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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam masa era globalisasi ini persaingan perusahaan-perusahaan 

sangat ketat sekali dan situasi yang seperti inilah yang menyebabkan 

perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan suetu yang dapat membuat 

perusahaan itu tetap bertahan. Untuk itu sekarang banyak sekali perusahaan 

yang melakukan ekspansi dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensinya 

dan memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam hal ini ekspansi dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu ekspansi eksternal dan ekspansi internal. 

Ekspansi eksternal ini dapat dilakukan dengan jalan penggabungan suatu 

usaha. 

Merger dan akuisisi merupakan suatu fenomena bisnis yang disatu sisi 

intensitasnya terus meningkat tetapi di sisi lain tingkat kegagalannya cukup 

tinggi. Trend merger dan akuisisi ini telah ada di Amerika sejak tahun 1983 

dan terus berkembang ke Negara-negara lain didunia seperti di Eropa dan 

Asia. Di Indonesia sendiri praktek merger dan akuisisi ini berkembang pada 

pertengahan tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an. Merger dan akuisisi 

yang terjadi pada tahun 1980-an dan periode sesudahnya ini meningkat dua 

kali lipat dibandingkan pada tahun 1960-an. 



2 

Disisi lain tingkat kegagalan merger dan akusisi ini sendiri relatif 

sangat tinggi. Kegagalan merger dan akuisisi yang bias terjadi diantaranya 

adalah: penggabungan usaha tersebut tidak mencapai tujuan finansial yang 

dikehendaki, tidak meningkatkan harga saham di pasar bursa, tidak 

menciptakan sinergi yang biasa, dan ujung-ujungnya terjadi kembali 

perceraian tidak lama setelah penggabungan usaha itu berlangsung.  

Membuat perumpamaan merger dan akuisisi layaknya sebuah 

perkawinan. Layaknya perkawinan, memahami sifat dan karakter masing-

masing pihak sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan merupakan 

keputusan yang bijak mengingat perkawinan bukan sekedar bertemunya dua 

insan dalam pelaminan melainkan pertemuan dua sifat, karakter, kebiasaan, 

dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu kedua belah pihak kadang-kadang 

perlu melakukan perubahan dan harmonisasi sifat, kebiasaan dan budaya.agar 

perkawinan tersebut bias berlangsung lama dan mencapai tujuannya. 

Tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi sebenarnya adalah 

untuk meningkatkan efektifitas dari perusahaan itu sendiri dan yang pasti 

adalah mendapatkan suatu nilai tambah yang sifatnya jangka panjang. 

Sebenarnya praktek merger dan akuisisi ini pada dasarnya selain 

mendatangkan keuntungan juga mendatangkan kerugian. Untuk melakukan 

merger dan akuisisi perlu dipahami dimensi-dimensi psikologis, diantaranya 

untuk menggabungkan dua usaha dibutuhkan biaya yang sanngat mahal, 

keberhasilan sebuah penggabungan tidak semata-mata bergantung pada 
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bagaimana strategi penggabungan diterapkan tetapi lebih bergantung pada 

bagaimana implementasinya, pengalaman-pengalaman sebelumnya bukan 

merupakan indikator keberhasilan dimasa datang, penggabungan akan berhasil 

jika diantara kedua pihak yang melakukan merger dan akuisisi saling 

mengakui dan menerima isi dari kontrak. 

Masalah yang paling krusial dalam merger dan akuisisi adalah 

mengintegrasikan dua perusahaan yang semula berdiri sendiri kedalam wadah 

baru yakni perusahaan gabungan, khususnya masalah yang berkaitan dengan 

aspek manusia dan budaya. Masalah ini muncul dalam batas tertentu, sekecil 

apapun perubahan tersebut. Jadi dampak inilah yang paling ditakutkan oleh 

karyawan. Oleh karenanya komitmen pimpinan puncak menjadi salah satu 

faktor penting dalam mengintegrasikan manusia dan budaya. Selain komitmen 

pimpinan puncak ada variabel lain yang yang turut menentukan berhasil dan 

tidaknya proses integrasi, antara lain : (1) strategi, (2) tingkat kecocokan 

budaya, (3) katrakter politik dan tingkat konflik yang berkembang selam 

integrasi berlangsung.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penalitian yang 

sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya penelitian lebih ditekankan pada 

pengaruh merger dan akuisisi etrhadap return saham.  

Penelitian wibawo dan pakareng meneliti pengaruh merger dan 

akuisisi return saham perusahaan akuisitor dan non akuisistor dalam sector 

industri yang sama. 
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Nasser dalam penelitiannya lebih menekankan pengaruh merger dan 

akuisisi terhadap reaksi pasar. 

Melihat uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengajukan 

proposal dengan judul “ANALISIS PENGARUH MERGER ATAU  

AKUISISI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI 

INDONESIA“ 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat 

pengaruh merger atau akuisisi terhadap kinerja perusahaan manufaktur  

di Indonesia “ 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja 

perusahaan manufaktur setelah melakukan praktek merger atau akuisisi. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan 

memberikan bahan kajian tentang pengaruh atas keputusan merger dan 

akuisisi terutama bagi perusahaan yang belum melakukan praktek merger dan 

akuisisi ini.          



5 

E. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu bagian awal 

skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi terdiri dari 

halaman judul, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, 

abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari: 

Bab    I : pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan  

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penyusunan skripsi 

Bab  II : Tinjauan pustaka 

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan, tinjauan penelitian-penelitian terkait yang pernah 

dilakukan sebelumnya, dan hipotesis 

Bab III : Metode penelitian  

Bab ini berisi tentang populasi, sampel dan metode pengambilan 

sample, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variable-

variabel penelitian, definisi operasional variabel, model dan metode 

analisis data 

Bab IV : Analisis data dan pembahasan 

Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian, hasil analisis data, 

dan pembahasannya 
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Bab  V : Penutup 

Bab penutup ini berisi simpulan dari serangkaian pembahasan 

skripsi, keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta 

saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

 

 


