tersebut dalam penyusunan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS 

LAPORAN KEUANGAN PT XL AXIATA TBK SEBELUM DAN SESUDAH 

AKUISISI (MENGGUNAKAN ANALISIS RASIO PROFITABILITAS, 

LIKUIDITAS, DAN SOLVABILITAS)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

 Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dalam penulisan ini 

ruang lingkup penulisan adalah sebagai berikut : 

1. Objek penulisan pada PT XL Axiata Tbk. 

2. Penulisan ini fokus pada rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas PT 

XL Axiata Tbk sebelum dan sesudah mengakuisisi PT AXIS Telekom 

Indonesia.  

3. Data penulisan analisis laporan keuangan ini diambil dari laporan tahunan PT 

XL Axiata Tbk periode 2013 dan 2014. 

 

  



4 
 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

 

 Tujuan penulisan yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis peningkatan profitabilitas PT XL Axiata Tbk 

setelah mengakuisisi PT AXIS Telekom Indonesia. 

2. Untuk menganalisis kemampuan keuangan PT XL Axiata Tbk sebelum 

dan sesudah akuisisi  

- dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya; 

- perbandingan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja 

perusahaan; 

- mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya; 

- menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

 

 Adapun Kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang 

masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih 

jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada. 

2. Emiten (Objek penelitian)  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk membantu pihak 

perusahaan dalam menganalisis dampak dari tindakan akuisisi yang 

dilakukan PT XL Axiata Tbk terhadap kinerja keuangannya. 

3. Investor/ calon investor  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor/ calon 

investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. 

 

1.4 Cara Pengumpulan Data 

 1.4.1 Jenis Data 

  Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan jenis data : 

 Data Sekunder 

 “Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari Biro Statistik, majalah, 

keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.” (Marzuki, 2002: 56). 

 Data ini diperoleh dari website IDX, publikasi perusahaan melalui 

website PT XL AXIATA Tbk, dan lain-lain. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

 Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode : 

 Studi Pustaka 

 Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan 

kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang 

dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan 

semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan 

seni yang telah ada.”(Sugiyono,2005:83).  

 Dalam penulisan Tugas Akhir, penulis memperoleh tinjauan teori dari 

berbagi buku. 

  



6 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan terdiri dari : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Mengetengahkan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup 

penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM PT XL AXIATA TBK 

Berisi tentang sejarah berdirinya PT XL Axiata Tbk, identitas PT 

XL Axiata Tbk, visi PT XL Axiata Tbk, bidang usaha PT XL 

Axiata Tbk, saham PT XL Axiata Tbk, pengambilalihan PT AXIS 

Telekom Indonesia, dan penggabungan usaha dengan PT AXIS 

Telekom Indonesia. 

 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Tinjauan teori membahas mengenai pengertian laporan keuangan, 

tujuan laporan keuangan, sifat laporan keuangan, jenis laporan 

keuangan, pengertian penggabungan usaha (Akuisisi), bentuk - 

bentuk penggabungan usaha, pengertian analisis laporan keuangan, 

tujuan dan manfaat analisis, bentuk – bentuk dan teknik analisis, 

rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas. 

 Tinjauan praktek terdiri dari perhitungan dan analisis rasio 

profitabilitas laporan keuangan PT XL AXIATA Tbk, perhitungan 

dan analisis rasio likuiditas laporan keuangan PT XL AXIATA 

Tbk, serta perhitungan dan analisis rasio solvabilitas laporan 

keuangan PT XL AXIATA Tbk. 

 

BAB IV : PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan BAB III terkait judul 

dari Tugas Akhir. 


