
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian   

Di tengah iklim dunia usaha yang kurang mendukung dewasa ini dan 

dengan semakin ketatnya persaingan baik di tingkat nasional, regional maupun 

internasional, pengusaha dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing 

perusahaan untuk mampu bertahan dalam persaingan yang ketat tersebut 

(Prasetyo, 2004).  

Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara yang 

didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan atau alasan lainnya. Di 

Indonesia didorong oleh semakin besarnya pasar modal, transaksi merger dan 

akuisisi semakin banyak dilakukan dan isu mengenai hal tersebut memang sudah 

hangat dibicarakan baik oleh para pengamat ekonomi, ilmuwan, maupun praktisi 

bisnis sejak tahun 1990 (Payamta, Doddy dan Setiawan, 2004) 

Dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan pasar modal dengan 

tuntutannya dalam persaingan maka untuk mempertahankan posisi ataupun 

keunggulan suatu perusahaan (competitive advantage), berbagai langkah strategis 

perlu dilakukan dengan tepat. Manajemen perlu bekerja keras untuk menentukan 

pemilihan strategis yang tepat bagi perusahaan.  

Salah satu alternatif untuk mempertahankan dan mengembangkan 

kehidupan perusahaan adalah dengan cara memperluas usaha melalui 

penggabungan usaha (business combination). Penggabungan usaha adalah 

penyatuan dua perusahaan atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu 

entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau 

memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Atau dengan kata 

lain melalui akuisisi terhadap perusahaan lain yang mempunyai keterkaitan 

dengan usaha perusahaan tersebut. Akuisisi ini harus dapat dimanfaatkan untuk 

memperkuat kinerja perusahaan. Manfaat ini bisa dari sisi finansial maupun dari 

sisi operasional perusahaan. Akuisisi ini lebih mudah dilakukan oleh perusahaan 

yang kuat terhadap perusahaan yang lemah, meskipun tidak dipungkiri adanya 

kesempatan melakukan hal yang sebaliknya. Akuisisi merupakan salah satu 

strategi yang dapat digunakan untuk memperluas pasar yang dapat diperoleh 
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dalam waktu yang relatif cepat, akan tetapi tidak sedikit faktor-faktor yang 

dijadikan prasyarat suksesnya suatu akuisisi atau merger. Pertimbangan kondisi 

internal dan eksternal kedua perusahaan tersebut mampu mendukung terciptanya 

suatu sinergi.  

Merger dan Akuisisi merupakan jurus yang ampuh bagi perusahaan besar 

nasional untuk mengembangkan usaha atau restrukturisasi yang banyak dilakukan 

menjelang listing di bursa. Kemudian dilanjutkan dengan akuisisi internal yang 

didanai right issue. Karena pasca merger dan akuisisi internal posisi keuangan dan 

struktur bisnisnya menjadi lebih besar dan menggelembung, padahal itu 

merupakan barang yang sama dalam bentuk baru.  

Penyebab terjadinya Merger dan Akuisisi antara lain adalah karena adanya 

deregulasi, persaingan usaha, memperluas ukuran perusahaan dan persaingan 

ekonomi global, meningkatkan teknologi yang dimiliki suatu perusahaan dan 

keinginan perusahaan untuk mengalihkan bisnisnya ke bisnis baru (Yudyatmoko 

& Naim, 2000). Martin dan Mc. Connel (1991) mengidentifikasikan dua motif 

Merger dan Akuisisi, yaitu (1) Mendorong sinergi antar perusahaan pengakuisisi 

(bidder) dan perusahaan yang terakuisisi (target) dalam bentuk efisiensi karena 

adanya kombinasi operasi atau fisik sehingga dapat berkompetisi di pasar, (2) 

Untuk mendisiplinkan atau mengontrol kinerja manajer dari perusahaan 

terakuisisi agar dapat menciptakan keunggulan produk. Diantara kedua alasan 

tersebut, alasan sinergilah yang paling dominan.  

Terlebih dalam memasuki kuartal II-2009, diperkirakan akan banyak 

emiten melakukan aksi merger, akuisisi, atau joint venture dengan investor asing. 

Salah satu alasan merger ini adalah kebijakan kepemilikan tungal (single presence 

policy/SPP) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang merupakan salah satu 

alasan terjadinya aksi merger antara PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk, 

membentuk PT Bank CIMB Niaga Tbk (Kompas, 2 Juni 2008). 

Hal ini dilakukan sebagai tren pasar modal dalam negeri. Selain sebagai 

tren, ada peluang ter-cover-nya kondisi ekonomi Indonesia pada kuartal tersebut 

yang akan segera dimanfaatkan oleh investor asing. Menurut pengamat pasar 

modal PT Bali Sekuritas Ketut Tri Bayuna, di Jakarta, Jumat (2/1/2009), 

membaiknya pertumbuhan ekonomi emerging market dibandingkan negara maju, 
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memberikan peluang bagi investor asing untuk investasi kerja sama. Kondisi ke 

depan yang juga dihadapkan dengan situasi Pemilu akan lebih membuat para 

investor fokus konsolidasi menunggu keadaan lebih baik. 

Konsolidasi yang dilakukan investor dalam negeri diwujudkan dengan 

merger atau akuisisi dan patnership dengan investor asing yang memiliki dana 

besar sebagai upaya mengamankan investasi masa depan. Setidaknya aksi merger 

atau akuisisi dan patnership akan lebih dilirik investor, bilamana pasarnya 

mempunyai basis yang kuat, menjanjikan untuk keutungan besar dan layak 

sebagai investasi jangka panjang.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kandungan informasi (information 

content) dari suatu pengumuman Merger dan Akuisisi yang tercermin pada 

abnormal return. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja keuangan 

perusahaan bidder.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

  Merger dan akuisisi merupakan salah satu strategi pertumbuhan 

perusahaan. Lebih lanjut Brealey, Myers dan Allen (2006) mengemukakan bahwa 

merger dan akuisisi menjadi pilihan strategi pertumbuhan perusahaan karena 

merger dan akuisisi diyakini dapat menghasilkan economies of scale dengan 

adanya sinergi. Penghematan ekonomis bisa berupa penghematan ruangan dan 

tempat kerja, kontrol keuangan yang lebih terpadu, top level management yang 

lebih terarah. Dengan melakukan merger dan akuisisi, perusahaan percaya akan 

menjadi lebih besar dan biaya yang dikeluarkan akan lebih efisien. 

Salah satu tujuan merger dan akuisisi yang paling dominan adalah 

memperoleh sinergi, dimana setelah merger dan akuisisi diharapkan nilai 

perusahaan (value of company) menjadi jauh lebih besar dibandingkan ketika 

perusahaan-perusahaan tersebut berdiri sendiri-sendiri. Nilai dari suatu 

perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan tersebut. Salah satu proksi yang 

menjadi indikator kinerja perusahaan, terutama perusahaan publik adalah rasio 

keuangan. 
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Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pengakuisisi yang diproksikan dengan rasio keuangan? 

2. Menganalisis signifikansi pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pengakuisisi yang diproksikan dengan rasio 

keuangan sebelum dan sesudah dilakukannya merger dan akuisisi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat dampak 

kesejahteraan bagi pemegang saham atas tindakan merger dan akuisisi dalam 

periode studi atau periode kejadian. Dampak bagi kesejahteraan investor tersebut 

bisa dilihat di hari-hari sekitar tanggal pengumuman dan sekitar tanggal efektifnya 

merger dan akuisisi pada periode studi atau periode kejadian. Hal ini dapat 

menjadi pertimbangan bagi para investor dalam kegiatannya di pasar modal. 

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi yang 

diproksikan dengan rasio keuangan sebelum dan sesudah dilakukannya 

merger dan akuisisi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pengakuisisi yang diproksikan dengan rasio 

keuangan sebelum dan sesudah dilakukannya merger dan akuisisi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak. Dimana secara teknis diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran umum tentang pengaruh jangka panjang peristiwa 

merger dan akuisisi yang terjadi sebelum pengumuman merger dan 
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akuisisi terjadi, dan setelah pengumuman merger dan akuisisi terhadap 

kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi. 

2. Memberikan informasi empirik terhadap  kinerja keuangan perusahaan di 

Bursa Efek Indonesia dari hasil pengumuman merger dan akuisisi. 

3. Memberikan kontribusi untuk perusahaan yang akan melakukan merger 

dan akuisisi dalam memprediksi kinerja perusahaan yang tercermin dalam 

laporan keuangan perusahaan. 

4. Memberikan informasi tentang dampak aktivitas dari merger dan akuisisi 

terhadap para kreditur dan pemegang saham perusahaan untuk para pelaku 

pasar modal di Bursa Efek Indonesia. 

5. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan manajerial pengambilan 

keputusan untuk para investor dalam melakukan investasi di bursa saham. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

 Dengan tujuan agar penelitian lebih rinci dan terarah, maka penelitian ini 

dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang telah go pulic dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi dalam 

periode 2001-2003. 

2. Ukuran size perusahaan dilihat dari nilai total aktiva atau penjualan bersih 

atau nilai ekuitas (Jogiyanto 1998: 368) sebelum perusahaan melakukan 

merger dan akuisisi dengan menggunakan laporan keuangan akhir tahun 

sebelum aktivitas merger dan akuisisi dilakukan. 

3. Penelitian ini dilakukan pada data laporan keuangan perusahaan yang telah 

go pulik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan aktivitas 

merger dan akuisisi pada periode tahun 2000-2008. 

4. Penelitian ini merupakan event study yang dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh peristiwa merger dan akuisisi perusahaan publik terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pengakuisisi. 

5. Untuk memudahkan penelitian, segala biaya transaksi dan biaya bunga 

diabaikan. 
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6. Periode studi atau periode kejadian yang digunakan dalam 1 tahun 

sebelum merger dan akuisisi dan 5 tahun setelah merger dan akuisisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




