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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang semakin

ketat mengakibatkan perusahaan dituntut untuk meningkatkatkan strategi

keunggulan usahanya. Strategi ini dapat dicapai baik dengan memperbaiki

kondisi internal perusahaan, yaitu dengan memperbaiki strategi pengelolaan,

dengan penekanan pada market for product, focus, pangsa pasar dan laba,

maupun dengan melakukan ekspansi eksternal. Ekspansi eksternal dapat

dilakukan dengan penggabungan usaha. Bentuk penggabungan usaha yang

sering dilakukan dalam dua dekade terakhir ini adalah merger dan akuisisi

(Dharmasetya dan Sulaimin, 2009).

Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dimana satu

perusahaan tetap hidup sedang perusahaan lainnya dilikuidasi. Harta dan

kewajiban perusahaan yang dilikuidasi diambil alih oleh perusahaan yang masih

berdiri. Akuisisi merupakan penggabungan usaha dimana satu perusahaan, yaitu

pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva bersih dan operasi perusahaan yang

diakuisisi. Akuisisi sering dianggap sebagai investasi pada perusahaan anak

yaitu suatu penguasaan mayoritas saham perusahaan lain sehingga tercipta

hubungan perusahaan induk dan anak.

Motif perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi sebagai

strateginya daripada pertumbuhan internal adalah jika melakukan ekspansi
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dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan

pesaing atau mengurangi persaingan. Merger dan akuisisi juga dianggap dapat

menciptakan sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaaan setelah merger dan

akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan

sebelum merger dan akuisisi. Selain itu merger dan akuisisi dapat memberikan

banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan kemampuan dalam

pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa

penurunan biaya produksi. Merger dan akuisisi juga diharapkan mampu

meningkatkan likuiditas perusahaan.

Berdasarkan dari data yang diperoleh, nilai transaksi dari kegiatan

merger dan akuisisi di Indonesia pada tahun 2010 mencapai nilai 23 triliun

rupiah. Kemudian nilai transaksi tersebut pada tahun 2011 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 305% menjadi 70,3 tiliun rupiah

(Prasetyo, 2012).

Dalam pelaksanaan merger dan akuisisi terdapat suatu kondisi yang

mendukung adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan

pengakuisisi. Tujuannya adalah selain ingin menunjukkan earnings power

perusahaan agar dapat menarik minat perusahaan target untuk melakukan

akuisisi juga untuk meningkatkan harga saham perusahaannya (Dharmasetya

dan Sulaimin, 2009).

Salah satu sumber informasi dari pihak eksternal dalam menilai kinerja

perusahaan adalah laporan keuangan. Kinerja manajemen perusahaan tersebut

tercermin pada laba yang terkandung dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu
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proses penyusunan laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu

yang dapat menentukan kualitas laporan keuangan. Manajemen perusahaan

dapat memberikan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut

untuk mencapai tujuan tertentu.

Harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh

laba, risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang labanya selalu

mengalami kenaikan dari periode keperiode secara konsisten akan

mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar

dibandingkan prosentase kenaikan laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak

perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu

upaya untuk mengurangi risiko.

Kusuma dan Sari (2003) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang

melakukan kegiatan merger dan akuisisi di BEJ selama periode 1997-2002.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model jones, pada

periode sebelum merger dan akuisisi tidak terdapat indikasi adanya praktik

manajemen laba.

Adnyana Usadha dan Wirawan Yasa (2008) membuktikan bahwa

perusahaan pengakuisisi melakukan tindakan manajemen laba sebelum

pelaksanaan merger dan akuisisi dengan cara income increasing accrual,

manajemen laba yang dilakukan telah memicu penurunan kinerja perusahaan

setelah merger dan akuisisi. Berbeda dengan hasil penelitian Annisa Meta.CW

(2009) yang membuktikan bahwa tidak terdapat praktik manajemen laba yang

dilakukan perusahaan pengakuisisi dengan cara income increasing accrual.
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Erikson dan Wang (1999) menyatakan bahwa kecenderungan adanya

praktik manajemen laba menjelang merger dan akuisisi bertujuan untuk

meningkatkan harga sahamnya agar dapat mengurangi biaya pembelian

perusahaan target. Keputusan manajemen perusahaan yang memilih untuk

melakukan manajemen laba dengan cara income increasing accrual akan

membawa konsekuensi terhadap kinerja perusahaan yang akan mengalami suatu

penurunan pada periode sesudahnya.

Di sisi lain tingkat kegagalan merger dan akuisisi juga relatif tinggi

berkisar antara 50% sampai 70%. Termasuk dalam kategori kegagalan merger

dan akuisisi misalnya: penggabungan usaha tersebut tidak mencapai tujuan

finansial yang dikehendaki, tidak meningkatkan harga saham di pasar bursa,

tidak menciptakan sinergi yang biasa disebut “2+2 = 5 effect”, dan ujung-

ujungnya terjadi perceraian kembali tidak lama setelah penggabungan usaha

tersebut berlangsung (Sobirin, 2001).

Karena secara historis merger dan akuisisi adalah domain para ekonom

dan para strategist maka kegagalan merger dan akuisisi biasanya hanya

dikaitkan dengan faktor-faktor berikut: (1) jeleknya pengambilan keputusan

karena membeli perusahaan lain dengan harga yang terlalu tinggi, (2) terjadi

kesalahan dalam mengelola keuangan sehingga realisasi bertambahnya skala

ekonomi dan rasio-rasio laba yang diharapkan tidak tercapai, dan (3) terjadi

perubahan pasar yang mendadak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian-penelitian

sebelumnya yang berkelanjutan karena hasil penelitian berbeda-beda. Penelitian
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ini dilakukan dengan memperbarui periode penelitian. Hal ini dilakukan untuk

menguji kembali tentang ada atau tidaknya perilaku manajemen laba sebelum

merger dan akuisisi serta menilai kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi

pada saat sebelum dan sesudah merger dan akuisisi pada tahun 2010-2011.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penulis dalam

penelitian ini ingin membuat suatu perumusan masalah yaitu:

1. Apakah terjadi tindakan manajemen laba pada perusahaan pengakuisisi

sebelum perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan merger dan akuisisi ?

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi pada

saat sebelum dan sesudah merger dan akuisisi ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah telah terjadi tindakan manajemen laba pada perusahaan

pengakuisisi sebelum melakukan merger dan akuisisi.

2. Menguji apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan

pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak

diantaranya:
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1. Membuktikan bahwa perusahaan pengakuisisi melakukan manajemen laba

dengan cara menaikkan nilai akrual sebelum merger dan akuisisi dengan

tujuan untuk meningkatkan laba dan saham yang terjual.

2. Membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan

pengakuisisi sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi.

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi dan kajian

tentang pengaruh ekonomis atas keputusan merger dan akuisisi.

4. Bagi investor, hasil dari penelitian ini digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan investasi dengan melihat dampak merger dan akuisisi terhadap

manajemen laba dan kinerja keuangan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas

skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Bab ini membahas berbagai macam teori-

teori tentang manajemen laba, teori dasar mengenai merger dan akuisisi, teori

dasar mengenai kinerja keuangan perusahaan beserta rasio-rasio keuangan,

kajian peneliti terdahulu, serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

Bab III adalah metode penelitian. Bab ini membahas jenis penelitian,

populasi dan sampel serta objek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan

data, definisi operasional, dan alat analisis data.
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Bab IV adalah analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi tentang

pembahasan mengenai pelaksanaan dari hasil penelitian yang terdiri dari tahap

penyeleksian perusahaan sampel, statistik deskriptif penelitian, analisis data dan

pembahasan hasil penelitian.

Bab V adalah penutup. Bab ini membahas simpulan penelitian,

keterbatasan penelitian dan saran penulis berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan.


