1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Lingkungan bisnis telah berubah dengan cepat karena perubahan secara
dinamis di era global saat ini. Setiap perusahaan harus bersifat dinamis dan
mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik terhadap situasi dan kondisi
perekonomian yang selalu berubah. Perusahaan-perusahaan memiliki visi untuk
menjadi perusahaan yang terbaik dan dengan visi tersebut mencoba untuk
memaksimalkan pangsa pasar dan pertumbuhan yang baik di masa depan (Abbas
et al. 2014). Era global membuat ketatnya persaingan antar perusahaan dan
mendorong perusahaan-perusahaan pada industri perbankan khususnya
melakukan dan mengembangkan strategi bisnis secara internal maupun eksternal
untuk mencapai visi mereka. Strategi secara internal dilakukan dengan
memperluas perusahaan dari dalam, seperti peningkatan kapasitas produksi atau
operasional, menambah dan menciptakan produk baru (inovasi produk),
melakukan efisiensi terhadap biaya, serta mencari pangsa pasar baru. Sedangkan
strategi investasi yang tepat merupakan strategi eksternal perusahaan sebagai cara
untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis perusahaan. Strategi investasi
dengan meningkatkan nilai perusahaan dapat melalui kebijakan menggabungkan
dua atau lebih perusahaan yang disebut merger dan akuisisi (M&A).
Kegiatan merger dan akuisisi bukan suatu fenomena baru dalam dunia
usaha dan merupakan fenomena bisnis yang penting (Yu 2013). Kegiatan M&A
ini mulai marak dilakukan perusahaan multinasional di Amerika dan Eropa sejak
tahun 1960-an sedangkan kegiatan merger dan akuisisi di Indonesia telah dikenal
secara sektoral khususnya dalam bidang perbankan sebelum berlakunya undangundang no. 1 tahun 1995 mengenai perseroan terbatas. Istilah M&A ini menjadi
popular setelah adanya merger 4 bank besar milik pemerintah yang bergabung
karena adanya krisis yang akhirnya menghasilkan Bank Mandiri di tahun 1998.
Berpijak dari adanya kebutuhan blue print perbankan nasional dan sebagai
kelanjutan dari program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak tahun
1998, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan
arsitektur perbankan Indonesia (API) sebagai suatu kerangka menyeluruh arah
kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan.
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar
sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah,
bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh
tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan dimasa datang
yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan
yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam
rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu pilar
dalam API adalah program penguatan struktur perbankan nasional yang bertujuan
untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah). Upaya
peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat business
plan yang cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui antara lain penambahan
modal baru baik dari shareholder lama atau investor baru dan merger dengan bank
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(beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru (OJK
2016).
Secara kuantitas aktivitas merger/akuisisi mengalami kenaikan yang cukup
signifikan seiring dengan semakin populernya istilah merger/akuisisi dikalangan
pelaku usaha. Sejak berlakunya PP 57/2010 yang mengatur tentang penggabungan
atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,
komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) mulai melakukan pencatatan secara
sistematis terhadap aktivitas merger/akuisisi yang terjadi di Indonesia. Pencatatan
ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan aturan PP 57/2010 yang
mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan notifikasi/pemberitahuan pasca
merger/akuisisi.
Selama kurun waktu dua tahun setelah berlakunya PP 57/2010, KPPU
mencatat puluhan notifikasi merger/akuisisi. Bahkan, secara kuantitas jumlah
aktivitas merger/akuisisi semakin bertambah seiring dengan laju pertumbuhan
ekonomi nasional dan internasional. Boleh dikatakan, tahun 2010 dan 2011
merupakan tahun-tahun dimana gelombang merger melanda Indonesia. Tahun
2010 sebanyak 7 notifikasi merger/akuisisi yang masuk ke KPPU dilanjutkan
tahun 2011 sebanyak 45 notifikasi merger/akuisisi di Indonesia. Bahkan mungkin,
sepanjang sejarah merger/akuisisi di KPPU, gelombang merger di Indonesia
mengalami puncaknya pada masa sekarang dimana terdapat banyak pelaku usaha
yang melakukan aktivitas merger/akuisisi. Jumlah notifikasi yang masuk mengalir
sangat deras dan diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang.
Berangkat dari data tersebut penelitian dilakukan dengan mengangkat
tema merger/akuisisi khususnya di industri perbankan. Salah satu perubahan yang
dapat dilihat dari adanya aktivitas merger/akuisisi yaitu pada kinerja keuangan
perusahan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Selain itu
pengumuman merger/akuisisi menyebabkan dampak positif pada return saham
perusahaan tersebut (Samitas dan Kenourgios 2007).

Perumusan Masalah
Merger dan akuisisi telah menjadi bahasan utama dari dahulu hingga kini
(Joash dan Njangiru 2015). Para pemegang saham beralih ke strategi M&A
dengan harapan meningkatkan kinerja keuangan di Bank mereka namun penelitian
mengenai hal ini telah membuktikan hasil yang beragam. Beberapa penelitian
membuktikan bahwa merger dan akuisisi memberikan perbedaan yang signifikan
terhadap kinerja perbankan seperti yang disampaikan Joash dan Njangiru (2015),
Amu dan Chigbu (2015), Chouliaras dan Stergios (2013).
Menurut Joash dan Njangiru (2015) menyatakan bahwa kinerja keuangan
perbankan yang digambarkan dengan laba bersih dan return on capital (ROC)
dapat dilihat pada Gambar 1. Sebesar 77% dari bank yang melakukan
merger/akuisisi berakibat meningkatnya laba bersih bank-bank tersebut sementara
sebesar 23% bank mengalami penurunan. Pada sisi ROC sebesar 69% dari bank
yang melakukan merger/akuisisi mengalami peningkatan pada pengembalian
modal bank-bank tersebut, 16% dari bank-bank tersebut pengembalian modalnya
tetap konstan sementara 16% lainnya mengalami penurunan dalam pengembalian
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modal setelah proses merger/ akuisisi. Menurut Joash dan Njangiru (2015)
menyatakan bahwa kinerja kuangan perbankan yang digambarkan dengan laba
bersih dan return on capital (ROC) dapat dilihat pada Gambar 1. Sebesar 77%
dari Bank yang melakukan merger/akuisisi berakibat meningkatnya Laba bersih
bank-bank tersebut sementara sebesar 23% bank mengalami penurunan. Pada sisi
ROC sebesar 69% dari bank yang melakukan merger/akuisisi mengalami
peningkatan pada pengembalian modal bank-bank tersebut, 16% dari bank-bank
tersebut pengembalian modalnya tetap konstan sementara 16% lainnya mengalami
penurunan dalam pengembalian modal setelah proses merger/ akuisisi.

Gambar 1 Perubahan pada Laba Bersih dan ROC
Menurut Amu dan Chigbu (2015) yang meneliti hubungan kinerja antara
sebelum dan sesudah merger dan akuisisi di industri perbankan menggunakan
variable Private Sector Deposit (PSD) dan Banking Sector Net Asset (BSNA)
menunjukkan bahwa kenaikan PSD dialami sebesar 2245% dan untuk BSNA
menggambarkan kenaikan sebesar 1944%.
Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Chouliaras dan
Stergios (2013), merger dan akuisisi di bidang perbankan berkontibusi menaikan
profitabilitas bank yang diproksikan dengan rasio Return on Asset (ROA) dan
Return on Equity (ROE), namun tidak berdampak pada efisiensi bank tersebut.
Selain menunjukkan kinerja yang berbeda secara signifikan, hasil dari
merger dan akuisisi juga menghasilkan kinerja yang tidak menunjukkan
perbedaan secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas et al. (2014)
justru menunjukkan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk
kinerja bank hasil antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.
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Profitabilitas
dan Efisiensi

Tabel 1 Kinerja keuangan perbankan
Rasio/Indikator

Hasil Penelitian

Return on Equity (ROE)

Menurun

Return on Assets (ROA)
Net Interest Margin (NIM)
Earning Per Share (EPS)
Spread Ratio
Efisiensi Biaya

Menurun
Menurun
Menurun
Menurun
Meningkat
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Tabel 1 Kinerja keuangan perbankan (Lanjutan)
No Variabel
Rasio/Indikator
Hasil Penelitian
2
3

Likuiditas

Cash and cash ekuivalen ratio

Menurun

Total liabilities per total asset ratio

Meningkat

Leverage

Debt to Equity Ratio (DER)
Capital Ratio
Sumber: Abbas et al. (2014)

Meningkat
Menurun

Selain penelitian yang menunjukkan hubungan antara kinerja keuangan
dengan aktivitas merger dan akuisisi suatu perusahaan, penelitian mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan M&A juga dilakukan oleh Leepsa
dan Mishra (2016), peneliti mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan M&A berhasil atau gagal. M&A dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti pengalaman M&A, keterkaitan industri, ukuran usaha pengakuisisi,
likuiditas pasca M&A, profitabilitas paska M&A dan solvabilitas pasca M&A.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tidak ditemukannya
keseragaman dalam hasil penelitian mengenai merger dan akuisisi yang terjadi di
Bank. Penelitian sebelumnya pun yang menunjukkan hasil perbedaan signifikan
sebagian besar hanya membahas kinerja keuangan dari sisi profitabilitasnya saja,
dan sedikit yang menyinggung dari sisi efisiensi operasional, risiko kredit, risiko
pasar, kecukupan modal, dan likuiditasnya sesuai dengan aturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).
Berdasaran perumusan masalah tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan
yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana deskripsi kinerja keuangan bank yang diproksikan dengan rasio
keuangan sebelum dan sesudah bank melakukan merger dan akuisisi?
2. Apakah upaya merger dan akuisisi yang dilakukan bank berpengaruh
terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan merger dan akuisisi?

Tujuan Penelitian
1. Menganalisis kinerja keuangan bank dengan rasio keuangan sebelum dan
sesudah bank melakukan merger dan akuisisi.
2. Menganalisis pengaruh merger dan akusisi terhadap kinerja keuangan bank.
3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan merger dan
akuisisi.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris kepada
para pemangku kepentingan di dalam bank mengenai pengaruh merger dan
akuisisi terhadap kinerja keuangan dan return saham sebagai bahan pertimbangan
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dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas merger dan
akuisisi yang akan dilakukan oleh bank di masa mendatang.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan analisis data laporan
keuangan tahunan dan harga saham harian Bank yang telah go public dan terdaftar
di Bursa Efek Indonesia yang melakukan aktivitas merger dan akuisisi pada
periode tahun 2003-2011. Data laporan keuangan yang digunakan adalah laporan
keuangan periode tahun 1999 – 2016.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Bank
Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun
1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.

Merger dan Akuisisi
Restrukturisasi menurut Sawir (2004) dapat terjadi pada 3 tingkat yang
berbeda, yaitu:
1. Restrukturisasi perusahaan jika terjadi perubahan struktur kepemilikan dari
perusahaan induk
2. Restrukturisasi bisnis jika terjadi perubahan stuktur kepemilikan pada tingkat
strategi bisnis unit.
3. Restrukturisasi asset merujuk pada perubahan kepemilikan asset
Ada dua pendekatan yang sering dipakai dalam melaksanakan
restrukturisasi, yaitu: (1) Penggabungan perusahaan atau merger dan akuisisi
terhadap perusahan lain, (2) pembubaran atau pemisahan suatu divisi, cabang
perusahaan atau anak perusahaan.
Kegiatan paling kontroversial dalam manajemen keuangan adalah merger
dan akuisisi. Secara umum, yang dimaksud dengan merger adalah gabungan dua
atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru. Umumnya merger
diartikan sebagai transaksi yang merangkum beberapa unit ekonomi menjadi satu
unit ekonomi baru. Sedangkan akuisisi adalah pembelian terhadap perusahaan
lain-umumnya dilakukan oleh perusahaan yang besar terhadap perusahaan kecil.
Selain dari itu pengertian menurut Alao (2010) dan Daga (2007) merger atau
akuisisi adalah transaksi dimana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi
satu, menurut Shim dan Okamura (2011), merger didefinisikan sebagai
penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas hukum lain halnya
dengan akuisisi, perusahaan target tidak diintegrasikan ke dalam perusahaan
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