
 

I.  PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

            Industri perbankan di banyak negara telah mengalami berbagai konsolidasi 

termasuk sejumlah merger dan akuisisi yang dilakukan oleh  bank-bank besar di beberapa 

negara (Boyd dan Graham, 1991). Merger dan akuisisi menjadi strategi yang ditempuh di 

kalangan perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun 

terakhir ini karena diyakini berperan penting dalam restrukturisasi yang efektif (Weston 

dan Weaver, 2001). Karena datangnya yang bergelombang, merger dan akuisisi telah 

menjadi obyek penelitian yang menarik terutama di Amerika Serikat dan Eropa, 

sementara di Indonesia masíh belum banyak penelitian perihal tersebut. 

Banyak yang memperdebatkan bahwa merger dan akuisisi bank merupakan 

refleksi tekanan pasar untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi (Houston dan 

Ryngaert, 1994). Oleh karena itu, terdapat debat panjang tentang sifat  khusus yang 

mendasar  mengenai lembaga perbankan. Namun demikian, dalam perekonomian modern 

perbankan merupakan lembaga ekonomi yang memiliki kedudukan startegis karena 

kontribusinya pada penentuan arah dan perkembangan ekonomi suatu kawasan atau 

negara.  Pendapat para akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi pasar secara 

luas mengakui bahwa bank merupakan lembaga ekonomi yang khusus atau berbeda 

dibandingkan dengan lembaga lainnya (Carletti et al., 2006).  

Beberapa akademisi seperti  Herring dan Litan (1995), dan Goodhart et al. (1998) 

mengemukakan tiga alasan yang menyebabkan kepada industri perbankan diperlakukan 

aturan-aturan khusus. Pertama, sektor perbankan bersifat mudah mengalami instabilitas 

dan melekat kelemahan atau risiko sistemik baik secara individual maupun industrial. 

Kedua, informasi yang tidak seimbang (asymmetry information)  antara pembeli atau 

nasabah dan penjual atau bank sering kali sangat besar, sehingga aturan perlindungan 

nasabah dan tuntutan kepatuhan pada kaidah bisnis menjadi lebih penting dibandingkan 

pada sektor lainnya. Ketiga, peran kunci yang dimainkan oleh sektor keuangan dalam 

perekonomian menyebabkan pemerintah sering mengintervensi perbankan dalam hal 



 

kebijakan yang bernuansa sosial, misalnya penyaluran kredit kepada sektor ekonomi dan 

kelompok masyarakat tertentu, juga dalam usaha mengintrodusir aturan-aturan terkait 

praktik pencucian uang. Namun sebelumnya Keeley (1990) telah mengemukakan bahwa 

ketiga hal tersebut menimbulkan perilaku  kehati-hatian dari para pemangku kepentingan 

dan pandangan tersendiri terhadap persaingan di sektor ini  

Sektor perbankan khususnya dan seluruh sektor keuangan pada umumnya, 

merupakan sektor ekonomi yang sangat diatur karena alasan risiko sistemik (systemic 

risk) dan perlindungan konsumen (Carletti dan Vives, 2008). Karena kedudukan yang 

strategis tersebut, maka setiap aksi korporasi yang ditempuh oleh bank termasuk merger 

dan akuisisi selalu mendapat perhatian masyarakat. Di hampir seluruh negara, perilaku 

perbankan memerlukan campur tangan pemerintah meskipun hal itu merupakan strategi 

untuk keluar dari kesulitan atau meraih pertumbuhan yang cepat. Sebagai regulator dan 

penyeimbang, otoritas publik atau pemerintah memiliki legitimasi kuat untuk melakukan 

intervensí dalam tiga hal pokok yaitu stabilitas harga, stabilitas finansial, dan stabilitas 

makro ekonomi (Prasetyantoko, 2008). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

pemerintah dapat berperan antara lain melalui penetapan pola bisnis yang tepat, 

menentukan kebijakan strategi bersaing pada   unit-unit ekonomi, membangun 

infrastruktur, dan menyediakan sumber daya manusia yang terampil melalui pendidikan.  

Merger dan akuisisi memberikan berbagai benefit kepada pemegang saham dan 

perusahaan ketika perusahaan terkonsolidasi lebih bernilai daripada masing-masing 

berdiri independen (Pillof dan Santomero, 1996). Dalam perspektif ini, sangatlah wajar 

apabila pemerintah campur tangan cukup dalam pada dunia perbankan termasuk merger 

dan akuisisi antarbank, karena bank terlalu besar untuk gagal  (to big to fail) bila tidak 

ditangani secara tepat.   

Istilah merger dan akuisisi sering dipergunakan secara interchangeable, meski 

dalam kenyataannya terdapat beberapa hal berbeda yang perlu dicatat di antara keduanya. 

Merger adalah bergabungnya dua perusahaan atau lebih yang masing-masing memiliki 

kekuatan dalam arti bahwa kesemuanya dapat memberi pengaruh dalam setiap 

pengambilan keputusan (Larsson dan Wallenberg, 2002). Sedangkan akuisisi berarti 

suatu perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lainnya (Weston dan Weaver, 

2001) dan umumnya  size perusahaan pengakuisisi lebih besar daripada perusahaan 



 

terakuisisi. Aktivitas merger dan akuisisi di kalangan industri atau perusahaan terjadi 

sebagai respon terhadap perubahan ekonomi meskipun masih harus dipertanyakan 

perubahan ekonomi seperti apa yang menyebabkan terjadinya merger tersebut 

(Lambrecht, 2004).  Merger dan akuisisi juga merupakan suatu cara bagi perusahaan 

untuk mendapatkan penghematan biaya melalui peningkatan skala ekonomi, mengurangi 

program duplikasi, dan perbaikan nilai karena meningkatnya kekuatan pasar (Wheelen 

dan Hunger, 2006). Oleh karena itu banyak perusahaan bereaksi terhadap kondisi 

persaingan yang semakin tajam melalui reduksi biaya dan memperbesar size, bahkan  

melalui merger dengan perusahaan pesaing atau mengakuisisinya. Banyak perumus 

kebijakan dan bankir memandang merger dan akuisisi sebagai solusi bagi sejumlah 

masalah perbankan seperti overcapacity, undercapitalization, lack of diversification, dan 

profitabilitas yang rendah (Srinivasan, 1992). Namun menurut Mardanugraha (2005), 

sebelum melakukan merger atau diakuisisi, bank secara internal harus terlebih dahulu 

efisien, dan yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan produktivitas 

karyawan atau peningkatan penggunaan teknologi.  

Sebagai keputusan strategis, merger dan akuisisi bukan merupakan jaminan 

bahwa perusahaan terkonsolidasi atau terakuisisi akan tercatat sebagai perusahaan yang 

sukses dalam menapaki bisnis pascamerger atau pascaakuisisi. Hal tersebut karena begitu 

kompleks persoalan yang harus diselesaikan sebelum maupun sesudah merger atau 

akuisisi. Beberapa transaksi merger di Amerika Serikat, yaitu antara Nationsbank dengan 

Bank America menghasilkan bank terbesar di dunia. Merger Bank One dengan First 

Chicago menghasilkan bank yang menawarkan jasa kartu kredit terbesar, dan merger 

Citicorp dengan Travelers menghasilkan sebuah lembaga keuangan terbesar dengan 

jangkauan global. Merger-merger tersebut tergolong sukses dan telah menempatkan 

sebagai bank-bank yang tumbuh dengan indikator-indikator keuangan yang menakjubkan 

(Deans et al. 2003). Merger Banco de Bilbao dan Banco de Vizcaya pada tahun 1989 

menghasilkan bank terbesar di Spanyol (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Merger Bank 

Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank 

Pembangunan Indonesia ke dalam Bank Mandiri tahun 1999 tergolong sukses dan 

menjadi bank terbesar di Indonesia. Namun, merger Bank Nusa Internasional, Bank 

Angkasa, Bank Nasional, dan Bank Nasional Komersil menjadi Bank Nusa Nasional 



 

tergolong gagal karena bank hasil merger harus dimerger kembali dengan Bank Danamon 

pada tahun 2000. Merger Bank Asta dengan Bank IFI pada tahun 1997 juga tergolong 

sebagai merger yang gagal karena akhirnya Bank IFI harus dilikuidasi pada tahun 2009. 

Demikian pula merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century 

pada tahun 2004 dipandang oleh masyarakat perbankan Indonesia sebagai merger yang 

gagal. Namun demikian, penyebab keberhasilan maupun kegagalan merger-merger bank 

di Indonesia tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut.     

Era megamerger yang terjadi pada tahun 1990-an mendorong Stiglitz (2003) 

untuk  mengatakan bahwa pada waktu tersebut banyak bank di beberapa tempat 

melakukan merger karena: (i) minat besar para manajer dalam menggarapnya, dan (ii) 

imbalan besar yang dihasilkannya, yang membuat para Chief Executive Officer terdorong 

melakukan merger guna memperoleh insentif dari ilmu hitung yang aneh yaitu dua plus 

dua sama dengan lima (2+2=5) yang mengindikasikan perusahaan  mendapatkan premi 

konglomerasi yang juga akan dinikmati oleh pribadi para manajer.  Industri perbankan 

menjadi pelaku yang paling aktif di antara  berbagai industri lainnya dalam melakukan 

aksi korporasi ini setelah lama terisolasi oleh regulasi yang protektif (Focarelli et al. 

1999). Dari transaksi merger dan akuisisi pada industri jasa-jasa keuangan di Amerika 

Serikat, Eropa, dan Asia  tahun 1990 sampai dengan 2002, mayoritas dilakukan oleh 

sektor perbankan yang diikuti oleh sektor asuransi (Walter, 2004). Sementara untuk 

tingkat dunia pun merger dan akusisi pada industri jasa-jasa keuangan masih lebih 

banyak dilakukan oleh sektor perbankan. Kesepakatan untuk konsolidasi di sektor 

perbankan telah menjadi kecenderungan selama dua dekade terakhir menjadikan  studi 

mengenai merger dan akuisisi bank menjadi hal yang sangat menarik (IFSAM, 2006). 

 

 

Tabel 1  Volume merger pada industri jasa-jasa keuangan di dunia 
Tahun Perbankan 

(%) 
Asuransi 

(%) 
Sekuritas 

(%) 
Mjn. Aset 

(%) 
Total  
(%) 

1986-1988 59 24 16  1 100 
1989-1991 68 25   2  5 100 
1992-1994 61 28   5  6 100 
1995-1997 63 25   7  5 100 
1998-1999 78 18   3  1 100 
2000-2001 44 34 17  5 100 



 

2002 57 27   6 10 100 
Sumber: Walter (2004) 

 

Kebijakan keuangan perusahaan mencakup berbagai keputusan yang dibuat oleh 

pelaku bisnis yaitu manager dan atau pemilik sehingga berpengaruh pada kondisi atau 

struktur keuangan. Damodaran (2001) memandang keputusan keuangan perusahaan dapat 

dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar yaitu: (i) investasi, (ii) pendanaan, dan (iii) 

dividen. Sejalan dengan itu Jovanovic dan Rousseau (2002) memandang merger dan 

akuisisi sebagai investasi sehingga melakukan analisis dengan pendekatan the q-theory of 

investment, namun teori yang diajukannya kurang mendapat tanggapan di dunia 

akademik.  Karena pengaruhnya yang sangat besar kepada aspek keuangan perusahaan, 

Al-Sharkas et al. (2008) menginvestigasi dampak merger bank terhadap efisiensi biaya 

dan profit pada industri perbankan Amerika Serikat. Hasil investigasi tersebut 

mengindikasikan bahwa merger telah meningkatkan efisiensi biaya dan profit, dan bank 

hasil merger membukukan biaya yang lebih rendah karena mereka mampu menggunakan 

teknologi yang sangat efisien dibandingkan dengan bank yang tidak melakukan merger. 

Studi yang relatif sama dilakukan oleh Rezitis (2008) pada industri perbankan di Yunani. 

Hasil studi tersebut mengindikasikan bahwa merger berdampak negatif terhadap aspek 

efisiensi teknikal dan pertumbuhan produktivitas total. Terlebih lagi, efisiensi teknikal 

pada bank-bank terkonsolidasi (merged banks) menurun setelah merger, sementara pada 

bank-bank yang tidak melakukan merger justru meningkat pada periode yang sama. 

Lebih lanjut, penurunan produktivitas total pada bank-bank hasil merger pada periode 

pascamerger dapat diatribusikan sebagai meningkatnya inefisiensi teknikal dan hilangnya 

skala ekonomi. Studi-studi tersebut menggambarkan perbedaan hasil yang diperoleh 

antara satu studi dengan studi lainnya.         

Meskipun hasil studi tentang merger dan akuisisi antara satu penelitian berbeda 

dengan penelitian lainnya, diakui bahwa globalisasi telah menjadi pendorong utama 

merger dan akuisisi tesebut. Selain untuk mencapai sinergi, penggabungan revenue dari 

dua perusahaan atau lebih akan memberikan hasil yang lebih besar secara keseluruhan 

serta meningkatkan pangsa pasar sementara biaya yang harus dikeluarkan  lebih kecil 

(Deans et al.,  2003). Konsolidasi akan mengambil tempat yang luas pada industri 

perbankan di masa depan, karena merupakan respon strategis terhadap tuntutan kompetisi 



 

dan efisiensi yang emakin tinggi (Engler dan Essinger, 2000). Bagi industri perbankan, 

konsolidasi menjadi sangat mendesak dilakukan karena adanya empat tantangan utama 

yaitu: (i) regulasi dan kepatuhan, (ii) tuntutan pelanggan, (iii) teknologi dan globalisasi, 

dan (iv) profitabilitas perusahaan (Skinner, 2007).  

 

1.2  Perumusan Masalah dan Problem Penelitian 

            Sejumlah hipotesis yang sangat baik telah menjelaskan lebih lanjut mengenai 

substansi strategi merger dan akuisisi yang ditempuh oleh beberapa industri (Gugler et al. 

2005). Beberapa penelitian dengan menggunakan metode regressi, antara lain  Shleifer 

dan Vishny (2003), Rhodes-Kropf dan Viswanathan (2004), dan Kamaly (2007) berusaha 

mencari faktor-faktor yang menentukan (determinant) terjadinya merger dan akuisisi. 

Penelitian-penelitian tersebut umumnya menemukan bahwa  yang mendorong terjadinya 

merger dan akuisisi perusahaan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

terkait dengan kinerja perusahaan dan keinginan manajer  untuk mendapatkan efisiensi 

perusahaan yang lebih baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai sesuai dengan 

rencana. Sedangkan faktor eksternal terkait kondisi perubahan lingkungan yang 

menyebabkan perusahaan harus mengambil langkah-langkah agar tetap eksis. Namun 

pada dasarnya dorongan utama merger dan akuisisi adalah keinginan pemegang saham 

untuk mendapatkan kesejahteraan atau hasil yang lebih baik.     

            Banyak teori konvensional menjelaskan dampak merger dan akuisisi berfokus 

pada efek stratejik dan finansial dari perusahaan pengakuisisi, yang diakuisisi, atau 

perusahaan terkonsolidasi. Argumen yang umum menggolongkan hal itu pada dua 

kategori yaitu  penciptaan nilai  (creating value) dan  tidak  menciptakan nilai (non-

creating value).  Teori penciptaan nilai (value creating theories) mendalilkan strategi 

merger dimaksudkan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan perusahaan 

gabungan. Teori ini memprediksi bahwa kesejahteraan pemegang saham  perusahaan 

penawar (bidder company) maupun perusahaan target (target company)  akan meningkat 

sebagai hasil dari dua kriteria utama yaitu  strategi yang tepat (strategic fit) dan struktur 

pertalian yang lebih kuat di antara perusahaan yang bergabung (more powerful structural 

relationship between the joining companies). Pada satu sisi, strategi yang tepat (strategic 



 

fit) terjadi ketika potensi sinergi yang positif dapat diidentifikasi dalam bentuk skala 

ekonomi (economies of scale) dan lingkup ekonomi atau kekuatan di pasar (economies of 

scope or market power). Sedangkan struktur pertalian yang kuat dapat diidentifikasi 

melalui integrasi horisontal atau vertikal, atau melalui penciptaan kelompok 

konglomerasi. Sebaliknya teori non-value-creating, mendalilkan bahwa para manajer dari 

perusahaan yang bergabung berusaha mencari maksimisasi utilitas mereka atas 

pengeluaran-pengeluaran para pemegang saham, terutama apabila kompensasi yang 

mereka terima terkait dengan size perusahaan dalam hal revenue atau aset  (Morosini 

dalam Morosini dan Steger, 2004).  

            Seluruh aktivitas merger dan akuisisi yang belakangan ini terjadi telah 

memunculkan setidaknya dua pertanyaan, yaitu: (i) apakah merger atau akuisisi dapat 

menciptakan nilai, dan (ii) bagaimana nilai tersebut akan dibagi di antara masing-masing 

pihak (Brigham dan Houston, 2004). Oleh karena itu, hanya terdapat satu pengujian 

terhadap keberhasilan atau kegagalan merger dan akuisisi, yaitu apakah  nilai perusahaan 

meningkat atau sebaliknya. Bagi perusahaan publik, indikator yang dapat digunakan 

adalah nilai per saham di pasar modal, sedangkan bagi perusahaan tertutup (private firm) 

dapat diukur dari tingkat pertumbuhan dan nilai tambah ekonomi (economic value added) 

yang dicerminkan dalam pendapatan sebelum biaya bunga, pajak, penyusutan dan 

amortisasi (Marchand dalam Morosini dan Steger, 2004). Sejalan dengan Marchand, 

Manurung (2006) mengatakan bahwa bagi perusahaan yang sudah berstatus terbuka, 

harga saham di pasar modal dapat dijadikan indikator nilai perusahaan. Dengan demikian 

nilai perusahaan sangat penting karena berperan dalam dua tahap, yaitu sebelum dan 

setelah merger dan akuisisi.  

Dalam perhitungan bisnis, setiap penggabungan beberapa perusahaan  harus 

memberikan keuntungan (gain)  meski senantiasa berdampak pula pada biaya (cost 

effect) walaupun pada akhirnya biaya tersebut  tertutupi oleh nilai perusahaan yang baru 

(pascamerger). Brealey et al. (2006) mengatakan bahwa merger memberikan nilai berupa 

keuntungan ekonomi (economic gain) hanya apabila perusahaan-perusahaan yang akan 

bergabung (misalnya perusahaan A dan B) memiliki keyakinan bahwa merger lebih baik 

daripada berdiri sendiri-sendiri.   



 

.       Banyak studi yang meneliti respon merger dan akuisisi dari sisi harga saham 

perusahaan yang terlibat dalam merger sejak tahun 1960-an hingga saat ini, dan ternyata 

konsisten dengan hasil-hasil yang diperoleh yaitu secara rata-rata harga saham 

perusahaan sasaran naik sekitar 30%, sedangkan dalam merger bersahabat (friendly 

merger) rata-rata kenaikannya sebesar 20% (Brigham dan Houston, 2004).   Dari sudut 

pandang manajemen keuangan, menurut Manurung (2006) terdapat beberapa alternatif  

dalam menghitung  nilai perusahaan, yaitu antara lain pendekatan pendapatan (earning 

approach), pendekatan dividen (dividend approach), pendekatan nilai tambah ekonomi 

(economic value added) dan nilai tambah pasar (market value added), dan pendekatan 

model harga aktiva modal (capital asset pricing model). Aktivitas merger dan akuisisi 

dapat dikaji dari beberapa aspek manajemen, yaitu antara lain keuangan, sinergistik, dan 

kekuatan pasar (Morosini dalam Morosini dan Steger, 2004) yang kesemuanya 

memberikan jawaban masing-masing. Oleh karena itu banyak parameter yang dapat 

dipergunakan dalam mengukur keberhasilan merger atau akuisisi, misalnya kualitas 

kesehatan perusahaan setelah melakukan aksi korporasi tersebut. Namun, bagi bank 

tujuan merger atau akuisisi yang sangat fundamental adalah untuk menghasilkan bank 

yang lebih sehat, kuat, dan efisien. Oleh karena itu Peraturan Bank Indonesia No. 

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

dipergunakan sebagai referensi dalam mengukur kinerja bank setelah merger dan 

akuisisi.   

            Laporan keuangan akan melaporkan kondisi perusahaan pada posisi tertentu 

maupun hasil operasi selama suatu periode di masa lalu. Bagi investor, laporan keuangan 

dapat digunakan untuk memprediksi masa depan, sedangkan bagi manajemen bermanfaat 

untuk membantu mengantisipasi kondisi-kondisi di masa depan maupun sebagai titik 

awal untuk perencanaan (Brigham dan Houston, 2004). Alat bantu yang umum 

dipergunakan untuk mengukur kinerja perusahaan setelah melakukan operasi pada kurun 

waktu tertentu, atau setelah menetapkan suatu kebijakan keuangan, adalah analisis rasio 

karena rasio-rasio keuangan dirancang untuk membantu para pihak yang berkepentingan 

dalam mengevaluasi suatu laporan keuangan. Rasio keuangan dapat dipergunakan untuk 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan, di mana rasio-rasio tersebut 

memberikan tuntunan bagaimana membuat perbandingan dan data keuangan yang 



 

berarti: (i) meneliti rasio antarwaktu guna mengetahui arah pergerakannya, dan (ii) dapat 

membandingkan rasio perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam industri 

yang sama (Keown, et al. 2002).      

            Brigham dan Houston (2004) mengatakan bahwa dalam usaha memaksimalkan 

nilai perusahaan, manajemen dapat memulai dari kekuatan-kekuatan perusahaan dan 

memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Kekuatan dan kelemahan bank dari sudut 

pandang laporan keuangan umumnya diukur dari rasio-rasio: (1) return on investment, (2) 

return on asset, (3) capital adequacy ratio, (4) biaya operasi terhadap pendapatan 

operasi. Dalam analisis ini penulis mengajukan satu alat ukur lainnya yaitu pertumbuhan 

perusahaan. Oleh karena itu, menentukan kriteria keberhasilan atau kegagalan merger 

atau akuisisi dengan menggunakan indikator yang terukur merupakan hal penting dalam 

mengevaluasi akasi korporasi ini.  Maka, idealnya sejak diperoleh kesepakatan merger di 

antara perusahaan-perusahaan terkait, sudah dapat ditentukan kinerja indikator yang 

harus dicapai.   

            Pengalaman empiris dalam merger dan akuisisi bank di Indonesia, menunjukkan 

bahwa peran pemerintah cukup dominan. Misalnya,  merger empat bank milik negara ke 

dalam Bank Mandiri, beberapa bank swasta ke dalam bank Danamon, dan beberapa bank 

swasta menjadi Bank Permata. Permasalahan atau faktor lainnya ditata setelah bank-bank 

tersebut bergabung atau digabungkan. Sementara pertimbangan ekonomi lebih terasa 

pada merger bank lainnya yang dilakukan oleh bank-bank yang relatif kecil. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa secara empiris belum terdapat pola merger pada bank-

bank di Indonesia. 

            Jumlah bank umum di Indonesia sebanyak 79 bank pada tahun 1988, kemudian 

meningkat secara signifikan menjadi 136 bank pada tahun 1989, dan jumlah tertinggi 

adalah sebanyak 222 bank yang terjadi pada tahun 1997. Setelah tahun 1997, jumlah 

bank menurun kembali menjadi 124 bank pada tahun 2008. Menurunnya jumlah bank 

tersebut, selain disebabkan likuidasi juga karena terjadi merger di antara beberapa bank.  

Secara historikal, merger bank di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1972, 

sedangkan akuisisi baru terjadi sekitar tahun 2006 (Lampiran 1). Namun demikian, belum 

ada penelitian yang meneliti mengenai determinan terjadinya merger dan akuisisi bank 

tersebut. Pada aspek kinerja setelah merger dan akuisisi, sejauh ini penelitian yang telah 



 

dilakukan adalah sebatas pada aspek efisiensi atau rentabilitas dan belum ada 

pembahasan dari sisi CAMELS secara keseluruhan. Selanjutnya, penelitian mengenai 

nilai tambah ekonomi pada perbankan yang pernah dilakukan adalah terhadap bank-bank 

yang tercatat sebagai perusahaan terbuka, sedangkan penelitian mengenai nilai tambah 

ekonomi  sebagai dampak dari merger dan akuisisi sejauh penulis ketahui belum pernah 

dilakukan. Demikian pula, penelitian mengenai pertumbuhan berkelanjutan sebagai 

dampak dari merger dan akuisisi bank sejauh ini belum pernah ditemukan.  

Berdasarkan uraian dan informasi di atas, permasalahan yang ingin dicari 

jawabannya melalui penelitian ini adalah:  

1.  Variabel-variabel  apa yang  menjadi determinan merger  dan akuisisi bank di 

Indonesia? 

2.   Bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap kinerja bank? 

3. Apakah terdapat sinergi berupa pertumbuhan dan nilai perusahaan yang membaik dari  

merger atau akuisisi tersebut?  

         

1.3  Tujuan Penelitian  

            Berdasarkan uraian dan informasi yang menjadi latar belakang pemilihan topik 

serta rumusan masalah tersbut di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1.  Menginvestigasi  variabel-variabel  yang  menjadi   determinan  merger  dan akuisisi 

bank di Indonesia baik internal maupun eksternal. 

2. Menganalisis dampak merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan bank dengan 

menggunakan variabel capital, asset quality, management, earnings, liquidity, dan 

sensitivity to market risk atau sering diakronimkan sebagai CAMELS dengan 

pertimbangan bahwa tingkat kesehatan bank di Indonesia diukur menggunakan 

variabel tersebut.  

3.  Menganalisis sinergi  yang  dicapai  dari merger dan  akuisisi bank  tersebut dengan 

menggunakan pendekatan pertumbuhan dan nilai perusahaan.  

 

1.4  Manfaat Penelitian 



 

            Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup berarti bagi: (i) 

regulator yaitu pemerintah; (ii) akademisi; dan (iii) praktisi yaitu manajemen dan pemilik 

bank. Bagi regulator atau pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam program restrukturisasi dan konsolidasi industri perbankan nasional 

dalam usaha menciptakan perbankan yang sehat sehingga dapat menjawab tantangan 

masa depan yang dicerminkan dalam bentuk globalisasi yang sedang berlangsung saat 

ini. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah studi tentang 

manajemen perbankan khususnya mengenai merger dan akuisisi, menjadi referensi bagi 

keperluan ilmiah, serta menimbulkan keinginan untuk menyempurnakan pada penelitian 

selanjutnya.   

            Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada para 

praktisi yaitu manajemen dan pemilik bank di Indonesia, bahwa merger atau akuisisi 

merupakan investasi yang hasilnya akan dipetik di kemudian hari. Terjadinya penurunan 

kinerja atau kesejahteraan yang diterima untuk waktu-waktu tertentu merupakan proses 

penyesuaian yang secara prinsip tidak mengurangi hak atau bagiannya dalam bank hasil 

merger. Bagi praktisi sektor keuangan lainnya maupun sektor ekonomi lainnya, penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka menciptakan model penataan 

kebijakan sehingga memberikan dampak positif pada ekonomi makro. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian  

            Krisis keuangan yang  melanda Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia 

pada tahun 1997 telah berpengaruh secara signifikan terhadap perekonomian tidak 

terkecuali pada industri atau sistem perbankan. Dalam kondisi tersebut tidak sedikit bank 

yang relatif baru didirikan ternyata sudah harus dilikuidasi, atau diakuisisi oleh bank lain, 

atau bergabung dengan bank lain. Di sisi lain, dalam perjalanannya hampir separuh dari 

bank-bank hasil merger tersebut yang masih bertahan karena ada yang dimerger kembali 

dengan bank lain atau bahkan dilikuidasi.   

            Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis merger dan akuisisi bank di Indonesia 

yang terjadi sejak tahun 1995 sampai dengan 2008. Oleh karena itu penelitian ini lebih 

bersifat empirik dengan cakupan studi dibatasi sebagai berikut: 



 

1. Pengertian merger bank  adalah bergabungnya beberapa bank menjadi satu entitas 

baru maupun ke dalam entitas yang telah eksis sebelumnya. Sedangkan akuisisi 

adalah pengambilalihan aset atau saham suatu bank oleh bank lain sehingga bank 

terakuisisi menjadi bagian dari bank pengakuisisi.  

2. Determinan adalah faktor-faktor yang menentukan terjadinya merger atau akuisisi 

bank baik internal  maupun eksternal. Faktor internal yang akan dikaji adalah: (i) 

Size, merupakan proksi dari total aset, (ii) Labor cost ratio, (iii) Equity to total asset 

ratio (iv) Capital to liabilities ratio, (v) pencadangan penghapusan aktiva produktif 

dan atau non performing loan ratio, dan (vi) Faktor eksternal.    

3. Kinerja, merupakan gambaran keuangan yang dicapai oleh bank setelah melakukan 

merger atau diakuisisi oleh bank lain. Pengukuran yang akan digunakan adalah sesuai 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang 

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, yaitu: (i) capital,  (ii) assets quality, (iii) 

earnings,  (iv) management, (v) liquidity, dan (vi) sensitivity to market risk. 

4. Secara teori, sinergi atau lebih spesifik lagi sinergi keuangan merupakan motif utama 

bagi bank dalam melakukan merger atau akuisisi. Parameter yang akan diukur dalam 

aspek ini adalah pertumbuhan dan nilai perusahaan.   

Penelitian ini sangat dibatasi oleh waktu dan tersedianya data yang diperlukan, 

sehingga sangat mungkin tidak membahas secara memadai mengenai merger dan akuisisi 

bank di Indonesia. Namun demikian, kiranya keterbatasan tersebut tidak mengurangi 

maksud dari penulisan disertasi ini.       

 

1.6  Kebaruan (Novelty)   

  Penulisan disertasi umumnya disyaratkan menghasilkan suatu kebaruan dalam 

beberapa hal, seperti metode, variabel pengukuran, atau pun model yang dihasilkan dan 

lain-lain, meskipun hal tersebut cukup sulit untuk diangkat. Dalam penelusuran terhadap  

disertasi yang pernah dibuat di Indonesia, belum banyak penelitian yang mempelajari 

mengenai determinan merger dan akuisisi bank khususnya variabel faktor eksternal 

sebagai determinan.    

Di sisi lain mengukur sinergi yang dihasilkan dari merger dan akuisisi melalui 

variabel pertumbuhan dengan menggunakan parameter sustainable growth rate yang 



 

dikembangkan oleh Brealey, Myers, dan Allen (2006) masíh belum banyak ditemukan 

dan nilai tambah ekonomi (economic value added) yang dikembangkan oleh Joel Stern. 

Oleh karena itu, penggunaan variabel faktor eksternal,  dan sustainable growth   

diharapkan dapat menjadi kebaruan (novelty) dalam penelitian ini. 
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