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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada tahun 1997/1998, Asia termasuk didalamnya Indonesia dilanda krisis 

keuangan. Banyak peneliti yang mencoba menggali alasan mengapa krisis 

keuangan tersebut dapat berdampak kepada Indonesia. Bank Dunia melihat ada 4 

(empat) sebab utama yang bersama-sama membuat terjadinya krisis. Pertama, 

adalah akumulasi utang swasta luar negeri. Kedua, adalah kelemahan sistem 

perbankan nasional. Ketiga adalah masalah governance, termasuk di dalamnya 

kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengatasi krisis. Keempat adalah 

ketidakpastian politik pada saat itu. Hoflich (2011) memaparkan bahwa Asian 

Financial Crisis (AFC) memberikan pelajaran terhadap bank di Asia mengenai 

pentingnya kultur kredit yang kuat, manajemen resiko yang baik dan memiliki 

kecukupan modal setiap saat. Krisis ini juga memberikan pelajaran terhadap 

regulasi perbankan untuk semakin kuat dan membuat Regulator menjadi semakin 

berhati-hati serta memperketat kebijakan yang ada. 

Sistem perbankan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam terjadinya 

krisis keuangan di Indonesia. Hadad et al. (2003), menjelaskan bahwa industri 

perbankan oleh beberapa ahli ekonomi dianggap sebagai industri yang memerlukan 

perhatian khusus karena dianggap mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal 

perbankan dan merupakan bagian integral dari sistem pembayaran. Sifat perbankan 

yang merupakan bagian dari sistem pembayaran tersebut mengakibatkan timbulnya 

pandangan bahwa permasalahan di industri perbankan dapat menyebabkan efek 

negatif terhadap perekonomian yang dampaknya jauh lebih besar daripada efek 

negatif karena kejatuhan suatu perusahaan biasa. Dalam hal ini, kekhawatiran yang 

timbul adalah efek bola salju dari kejatuhan suatu bank yang menyebabkan jatuhnya 

bank dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis dengan bank 

tersebut. Kaufman (1997) menyampaikan bahwa beberapa analis mengutarakan 

alasan-alasan yang mendukung pernyataan bahwa industri perbankan sebagai 

industri memerlukan perhatian khusus. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah 

bahwa industri perbankan memiliki (1) Rasio kas terhadap asset yang rendah;(2) 

Rasio modal terhadap asset yang rendah; dan (3) Rasio dana jangka pendek 

terhadap total deposit yang tinggi  

Untuk mendukung penguatan struktur dan sistem perbankan, Bank Indonesia 

pada tahun 2004 meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. 

Menurut Bank Indonesia yang disampaikan melalui situs resminya, 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. BI 

juga menyebutkan bahwa araha kebijakan pengembangan industri perbankan di 

masa mendatang 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.  

API sendiri memiliki 6 (enam) pilar, yaitu: (1) Program penguatan struktur 

perbankan nasional; (2) Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan; (3) 

Program peningkatan fungsi pengawasan; (4) Program peningkatan kualitas 
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manajemen dan operasional perbankan; (5) Program pengembangan infrastruktur 

perbankan; (6) Program peningkatan perlindungan nasabah. 

 

 

Sumber: Bank Indonesia (2007) 

Gambar 1  Arsitektur perbankan Indonesia. 

 

Mengacu pada Pilar 1 (satu) API, yaitu dalam rangka penguatan struktur 

perbankan nasional, Bank Indonesia bertujuan untuk memperkuat permodalan bank 

umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank 

mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun 

meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas 

pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank 

dilaksanakan secara bertahap.  Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat 

dilakukan dengan membuat business plan yang memuat target waktu, cara dan 

tahap pencapaian. Beberapa cara untuk mencapai hal ini, Bank Indonesia 

mendorong bank yang ada untuk (1) Penambahan modal baru baik dari shareholder 

lama maupun investor baru; (2) Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain 

untuk mencapai persyaratan modal minimum baru; (3) Penerbitan saham baru atau 

secondary offering di pasar modal; (4) Penerbitan subordinated loan. 

Guna mendukung Pilar 1, pada tahun 2006 Bank Indonesia mengeluarkan 

peraturan mengenai Kepemilikan Tunggal atau Single Presence Policy (SPP) yang 

juga dimaksudkan untuk mendukung penguatan permodalan bank. Tujuan utama 

dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini adalah untuk mewujudkan struktur 

perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Untuk mewujudkan struktur perbankan 

yang sehat dan kuat tersebut perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi 

perbankan. Untuk mendorong konsolidasi Perbankan perlu dilakukan penataan 

kembali struktur kepemilikan Perbankan melalui penerapan kebijakan kepemilikan 

tunggal pada perbankan Indonesia. Bank Indonesia juga merasa kebijakan 

kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia merupakan salah satu faktor penting 

dalam mendukung efektivitas pengawasan bank. Berger et al. (1995) menyatakan 

bahwa Regulator meminta ketersediaan modal sama dengan dengan alasan bank 

dalam meminta kecukupan modal untuk pinjaman yang tidak diasuransikan, 

dimana hal ini untuk melindungi diri terhadap biaya dari kesulitan keuangan, 

masalah keagenan dan dampak dari penurunan nilai pasar.  

Pengertian lebih lanjut mengenai SPP ini adalah suatu kondisi dimana suatu 

pihak hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada satu bank. 

Sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan 
sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional 
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Pengertian dari PSP dalam PBI adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau 

kelompok usaha yang: (1) Memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah 

saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara; (2) Memiliki saham bank 

kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak 

suara namun dibuktikan dengan melakukan pengendalian bank baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Bank Indonesia juga menetapkan bahwa 1 (satu) pihak hanya dapat menjadi 

PSP pada satu bank dan jika satu pihak tersebut memiliki lebih dari satu bank, maka 

wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia sebagai berikut: (1) Mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan 

sahamnya pada salah satu atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain 

sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada1 

(satu) bank; atau (2) Melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang 

dikendalikannya; atau (3) Membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan 

(Bank Holding Company), dengan cara (a.) Mendirikan badan hukum baru sebagai 

Bank Holding Company; (b.) Menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya 

sebagai Bank Holding Company. 

Pada tahun 2012, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap PBI 

terkait dengan SPP dimana mereka mempertegas keputusannya bahwa  jika satu 

pihak menjadi PSP lebih dari satu bank, maka PSP harus memenuhi ketentuan Bank 

Indonesia dengan cara: (1) merger atau konsolidasi atas bank-bank yang 

dikendalikannya; (2) membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau (3) 

membentuk Fungsi Holding.  

PBI tersebut mendorong beberapa pihak yang memiliki kendali terhadap lebih 

dari satu atau PSP untuk memutuskan strategi bisnis yang tetap sejalan dengan 

peraturan Regulator. Menurut Apriadi (2017), untuk meningkatkan efisiensi 

perbankan maka tingkat kompetisi hendaknya diturunkan. Untuk mengurangi 

kompetisi dan menciptakan industri perbankan yang efisien dan stabil, maka 

direkomendasikan dilakukannya penggabungan (merger atau akuisisi) diantara 

bank-bank yang memiliki karakteristik yang sama. Semenjak diberlakukannya 

kebijakan ini telah ada beberapa bank yang melakukan proses konsolidasi dimana 

sebagian besarnya adalah dengan melakukan merger. Pengukuran kinerja keuangan 

dari bank melalui sisi efisiensi setelah dilakukannya proses merger dan/atau akuisisi 

perlu dilakukan untuk melihat apakah kebijakan dari Regulator tersebut memiliki 

dampak pada efisiensi industri perbankan. Lebih lanjut Choi dan Harmatuck (2006) 

menyatakan bahwa evaluasi kinerja setelah dilakukannya merger ataupun akuisisi 

perlu dilihat kembali, hal ini untuk mengetahui bagaiman tingkat efektivitas dari 

aktivitas tersebut.  

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini mencoba 

melihat dampak dari SPP terhadap bank yang melakukan merger dari sisi efisiensi. 

Merger menurut Hadad (2007) dapat membuat bank dengan manajemen yang lebih 

baik mengambil alih manajemen dari bank yang kurang baik untuk peningkatan 

performanya. Dengan hasil merger antar bank akan mempunyai manajemen yang 

lebih baik. Merger juga akan menurunkan biaya operasional dan menawarkan 
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keuntungan kepada masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk kebebasan dalam 

memilih sumber daya yang digunakan. 

Dari sisi efisiensi, menurut Santoso (2010), efisiensi dalam perbankan 

merupakan sebuah permasalahan yang sangat mendasar untuk dipecahkan, karena 

efisiensi akan berpengaruh langsung terhadap profitabilitas dan struktur kekuatan 

permodalan bank (Capital Adequacy Ratio) yang saat ini sangat diperlukan untuk 

mempertahankan kinerja usaha perbankan.  Penelitian ini juga hendak melihat 

pengaruh faktor internal terhadap efisiensi bank. 

Berikut permasalahan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana tingkat efisiensi bank di Indonesia sebelum dan setelah 

dilakukan merger sebagai dampak dari kebijakan SPP? 

2. Bagaimana pengaruh Bank Size (TA), CAR,  ROA dan NPL terhadap 

efisiensi bank? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dampak SPP terhadap bank yang 

melakukan merger dari sisi efisiensi dan melihat pengaruh faktor internal terhadap 

efisiensi bank. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengukur bagaimana tingkat efisiensi bank sebelum dan setelah 

dilakukannya merger sebagai dampak dari kebijakan SPP. 

2. Menganalisis pengaruh Bank Size (TA), CAR,  ROA dan NPL terhadap 

efisiensi bank. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak: 

1. Bagi pemerintah dan regulator, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi tambahan kepada pemerintah selaku pengambil 

keputusan untuk melihat dampak dari kebijakan SPP yang diterbitkan. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

serta masukan untuk mengetahui efisiensi perusahaan sehingga dapat 

menetapkan strategi bisnis untuk meningkatan kinerja. 

3. Bagi akademisi, diharapkan menjadi salah satu bahan literatur penelitian 

selanjutnya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap bank umum yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan melakukan aktivitas merger dikarenakan oleh kebijakan 

Kepemilikan Tunggal atau SPP yang diterbitkan Bank Indonesia. Periode yang 

dianalisis adalah bank yang melakukan aktivitas merger diantara rentang tahun 

2006 saat pertama kali SPP diterbitkan sampai dengan tahun 2015. Kriteria Bank 

yang masuk didalam ruang lingkup penelitian adalah jika usia merger dari bank 

tersebut telah berjalan selama minimal 3 tahun atau 12 triwulan dari saat merger 
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dilakukan. Pengamatan dilakukan menggunakan laporan keuangan triwulanan yang 

dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan 

jendela pengamatan 12 triwulan sebelum dan 12 triwulan setelah proses merger 

dilakukan dimana triwulan pada saat merger dilakukan akan dianggap sebagai t-0. 

Menurut Rhodes (1997), jendela penelitian selama 3 tahun sebelum dan 

setelah dilakukannya merger dirasa cukup. Hal ini dikarenakan pertumbuhan 

efisiensi belum terlihat setelah satu tahun merger terjadi dan akan Mulai terlihat 

dalam kurun waktu tiga tahun.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Merger dan Akuisisi 

Penjelasan mengenai Merger dan Akuisisi dapat dilihat dari beberapa sisi, 

antara lain dari sisi Hukum dan Finansial. Pengertian Merger dan Akusisi secara 

garis besar dapat dijelaskan sebagai aksi korporasi yang dapat mengakibatkan 

beralihnya pengendalian kepemilikan suatu perusahaan atau lebih.  

Dari sisi hukum penjelasan mengenai Merger dan Akuisisi dapat dilihat dalam 

Peraturan Pemerintah No. 57/2010 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) No.13/2010, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Badan 

Usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Badan Usaha lain yang 

telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang 

menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Badan Usaha yang 

menerima penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

2. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha 

atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha 

baru yang karena hokum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha 

yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri 

berakhir karena hukum. 

3. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku 

Usaha untuk mengambilalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan 

beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut. 

 

Menurut Zumalwan (2013) merger adalah kombinasi dari dua atau lebih 

perusahaan dimana satu perusahaan bertahan di bawah namanya sendirinya, 

sementara yang lainnya berakhir keluar sebagai badan hukum. Kebijakan merger 

dan kebijakan akuisisi adalah dua hal yang berbeda, sehingga harusnya dilakukan 

pemisahan dari kedua kata ini sehingga agak aneh bila digabung menjadi istilah 

Merger and Acquisition (M&A) sebagaimana banyak dilakukan oleh berbagai 

pihak, dan harusnya yang dipergunakan adalah istilah “merger” atau “akuisisi”, 

masing-masing secara terpisah karena memiliki pengertian dan cara yang berbeda 

satu dan lainnya. 




