
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini cukup baik dengan 

banyaknya para investor yang melakukan investasi di perusahaan yang terdapat di 

Indonesia. Perkembangan ini diikuti dengan peningkatan teknologi dan arus 

informasi yang sangat cepat. Dalam hal teknologi informasi orang yang 

melakukan telekomunikasi dalam jarak jauh dapat melihat lawan bicaranya secara 

utuh dan nyata tanpa harus bertemu. Ini menjadi salah satu pemicu bagi dunia 

teknologi untuk selalu berkembang dan melakukan inovasi terhadap produk-

produknya. Peristiwa ini terjadi akibat dari keinginan perusahaan untuk menjadi 

yang terbaik dan lebih unggul dari para pesaingnya.   

 Penggabungan usaha atau aliansi antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan yang lain akan menciptakan sebuah efisiensi dan perbaikan baik di 

dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan. Perbaikan 

ini nantinya yang akan meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Hal ini 

membuat sebuah perusahaan menjadi lebih profesional dalam hal tenaga kerja dan 

lebih bersaing dalam hal produk dengan adanya efisiensi di dalam lingkungan 

perusahaan. 

 Lingkungan bisnis yang kompetitif akan menyebabkan sebuah perusahaan 

mempertahankan keberadaannya dengan berbagai macam strategi untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Strategi ini dapat dilakukan dengan 

pengembangan produk dan jasa serta dengan melakukan inovasi. Hal lain yang 
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dapat dilakukan adalah dengan melakukan perluasan daerah pemasaran, 

menambah skala ekonomi untuk memperoleh biaya yang lebih rendah dalam 

beroperasi serta memperbaiki sistem manajemen perusahaan dengan mengurangi 

dan mengatur bagian-bagian dalam perusahaan yang dianggap tidak produktif dan 

tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

 Pada manajemen moderen seperti sekarang ini, strategi aliansi merupakan 

hal yang utama dalam dunia bisnis. Strategi ini dilakukan untuk memperkuat visi 

dan misi dari sebuah perusahaan. Dengan strategi ini sisi penjualan dapat 

diperkuat, risiko investasi dapat dikurangi, serta biaya dalam hal birokrasi dapat 

diminimalisasi, sehingga dengan strategi ini perusahaan dapat lebih kompetitif. 

 Bentuk strategi yang digunakan dalam aliansi ini biasanya adalah merjer dan 

akuisisi. Merjer adalah penggabungan dua perusahaan untuk membentuk satu 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2006), Merjer dan akuisisi dapat diartikan 

sama yaitu dapat dipertukarkan (interchangible). Manajemen perusahaan 

pengakuisisi biasanya memilih perusahaan yang mempunyai nilai undervalued. 

Dengan perusahaan yang seperti ini maka perusahaan pengakuisisi akan 

mendapatkan tambahan aset dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan 

membuka perusahaan baru. Perusahaan biasanya melakukan hal ini dengan tujuan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan setelah terjadi merjer. Apabila peningkatan 

nilai perusahaan terjadi melebihi nilai awal dari gabungan kedua perusahaan maka 

telah terjadi sebuah sinergi (sinergy) (Brigham dan Houston, 2006). 

Menambahkan sinergi kedalam perusahaan yang melakukan merjer dan akusisi 

berarti menciptakan nilai yang bukan saja belum ada tetapi juga belum 

diharapkan. Mencapai sebuah sinergi melebihi dari apa yang telah diharapkan atau 
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diperoleh sama seperti memulai bidang usaha baru. Apabila sudah terjadi 

perbaikan kinerja setelah dilakukan akuisisi maka itu bukanlah lagi sebuah 

sinergi. 

 Pertumbuhan dan penyebaran strategi ini sudah menjadi suatu hal yang biasa 

dan banyak dilakukan oleh perusahaan baik grup maupun perusahaan yang 

berskala internasional. Besar kemungkinan ini diakibatkan oleh perubahan-

perubahan mendasar dalam ekonomi global seperti semakin ketatnya persaingan, 

perkembangan teknologi yang cepat, meningkatnya biaya pembangunan, biaya 

produksi dan biaya pemasaran produk-produk baru. Untuk bersaing dalam arena 

global tidak ada yang dapat menanggung biaya tetap yang demikian besar, selain 

itu juga dibutuhkan waktu untuk membangun keahlian karyawan sendiri dan 

membina hubungan baik dengan langganan dan pemasok. Pada gilirannya 

dibutuhkan teman dalam melakukan bisnis. 

 Merjer dan akuisisi dari sebuah perusahaan akan mendatangkan keuntungan 

dan memanfaatkan keunggulan suatu perusahaan dan mengkompensasi kelemahan 

dengan keunggulan yang dimiliki oleh kedua perusahaan yang telah bergabung 

menjadi aliansi. Menurut Kanter (1994), ada tiga aspek yang sangat mendasar 

dalam aliansi bisnis ; aliansi harus membawa manfaat bagi mitra perusahaan yang 

terlibat, namun tidak hanya sekedar perjanjian di atas kertas saja, aliansi 

menciptakan sesuatu hal yang baru secara bersama-sama dan tidak hanya sekedar 

pertukaran, pelaku aliansi tidak dapat dikontrol oleh sesuatu yang formal akan 

tetapi memerlukan jaringan yang kuat secara interpersonal dan infrastruktur 

internal yang dapat meningkatkan proses belajar dari sebuah perusahaan. 
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 Dilihat dari segi finansial merjer dan akuisisi menurut Koveos (Warta 

Ekonomi, 1994) adalah penggabungan dari dua perusahaan, perusahaan pertama 

sebagai perusahaan yang bertahan dan melanjutkan usaha dengan nama 

sebelumnya dengan membeli sebagian atau seluruh saham dan kepemilikan 

perusahaan yang bertujuan untuk menambah nilai modal dan memperbaiki posisi 

manajemen perusahaan. Peningkatan nilai modal tersebut dapat berasal dari 

adanya kesempatan strategi bisnis, sinergi, diversifikasi, perbaikan dalam kinerja 

manajemen, memperoleh keuntungan dari ketidakjelasan pasar finansial, serta 

redistribusi dari nilai dan kekuasaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Pengumuman merjer dan akuisisi akan memberikan pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan yang melakukan proses merjer dan akuisisi di pasar 

modal. Dalam jangka pendek perusahaan yang menjadi pengakuisisi akan 

menikmati banyak keuntungan dari proses merjer dan akuisisi, hal ini ditunjukkan 

dengan meningkatnya harga saham perusahaan pengakuisisi di sekitar hari 

pengumuman merjer dan akuisisi. Pengumuman merjer dan akusisi ini juga dapat 

memberikan dampak positif bagi para pemegang saham dari kedua perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan 

dijawab secara lebih rinci akan dapat dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah pemegang saham perusahaan pengakuisisi memperoleh abnormal 

return yang signifikan pada sepuluh hari sebelum dan sesudah pengumuman 

merjer dan akuisisi ? 
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2. Apakah abnormal return yang diperoleh pemegang saham perusahaan 

pengakuisisi berbeda secara signifikan pada periode 120 hari sebelum dengan 

sesudah pengumuman merjer dan akuisisi ? 

3. Apa pengaruh merjer dan akuisisi terhadap perusahaan pengakuisisi sebelum 

dan setelah terjadinya pengumuman merjer dan akuisisi ? 

4. Apa implikasi manajerial yang harus dilakukan apabila perusahaan melakukan 

merjer dan akuisisi terhadap investasi yang nantinya akan dilaksanakan ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Untuk memberikan sebuah informasi yang jelas dan pertimbangan terhadap 

para investor pasar modal dalam melakukan transaksi jual beli saham di sekitar 

waktu pengumuman akan dilakukan merjer dan akuisisi serta pada saat hari 

pengumumannya. Informasi ini akan berkaitan dengan pengumuman merjer dan 

akuisisi serta pengaruhnya terhadap harga dan return saham dari kedua 

perusahaan yang melakukan aktivitas tersebut. Dengan adanya informasi ini 

nantinya akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap kedua perusahaan 

yang melakukan merjer dan akuisisi, karena dalam setiap penggabungan dua buah 

perusahaan ini merupakan sebuah awal dari akan terbentuknya sebuah sinergi dan 

menjadikan perusahaan lebih kuat dan lebih baik daripada sebelum terbentuknya 

gabungan dua buah perusahaan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji nilai abnormal return pada para pemegang saham perusahaan 

pengakuisisi pada sepuluh hari sebelum dan sesudah pengumuman merjer dan 

akuisisi. 
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2. Mengkaji perbedaaan tingkat abnormal return yang diperoleh para pemegang 

saham perusahaan pengakuisisi pada periode 120 hari sebelum dengan sesudah 

pengumuman merjer dan akuisisi. 

3. Menganalisis pengaruh merjer dan akuisisi terhadap return saham perusahaan 

pengakuisisi sebelum dan setelah terjadinya pengumuman merjer dan akuisisi. 

4. Merumuskan implikasi manajerial yang seharusnya dilakukan oleh para 

investor atas dampak merjer dan akuisisi yang terjadi di bursa saham. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Memberikan gambaran umum tentang pengaruh peristiwa merjer dan akuisisi 

yang terjadi sebelum pengumuman merjer dan akuisisi terjadi, dan setelah 

pengumuman merjer dan akuisisi terhadap harga saham. 

2. Memberikan informasi empirik terhadap return saham perusahaan 

pengakuisisi di Bursa Efek Jakarta dari hasil pengumuman merjer dan akuisisi. 

3. Memberikan kontribusi untuk perusahaan yang akan melakukan merjer dan 

bagi perusahaan pengakuisisi. 

4. Memberikan informasi tentang dampak aktivitas dari merjer dan akuisisi 

terhadap pemegang saham perusahaan pengakuisisi untuk para pelaku pasar 

modal di Bursa Efek Jakarta. 

5. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan manajerial untuk para 

investor dalam melakukan transaksi di hari seputar aktivitas merjer dan 

akuisisi di bursa saham. 
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1.5. Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini merupakan event study yang dimaksudkan untuk mengetahui 

perubahan return saham seputar tanggal pengumuman merjer dan akuisisi.  

2. Merjer dan akuisisi dalam penelitian ini adalah seluruh berita yang dilakukan 

oleh perusahaan publik, baik perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan 

yang diakuisisi, berupa pengumuman merjer dan akuisisi, penawaran tender 

(tender offer), berita tentang lonjakan harga saham yang disebabkan adanya 

informasi merjer dan akuisisi di Bursa Efek Jakarta serta pengumuman right 

issue. Pengumuman right issue dalam penelitian ini khusus bagi perusahaan 

yang menggunakan dan hasil right issue untuk merjer dan akusisi.  

3. Akuisisi dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan yang membeli seluruh 

atau bagian saham/aktiva perusahaan lain yang disebutkan sebagai perusahaan 

pengakuisisi, dimana masing-masing perusahaan tetap sebagai suatu kesatuan 

badan hukum (legal entity). 

4. Saham yang diteliti adalah saham biasa perusahaan pengakuisisi yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta dan yang dipilih adalah saham harian perusahaan 

pengakuisisi periode 2003-2006.  




