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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, maka 

persaingan dalam dunia bisnispun juga sangat dirasakan oleh para pengusaha. 

Sehingga menuntut pihak pemerintah untuk menyiapkan sarana hukumnya 

agar sistem perekonomian nasional dapat mengikuti era globalisasi dunia. 

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang menyebabkan berdirinya 

perusahaan-perusahaan nasional. Untuk itu banyak dari para pelaku bisnis atau 

pengusaha yang berusaha memperkuat usahanya.  

 Dalam kurun pasca perang, perdagangan dunia secara keseluruhan 

tumbuh lebih cepat daripada output dunia. Dengan kata lain, berbagai negara 

cenderung lebih terbuka dan saling bergantung, demikian pula di negara 

berkembang (Less Developed Countries, LOC). 1 Dalam memperkuat 

usahanya banyak para pelaku bisnis atau pengusaha yang menjalin kerjasama 

antar perusahaan. Bentuk kerjasama perusahaan ini salah satunya adalah 

“MERGER” atau dikenal dengan istilah “PENGGABUNGAN” perusahaan 

dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pada 

Bab VII pasal 102 angka (1) disebutkan sebagai berikut : 

                                                 
      1 Norman, Gamel. Ilmu Ekonomi Pembangunan (Beberapa Survey), penerjemah Nirwono, 
Jakarta : Pustaka LP3 ES Indonesia, 1992,  hal. 14   
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“ Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi 

satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri 

dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru.”2 

Dalam hal ini merger diartikan sebagai penggabungan dari dua perusahaan 

atau lebih dengan mempertahankan salah satu perusahaan dengan melikuidasi 

atau membubarkan perusahaan lainnya yang menggabung. Penggabungan ini 

yaitu menggabungkan perusahaan lain dalam satu perusahaan yang telah ada 

sebelumnya.  

Definisi “Penggabungan” tersebut kemudian dimuat secara khusus 

dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998, 

mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan 

Terbatas, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : 

“ Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 

(satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan 

perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang 

menggabungkan diri menjadi bubar.” 3 

 Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk 

restrukturisasi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam 

lingkaran dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger ini melibatkan 

berbagai aspek, diantaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses 

merger dari permulaan proses hingga akhir proses.   

                                                 
       2 Undang – Undang  Republik  Indonesia  No.1 Tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas, 
Surabaya : Arkola, pasal 102 angka 2.  
       3 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1998, Jakarta : CV 
Eko Jaya, Cetakan ke-1, 1998, hal. 381.  
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Pada dasarnya penggabungan perusahaan inipun juga harus 

memperhatikan berbagai faktor, sebagai pertimbangan apakah perusahaan 

tersebut layak untuk melakukan merger dengan perusahaan lain. Hal ini dapat 

kita lihat dari berberapa faktor seperti faktor produksi, faktor finansial, faktor 

pajak, faktor hukum, faktor SDM, dan lain-lain. Banyak perusahaan di 

Indonesia yang melakukan merger dalam rangka memajukan usahanya. Pada 

perusahaan yang melakukan merger, maka perusahaan tersebut akan 

melakukan “ reorganisasi”. Pengertian Reorganisasi perusahaan dalam artian 

yang luas, ialah perubahan mengenai imbangan atau susunan tertentu, baik 

yang menyangkut struktur organisasi perusahaan maupun struktur modal dari 

suatu perusahaan. Pengertian Reorganisasi perusahaan dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu : 1).Reorganisasi Yuridis, yaitu perubahan mengenai 

bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha. 2). Reorganisasi 

Intern, yaitu perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi (organisasi 

intern) dari suatu perusahaan atau badan usaha. 3). Reorganisasi Finansial, 

ialah perubahan menyeluruh dari keseluruhan struktur modal dalam 

perusahaan. 4 

 Kalau tabungan merupakan sumber dana untuk membiayai 

pembangunan ekonomi, maka tingkat perkembangan ekonomi lebih 

ditentukan oleh cara bagaimana dana-dana itu digunakan. Wiraswasta yang 

merupakan kunci atau yang mempunyai kegiatan menentukan dalam 

                                                 
      4 Bambang Riyanto, Dasar - Dasar  Perusahaan,  Yogyakarta :  Yayasan  Badan  Penerbit 
Gadjah Mada, 1989, hal. 240. 
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pembangunan ekonomi. 5 Untuk itu sikap yang cermat sangat perlu dilakukan 

dalam mencapai keberhasilan, seperti dalam melakukan merger perusahaan. 

Dalam dunia usahapun tipe merger juga perlu diperhatikan. Tipe merger dari 

kacamata ekonomi dan biasanya dipergunakan dan diaplikasikan dalam dunia 

usaha adalah tipe merger horizontal (Horizontal Merger), merger vertikal 

(Vertikal Merger), dan merger konglomerat (Conglomerate Merger), 

sedangkan dari kacamata hukum, tipe merger dilihat semata-mata dari 

perikatannya, yaitu “ Statutory Merger “ yang diatur oleh syarat-syarat yang 

ditetapkan pemerintah dimana para pihak terikat suatu akta merger (Istilah 

Anglo- Saxon : act of merger) merupakan dokumen yang diajukan kepada 

pemerintah bersama-sama dengan dokumen merger terkait. 6 

Perundang-Undangan yang mempengaruhi bisnis kian meningkat 

jumlahnya dari tahun ke tahun. Perundang – undangan mempunyai sebuah 

tujuan. Pertama adalah untuk melindungi perusahaan dari ancaman persingan 

yang tidak sehat diantara sesamanya. Para eksekutif perusahaan semuanya 

menghargai persaingan, tetapi mencoba untuk meredakannya jika mengenai 

mereka. Jika nampak membahayakan mereka mununjukkan kelebihannya. 

Dengan demikian hukum telah disahkan untuk merumuskan dan mencegah 

terjadinya persaingan yang tidak sehat. Kedua tujuan dari peraturan 

pemerintah adalah untuk melindungi konsumen dari praktek-praktek 

perusahaan yang tidak jujur, dan  Ketiga tujuan dari peratuaran pemerintah 

                                                 
      5 Irawan  dan  M. Suparmoko,  Ekonomi Pembangunan,  Yogyakarta :  BPFE  – Yogyakarta, 
1992,  hal.222. 
      6 Cornelius Simanjuntak, Hukum Merger Perseroqan Terbatas Teori dan Praktek, Bandung : 
PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 26. 
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adalah untuk melindungi minat masyarakat yang lebih besar terhadap tingkah 

laku perusahaan yang tak terkendali. 7 

Dalam munculnya Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, yang juga mengatur masalah merger pada Bab. VII 

merupakan tanggapan pemerintah terhadap perekonomian di Indonesia. Sebab 

peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara 

nasional maupun internasional. Adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 

secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan mempengaruhi kondisi 

dunia usaha yang diatur di dalamnya, demikian pula yang menyangkut 

masalah merger perusahaan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas pasal 102 (2 ) dijelaskan dalam menggabungkan 

perusahaan terlebih dahulu harus dibuat rancangan penggabungan yang dibuat 

bersama oleh Direksi dari masing-massing perusahaan yang akan melakukan 

merger. Dimana dalam rancangan tersebut harus memuat : Nama-nama 

perusahaan yang akan melakukan merger, alasan diadakannya merger, tata 

cara pengaturan saham, rancangan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, 

dan neraca perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari 

semua perseroan yang akan melakukan merger. Dan penggabungan 

perusahaan akan dapat dilakukan setelah Rancangan Penggabungan 

                                                 
       7 Philip Kolter,  Manajemen Pemasaran  ( Analisis, Perencanaan, dan  Pengendalian ), alih 
bahasa Jaka Warana. WSM, Jakarta : Erlangga, 1992, hal. 148.  
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Perusahaan ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-

masing perusahaan. 

Dalam merger perusahaan yang merupakan perbuatan hukum ini juga 

harus memperhatikan kepentingan para pemegang saham minoritas, karyawan 

perusahaan, dan juga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam 

melakukan usaha. Dan hal inipun tidak mengurangi hak pemegang saham 

minoritas untuk menjual saham dengan harga wajar.  

Sebagai salah satu faktor pengggerak usaha perseroan, karyawan 

(pekerja) merupakan pihak yang terkena dan merasakan akibat langsung dari 

merger. Merger yang tujuannya, antara lain untuk menghasilkan efesiensi, 

akan menjadikan eksisitensi tenaga kerja (karyawan) sebagai perhatian (fokus) 

utama bagi para manajemen (Direksi) perseroan-perseroan yang melakukan 

merger, khususnya manajemen (Direksi) perseroan yang akan menerima 

penggabungan (perusahaan hasil merger), yaitu apakah merger yang akan 

dilakukan akan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) 

terhadap karyawan / pekerja perusahaan-perusahaan yang melakukan merger.8  

Pada perusahaan yang akan melakukan merger, sebelum 

pelaksanaannya ada beberapa persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan 

oleh perusahaan. Baik yang sifatnya ke dalam (internal) perusahaan yang akan 

melakukan merger, maupun yang sifatnya keluar (eksternal). Persiapan-

persiapan ini diantaranya : 

 

                                                 
       8 Cornelius Simanjuntak, Op. Cit.,  hal.131. 



 7

a. Penunjukan pihak profesional. 

Pihak profesional ini adalah pihak yang memiliki keahlian atau 

pengalaman spesifik tertentu yang ditunjuk dan dilibatkan untuk 

memberikan produk jasanya dalam rangka persiapan transaksi merger 

tersebut. Pihak profesional tersebut diantaranya adalah akuntan, konsultan 

hukum, perusahaan penilai, notaris, konsultan pajak, dan penasihat 

keuangan. 

b. Pemeriksaan Hukum (Legal Due Digence). 

Merger yang paling sedikit melibatkan dua perusahaan ini tidak akan 

berhasil dengan baik apabila perusahaan tersebut tidak dilakukan 

pemeriksaan aspek hukumnya. Hal ini dilakukan oleh konsultan hukum 

(lawyer) yang datang ke perusahaan untuk memeriksa arsip khusus dan 

melakukan legal audit, untuk melihat kelayakan perusahaan tersebut. 

c. Penyusunan Usulan Rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, 

dan Konsep Akta Merger. 

Dalam penyusunan usulan ini menjadi tanggung jawab dan tugas pokok 

utama Direksi masing-masing perusahaan yang melakukan merger, dan 

diadakan rapat Direksi untuk kesepakatan usulan rencana penggabungan. 

d. Penyampaian Rancangan Penggabungan kepada Kreditur. 

Kreditur merupakan pihak yang tergolong penting dan menentukan 

keberhasilan merger. Setelah adanya rapat Direksi hasil rancangan tersebut 

disampaikan kepada kreditur. Tahap ini merupakan tahap yang sangat 
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menentukan dapat dilaksanakan merger atau tidak, karena jika ada 

keberatan dari kreditur, maka merger tidak dapat dilakukan. 

e. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pelaksanaan persiapan 

merger memegang peranan sangat penting, tidak ada merger tanpa 

keputusan RUPS. Ini merupakan keputusan tertinggi dalam rapat, dimana 

pemegang saham yang hadir harus 2/3 dari jumlah pemegang saham. 

Setelah persiapan - persiapan tersebut diatas dilaksanakan, barulah merger 

dapat dilaksanakan. Keputusan melaksanakan merger harus dipertimbangkan, 

karena dampak merger tersebut dapat terjadi pada aspek strategi, aspek 

keuangan, aspek operasional, aspek kemanusiaan, dan kultur organisasi 

perseroan disamping dampak sosial dan politik.      

Untuk menghindari dampak yang dapat merugikan berbagai pihak 

dalam pelaksanaan merger ini, maka dibutuhkan pengawasan serta 

pendampingan dari pemerintah dalam pelaksanaannya. Tentunya dalam hal ini 

pelaksanaan merger harus sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995, 

dan juga ketentuan dalam peraturan lainnya yang mengaturnya. Dimana 

pengawasan dan pendampingan ini perlu dilakukan dari awal proses yaitu  

persiapan-persiapan merger hingga pelaksanaan merger tersebut.  

Dengan adanya pengaturan mengenai merger perusahaan dalam 

Undang-Undang No.1 Tahun 1995, sedikit banyak akan menjadi suatu arahan 

dan rambu-rambu dalam menjalankan dan mengemudikan bisnis perusahaan. 

Sehingga pada persiapan maupun pelaksanaan merger perusahaan dapat 
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menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan baik pada perusahaan 

yang akan melakukan merger maupun merugikan pihak lain. Dengan 

demikian dalam penulisan ini mengarah pada peran dan pengaruh 

diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas, dimana Undang-Undang ini akan mengatur persiapan dan 

pelaksanaan merger perusahaan, dengan demikian perusahaan yang akan 

melakukan merger memiliki arahan yang jelas dalam pelaksanaannya. Untuk 

itu penulis mengadakan penelitian pada perusahaan yang telah melakukan 

merger perusahaan, dimana dalam penelitian ini penulis meneliti pelaksanaan 

merger pada PT. Baktindotexs Prima sebagai perusahaan yang memproduksi 

kain mori yang melakukan merger dengan PT. Batik Bakti sebagai perusahaan 

yang memproduksi bahan batik. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik 

untuk melakukan kajian dengan mengambil judul sebagai berikut : 

“MERGER PERUSAHAAN.”( Studi Tentang Pengakomodasian Hukum 

Positif dalam Merger Antara PT. Baktindoteks Prima dengan PT. Batik 

Bakti di Ponorogo).   

B. Pembatasan Masalah. 

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada bahasan yang diharapkan 

dan tidak terjadi pengertian yang kabur, maka diperlukan pembatasan 

masalah. Adapun masalah yang dikaji dalam penulisan ini dibatasi pada 

pembahasan sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini penulis meneliti masalah  pelaksanaan merger 

perusahaan antara PT. Baktindoteks Prima dengan PT. Batik Bakti. 



 10

2. Hal yang dianalisis adalah proses merger yang terjadi antara PT. 

Baktindoteks Prima dengan PT. Batik Bakti dan perlindungan hukum 

terhadap tenaga kerja dari pelaksanaan merger perusahaan. 

C. Perumusan Masalah. 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan secara lebih rinci 

permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini dapat penulis rumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses merger yang terjadi antara PT. Baktindoteks Prima 

dengan PT. Batik Bakti ?  

2. Bagaimana perlindungan Hukum bagi tenaga kerja dengan terjadinya 

merger  antara  PT. Baktindoteks Prima dengan PT. Batik Bakti ?  

D. Tujuan Penelitian. 

Melihat permasalahan dan latar belakang diatas, penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan proses merger perusahaan melalui  tahap – 

tahap pelaksanaan merger perusahaan. 

2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan 

terjadinya merger perusahaan. 

E. Manfaat Penelitian. 

 1. Manfaat Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan sederhana 

bagi perkembangan pemikiran hukum di Indonesia dan dapat memberikan 

masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat di bidang hukum, dalam 
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upaya penerapan hukum perusahaan yang sehat, terutama dalam 

pelaksanaan merger perusahaan. 

 2. Manfaat Praktis. 

Untuk menambah bahan dan masukan informasi pada para pelaku hukum 

atau perusahaan dalam melakukan persiapan merger, terutama PT. 

Baktindotexs Prima dengan PT. Batik Bakti, serta pihak – pihak yang 

membutuhkan. Dan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat 

pada umumnya tentang pelaksanaan merger perusahaan.  

 

F. Metode Penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif 

analitis, penelitian normatif analitis dipakai dalam penelitian hukum. Karena 

menyangkut peraturan atau hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif. Dikatakan kualitatif karena obyek penelitiannya pada 

pengakomodasian hukum positif yang berlaku terhadap merger perusahaan 

berkaitan dengan proses merger yang terjadi serta  perlindungan hukum 

terhadap tenaga kerja dari kedua perusahaan yang melakukan merger ini. 

Bodgam dan Taylor mendefinisikan metodelogi kualitatif, sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.9  

                                                 
       9  Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-ke 
18, 2004, hal. 3. 
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Sebagai suatu karya ilmiah penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. 

Melalui penelitian tersebut dilakukan analisis terhadap data yang telah 

diperoleh di lapangan dan dikumpulkan serta diolah. 10 

Untuk mencapai tujuan dan sassaran yang dikehendaki, maka penulis 

menggunakan berbagai metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan. 

Seperti telah diuraikan diatas metode pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal .Metode ini merupakan 

metode pendekatan berdasarkan peraturan hukum yang dikonsepkan oleh 

negara dan dilihat pada praktek pelaksanaannya. Yang lebih kearah 

penelitian kualitatif karena dilihat daari pelaku sosialnya. 

2. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

diskriptif analitik. Menurut Winarno Surachmad, metode penelitian 

diskriptif analitik adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun 

data, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran 

data tersebut.11  Jadi dalam penelitian ini, penulis berupaya menganalisis 

bagaimanakah peran Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas terhadap perlindungan tenaga kerjanya dari pelaksanaan merger 

perusahaan.   

                                                 
      10 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatik Suatu Tindakan, Jakarta : Rajawali, 1990, 
hal. 228. 
      11 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik, Bandung : 
Tarsito, 1985, hal. 139.  
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3. Lokasi Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Ponorogo Jawa Timur, yaitu PT. Baktindoteks 

Prima sebagai perusahaan hasil gabungan dari PT. Baktindoteks Prima   

yang memproduksi kain mori dengan PT. Batik Bakti sebagai penghasil 

bahan batik. Dan juga Undang – Undang serta Peraturan yang berlaku. 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh data yang sangat berguna 

untuk menyelesaikan penulisan skripsi.   

4. Jenis Data. 

Dalam penulisan skripsi ini, karena bersifat doktrinal, maka lebih banyak 

menggunakan data sekunder. Jenis data yang digunakan antara lain : 

a. Data Primer. 

Data yang berupa keterangan tentang obyek yang diteliti, yang secara 

langsung diperoleh penulis dalam mengadakan penelitian di lapangan. 

b. Data Sekunder. 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari bahan yang tertulis 

berupa perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 

1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 102 – pasal 109, 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, 

Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, buku-buku, 

laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti.     

 

 



 14

5.   Sumber Data. 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek 

darimana data itu diperoleh. 12 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu : 

a. Sumber data primer. 

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang 

dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dari perusahaan yang  

pernah melakukan merger. Terutama dalam persiapan – persiapan 

mergernya.   

b. Sumber data sekunder. 

Yaitu sumber data yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai 

sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi buku-buku yang 

berkaitan dengan  pendapat para ahli hukum, maupun data resmi ( 

perundang-undangan ) yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, 

dan laporan-laporan hasil penelitian.   

       6.  Metode Pengumpulan Data. 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 

dua cara, yaitu : 

a. Pengamatan langsung. 

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang diamati 

sacara langsung. 

                                                 
           12 Suharsini  Arikunto,  Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka 
Cipta, 1998, hal. 114.  
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b. Dokumentasi. 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data 

serta mencatat keseluruhan data yang berkaitan dan yang diperlukan 

dalam penulisan penelitian skripsi ini, terutama yang berupa data tertulis 

( dokumen atau berkas laporan – laporan yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini). 

c. Wawancara (Interview) 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan secara 

langsung kepada narasumber.. 

7. Metode Analisa Data. 

Untuk sampai pada kesimpulan, maka logika yang digunakan pada 

penelitian ini adalah logika berfikir deduktif,.dengan perincian sebagai 

berikut :   

1. Norma, yurisprudensi atau doktrin, ditempatkan sebagai premis mayor. 

2. Data sekunder dan juga data primer pada taraf tertentu yang terkumpul 

dan telah diolah ditempatkan sebagai premis minor. 

3. Konklusi akan diperoleh dengan cara menganalisis data sekunder 

(premis minor) dengan norma, yurisprudensi dan doktrin (premis 

mayor). Sehingga pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu 

keputusan.  
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Atau dengan kata lain yang dimaksud metode deduktif, adalah cara 

berfikir  dimana dari pernyataan yang bersifat  umum ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus.13 

G. Sistematika Penulisan Skripsi. 

Untuk lebih mensistematisasikan pembahasan, penyusunan hasil 

penelitian ini dibagi kedalam empat bab sebagi berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN. 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

2. Manfaat Praktis 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

2. Jenis Penelitian 

3. Lokasi Penelitian 

4. Jenis Data 

5. Sumber Data 

6. Metode Pengumpulan Data 

7. Metode Analisa Data 
                                                 

13 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 2001, Hal. 48. 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II : LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Merger 

B. Perkembangan Merger 

1. Gelombang Merger Pertama 

2. Gelombang Merger Kedua 

3. Gelombang Merger Ketiga 

4. Gelombang Merger Keempat 

C. Faktor – Faktor Terjadinya Merger 

1. Faktor Sinergi (Synergy) 

2. Faktor Perpajakan (Taxes) 

3. Faktor Tawar Menawar (Bargains) 

4. Faktor Perluasan atau Ekspansi (Expansion) 

5. Faktor Kekuatan Pasar (Market Power) 

6. Faktor Peluang Pertumbuhan (Growth Opportunities) 

7. Faktor Likuiditas Perusahaan (Liquidity) 

8. Faktor Struktur Rasio Hutang dan Ekuitas (D/C Ratio) 

9. Faktor Pendapatan (Earnings) 

10. Faktor Tenaga Manajerial (Managerial Skill) 

11. Faktor Keuntungan Teknologi (Technology Benefits) 

12. Faktor Kombinasi Sumber Pelengkap (Combining 

Complementary Resources) 
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13. Faktor Bertahan dan Menyerang ( Defensive dan 

Offensive) 

D. Macam – Macam Tipe Dari Merger Perusahaan 

1. Merger Horizontal  (Horizontal Merger)   

2. Merger Vertikal (Vertical Merrger) 

3. Merger Konglomerat (Conglomerat Merger) 

E. Bentuk Pelaksanaan Merger 

1. Friendly Merger (Merger Ramah) 

2. Unfriendly / Hostile Merger (Merger Paksa) 

F. Bentuk Merger Dari Sudut Perpajakan 

1. Bentuk Umum Peggabungan Usaha (Basic Merger) 

2. Penggabungan Usaha Ke-Induk Perusahaan (Upstream 

Merger) 

3. Penggabungan Usaha Ke-Anak Perusahaan (Downstream 

Merger) 

4. Penggabungan Usaha Horizontal (Brother – Sister Merger) 

G. Tujuan Merger Perusahaan 

H. Akibat Pelaksanaan Merger Perusahaan 

I. Pelaksanaan Merger Perusahaan Serta Peraturan Yang 

Mengaturnya 

a.  Tahap  -  Tahap   Pelaksanaan   Merger   serta  Peraturan  yang  

     mengaturnya. 

                 1. Merger Vertikal 
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                 2. Merger Horizontal 

                 3. Merger Konglomerat 

     b.  Munculnya Peraturan Merger di Indonesia. 

J.   Perlindungan   Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  akibat   Pelaksanaan 

      Merger Perusahaan.   

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

A. Gambaran Umum PT. Baktindoteks Prima Sebagai Perusahaan 

Hasil Merger 

1. Jenis Produksi 

2. Kegiatan Usaha PT. Baktindoteks Prima 

a. Pembelian Bahan 

b. Proses Penenunan 

c. Proses Pembuatan Bahan 

d. Packing / Pengepakan 

e. Pemasaran / Penjualan 

B. Hasil Penelitian 

1. Tahap – Tahap Pelaksanaan Merger PT. Baktindoteks 

Prima dengan PT. Batik Bakti. 

a. Tahap Persiapan Merger Perusahaan PT. 

Baktindoteks Prima dengan PT. Batik Bakti. 

b. Tahap Pelaksanaan Merger PT. Baktindoteks 

Prima dengan PT. Batik Bakti. 
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2. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Akibat Merger 

antara PT. Baktindoteks Prima dengan PT. Batik Bakti. 

C. Pembahasan 

1. Tahap – Tahap Pelaksanaan Merger PT. Baktindoteks 

Prima dengan PT. Batik Bakti. 

a. Tahapan Persiapan – Persiapan Merger Kedua 

Perusahaan. 

b. Tahap Pelaksanaan Merger Perusahaan. 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat 

Merger. 

BAB IV :  KESIMPULAN DAN SARAN. 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




