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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Merger dan akuisisi menjadi trend bisnis di tahun 1990-an di Amerika 

Serikat, yang dimulai dari tahun 1992. sejak tahun 1992 perusahaan yang 

melakukan merger dan akusisi terus meningkat bahkan jika dibandingkan 

antara tahun 1996 dan 1995 peningkatan merger dan akuisisi meningkat 

hingga 67% Sorensen (2000). Demikian pula di Indonesia dengan adanya 

peraturan perundang-undangan yang mempermudah masuknya investor asing, 

merger, dan akuisisi, maka pelaksanaan merger dan akuisisi semakin 

meningkat.   

Perubahan yang signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi, 

regulasi, kemajuan teknologi komputer, dan telekomunikasi, serta fragmentasi 

pasar telah menciptakan persaingan yang sangat ketat. Respon perusahaan-

perusahaan terhadap meningkatnya persaingan ini sangat beragam. Ada yang 

memilih untuk memfokuskan resources pada suatu segmen tertentu yang lebih 

kecil, ada yang tetap bertahan dengan apa yang dilakukannya selama ini dan  

ada pula yang menggabungkan diri menjadi suatu perusahaan besar dalam 

industri. Pilihan yang terakhir ini merupakan bagian upaya restrukturisasi 

perusahaan agar sinergi, baik melalui pencapaian economic of scale dan 

financial economic, pemanfaatan complementary resources, dan peningkatan 



2

reksi pasar. Merger dan akuisisi menjadi strategi yang dipilih 

perusahaan untuk merealisasikan sinergi yang menjanjikan itu.  

Merger dan akuisisi merupakan strategi penggabungan usaha yang 

biasa dilakukan oleh perusahaan sejak lama. Pada dasarnya pengertian antara 

merger dan akuisisi berbeda satu sama lainnya. Merger merupakan suatu 

penggabungan usaha yang dilakukan dengan cara menggabungkan diri dengan 

perusahaan lain, sedangkan akuisisi adalah suatu bentuk penggabungan usaha 

yang dilakukan dengan cara mengambil alih perusahaan lain. Merger dan 

akuisisi memang berbeda tetapi keduanya mempunyai persamaan dalam 

konteks penggabungan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan 

Tandelilin (2001) berfokus pada persaingan tersebut sehingga membicarakan 

merger brarti juga membicarakan akuisisi.  

Menurut Hartono (2003) merger dan akuisisi yang dilakukan oleh 

perusahaan didasari oleh alasan-alasan berikut:  

1. Economic of scala  

perusahaan berusaha mencapai skala operasi dengan biaya rata-rata 

terendah, yang mencakup bidang pemasaran, personalia, keuangan serta 

administrasi.  

2. Memperbaiki manajemen  

Kurangnya motivasi untuk mencapai laba yang tinggi serta 

kurangnya keberanian untuk mengambil resiko sering menyebabkan 

perusahaan yang kalah dalam persaingan usaha yang semakin ketat. 
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Dengan merger perusahaan dapat mempertahankan kemakmuran 

pemegang saham.  

3. Penghematan pajak  

Penggabungan usaha yang tidak pernah memperoleh laba dengan 

perusahaan yang profitable dapat menyebabkan pajak yang dibayar lebih 

kecil.  

4. Diversifikasi  

Risiko yang dihadapi suatu saham dapat dikompensasi oleh saham 

yang lain, sehingga risiko saham secara keseluruhan dapat dikurangi.  

5. Meningkatkan corporate growt rate

Hal ini dimungkinkan karena pengusaha jaringan pemasaran yang 

sangat luas. Manajemen yang lebih baik dan efisien yang lebih tinggi.  

Pada umumnya merger dan akuisisi dilakukan untuk menciptakan nilai 

tambah bagi para pemagang saham atau untuk meningkatkan kesejahteraan 

pemegang saham, dan untuk menciptakan sinergi yang lebih besar. Motif 

sinergi merger dan akuisisi menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan untuk 

mendapatkan keuntungan ekonomi melalui penggabungan dua atau lebih unit 

usaha atau perusahaan.  

Pengumuman merger dan akuisisi adalah informasi yang sangat 

penting dalam suatu industri, karena dua perusahaan akan menyatukan 

kekuatannya. Pengumuman merger dan akuisisi sebagi suatu informasi dapat 

berpengaruh tidak hanya pada kedua perusahaan yang melakukan merger 

namun juga perusahaan lain yang menjadi pesaing yang berada dalam suatu 
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jenis industri yang sama dengan perusahaan pengakuisisi (akuisitor) dan 

perusahaan yang diakuisisi (target firm).

Setiap perusahaan mengharapkan merger dan akuisisi yang dilakukan 

akan berhasil dan semua tujuan perusahaan tercapai. Untuk mencapai 

keberhasilan tersebut ada beberapa kendala potensial yang harus diatasi, salah 

satunya adalah adanya permasalahan mengintegrasikan dua atau lebih 

perusahaan besar dan kompleks yang sering memiliki kultur, struktur, dan 

sistem operasi yang berbeda. Keadaan yang dihadapi dalam merger dan 

akuisisi memang dapat menggagalkan merger dan akuisisi tersebut, tetapi para 

pengambil keputusan juga harus melihat adanya pasar yang kuat untuk merger 

dan akuisisi sehingga tidak langsung memutuskan merger dan akuisisi. Para 

pengambil keputusan harus benar-benar memahami syarat-syarat agar merger 

dan akuisisi, berhasil serta mencari penyelesaian atas masalah potensial yang 

bisa mengarah pada kegagalan atau membuat kinerja perusahaan semakin 

rendah. 

Merger dan akuisisi adalah strategi penggabungan usaha yang populer 

dan penting. Namun demikian baik bagi perusahaan besar maupun perusahaan 

kecil, banyak merger dan akuisisi yang tidak menghasilkan keuntungan 

financial seperti yang diharapkan oleh perusahaan pengakuisisi. Hal ini dapat 

diketahui dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Para 

peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh peristiwa merger 

dan akuisisi terhadap harga saham dengan tujuan untuk mengetahui 

peningkatan tingkat kesejahteraan pemegang saham, baik perusahaan 
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pengakuisisi maupun perusahaan target, dan juga untuk mengetahui 

bagaimana reaksi pasar terhadap berbagai informasi mengenai pengumuman 

keputusan merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan. 

Limmack (1991) dalam Saiful (2003) mengenai pengaruh merger 

terhadap tingkat kesejahteraan pemegang saham perusahaan yang melakukan 

akuisisi, baik pada perusahaan target, maupun perusahaan pengakuisisi, 

menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan tidak ada kenaikan tingkat 

kesejahteraan. Sebaiknya, bagi pemegang saham perusahaan target, tingkat 

kesejahteraannya mengalami peningkatan yang signifikan. 

Frame dan Lastrapes (1998) dalam Saiful (2003) meneliti abnormal

return yang diperoleh oleh bank yang sedang melakukan holding company.

Pengujian dalam penelitian tersebut dilakukan dengan menghitung comulativ 

abnormal return (CAR) yang di standarisasi dengan varians abnormal return.

Hasil penelitian menunjukkan perusahan target memiliki CAR positif 

sedangkan pengakuisisi memiliki CAR negatif.  

Suardewi (1999) dalam Wibowo dan Pakereng menunjukkan bahwa 

pemegang saham perusahaan pengakuisisi menikmati abnormal return positif 

cukup lama yaitu 52 hari menjelang pengumuman merger dan akuisisi. Hal 

tersebut berarti bawa pengumuman tersebut mengandung muatan informasi 

yang telah dimiliki investor sebelum even date. Pemegang saham juga 

memperoleh abnormal return positif hingga 23 hari setelah pengumuman, 

yang mengindikasikan bahwa pengumuman merger dan akuisisi mengandung 
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muatan informasi dan merupakan berita baik bagi pemegang saham 

pengakuisisi.  

Swandari (1999) dalam Wibowo dan Pakereng (2001) menemukan 

bahwa dalam jangka panjang pemegang saham perusahaan yang melakukan 

akuisisi (gabungan akuisisi internal dan eksternal) tidak memperoleh 

kemakmuran yang lebih tinggi dari peristiwa akuisisi. Tetapi secara 

individual, kemakmuran yang diterima pemegang saham dalam jangka 

panjang pada perusahaan yang melakukan akuisisi eksteranl terbukti lebih 

tinggi dibandingkan pemegang saham perusahaan yang melakukan akuisisi 

internal.  

Yudiyatmoko (2000) menguji pengaruh terhadap perubahan return 

saham dan kinerja perusahaan. hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka 

panjang terdapat perbedaan kinerja saham perusahaan yang melakukan 

akuisisi dan perusahaan yang tidak melakukan akuisisi, sedangkan kinerja 

operasi perusahaan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi tidak mengalami 

perubahan.  

Gosh dan Lee (2000) dalam Saiful (2003) menguji abnormal return 

yang diperoleh perusahaan target diseputar pengumuman merger dan akuisisi. 

Penelitian dilakukan dengan membagi sampel menjadi tiga kelompok, yaitu 

kelompok I perusahaan target yang memperoleh abnormal return tertinggi, 

kelompok II perusahaan target yang memperoleh abnormal return rata-rata, 

dan kelompok III perusahaan target yang abnormal return terendah. Hasil 

penelitian dengan menggunakan periode jendela 11 hari (5 hari sebelum 
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sampai lima hari sesudah tanggal pengumuman) menunjukkan bahwa 

perusahaan target dalam kelompok I, memperoleh abnormal return positif 

44,9%, kelompok II memperoleh abnormal return positif 18,01% sedangkan 

kelompok III memperoleh abnormal return negatif 0,82%.  

Wibowo dan Pakereng (2001) menguji transfer informasi di sekitar 

pengumuman merger dan akuisisi untuk perusahaan akuisitor dan non 

akuisitor. Pengujian dilakukan dengan pendekatan abnormal return yang 

diperoleh akuisator dan non akuisitor disekitar pengumuman merger dan 

akuisisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan akuisitor dan non 

akuisitor memperoleh abnormal return negatif disekitar tanggal pengumuman 

merger dan akuisisi. Mereka menyimpulkan bahwa terdapat transfer informasi 

terhadap non akuisitor atas pengumuman merger dan akuisisi oleh akuisitor.  

Rachmawati dan Tandelilin (2001) dalam Saiful (2003) tentang 

pengaruh pengumuman merger dan akuisisi terhadap return saham perusahaan 

target di Bursa Efek Jakarta (BEJ) menyimpulkan adanya abnormal return 

positif yang diperoleh pemegang saham perusahaan target pada hari sebelum, 

saat dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pengumuman merger dan akuisis mengandung 

informasi bagi pelaku pasar modal. Penelitian tersebut juga menemukan 

bahwa perusahaan target memperoleh kemakmuran dari aktivitas merger dan 

akuisisi.  

Hutagalung (2002) menguji reaksi pemegang saham terhadap 

pengumuman merger dan akuisisi. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 
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perbedaan abnormal return yang signifikan yang diperoleh pemegang saham 

perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.  

Saiful (2003) menguji tentang abnormal return perusahaan target dan 

industri sejenis sekitar pengumuman merger dan akuisisi. Hasilnya 

menunjukkan bahwa rata-rata dan kumulatif abnormal return yang diperoleh 

perusahaan target dan non target dalam industri sejenis positif. Hasil 

perbandingan antara abnormal return yang diperoleh perusahaan target dan 

non target menunjukkan bahwa perusahaan target memperoleh abnormal

return yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non target. 

Diah (2005) menyimpulkan bahwa secara umum, aktivitas merger dan 

akuisisi di Bursa Efek Jakarta tidak memberikan tambahan kemakmuran bagi 

para pemegang saham. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan  abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentangpengaruh pengumuman merger dan akuisisi terhadap 

abnormal return saham perusahaan, khususnya abnormal return saham 

perusahaan pengakuisisi. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusaahan pengakuisisi yang terdaftar di Bursa Efek  Jakarta (BEJ). 

Periode waktu penelitian yang digunakan  adalah  1999-2005 , sesuai dengan 

latar belakang yang diuraikan maka penulis mengambil judul “Pengaruh 

Pengumuman Merger Dan Akuisisi Terhadap Abnormal Return saham 

Perusahaan Pengakuisisi Di Bursa Efek Jakarta  (BEJ)”
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B. Perumusan Masalah  

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah ada rata-rata abnormal return yang diterima pemegang saham 

perusahaan pengakuisisi disekitar pengumuman merger dan akuisisi? 

2. Apakah ada perbedaan rata-rata abnormal return yang diterima 

pemegang saham perusahaan pengakuisisi sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi? 

C. Pembatasan Masalah  

Untuk memfokuskan permasalahan dalam penelitian perlu adanya 

pembatasan penelitian, seperti diuraikan berikut ini:  

1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan publik yang bertindak 

sebagai pengakuisisi.  

2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang melakukan merger dan 

akuisisi dari tahun 1999-2005.  

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Membuktikan adanya rata-rata abnotmal return yang diterima 

pemegang saham perusahaan pengakuisisi disekitar pengumuman 

merger dan akuisisi. 
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2. Membuktikan adanya perbedaan rata-rata abnormal return yang 

signifikan yang diterima pemegang saham perusahaan pengakuisisi 

sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dialkukan agar memberi manfaat bagi berbagai pihak, 

manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian mengenai fenomena 

merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di pasar 

modal khususnya di Bursa Efek Jakarta.  

2. Memberi masukan informasi bagi investor sebagai peneliti dalam 

melakukan investasi pada perusahaan yang telah melakukan merger dan 

akuisisi.  

3. Memberikan sumbangan yang konkret bagi mahasiswa jurusan akuntansi 

sebagai bahan pijakan dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai 

peristiwa merger dan akuisisi. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalahan, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang penelitian konsep dan teori mengenai 

marger dan akuisisi, penelitian-penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode penelitian, meliputi populasi dan 

pengambilan sampel, sumber data dan metode pengambilan data, 

metode pengujian data dan metode analisis data.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan pengujian hipotesis dan analisis hasil 

penelitian yang dilakukan.  

BAB V  PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang hasil akhir penelitian yang berupa 

kesimpulan, keterbatasan dan implikasi bagi peneliti berikutnya.  


