
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Era globalisasi memberikan dampak dan perkembangan dalam seluruh 

aspek kehidupan, salah satunya adalah bagi perekonomian Indonesia. Dapat 

dilihat dengan pengaruh globalisasi, perkembangan perekonomian menjadi 

semakin meningkat dan adanya pasar bebas yang mengakibatkan semakin 

ketatnya persaingan usaha tidak hanya ditingkat nasional tetapi juga secara 

internasional. 

Persaingan usaha secara pasti dialami oleh setiap perusahaan sehingga 

mendesak perusahaan untuk dapat mengembangkan strategi untuk 

mempertahankan keberadaannya dan memperbaiki kinerja agar tetap bertahan 

dipasar dan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan keuntungan 

maksimal setiap tahunnya. Setiap perusahaan menerapkan teknik dan cara serta 

alat yang berbeda sesuai dengan kondisi perusahaan untuk mencapai tujuan dan 

bertahan dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat (Malik, Melati, Khan, & Khan, 

2014). Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk tetap tumbuh dan 

berkembang di tengah persaingan pasar dan mengembangkan bisnisnya ke arah 

lebih baik. Salah satu pengembangan dapat dilakukan perusahaan melalui 

ekspansi bisnis (perluasan usaha) sebagai strategi berbisnis. Ekspansi dapat 

dilakukan secara internal dan eksternal. 
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Ekspansi internal dilakukan perusahaan dengan penambahan divisi-divisi 

yang ada dalam perusahaan, perluasan kapasitas pabrik, dan peningkatan unit 

produksi. Sedangkan ekspansi eksternal yang biasa sering dilakukan sebagian 

besar perusahaan adalah merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi adalah alat 

untuk ekspansi bisnis, memperoleh keunggulan kompetitif dan mendapatkan 

sinergi (Gupta, 2012). Secara teoritis, merger dan akuisisi bukanlah istilah yang 

sama. Merger adalah proses dimana dua atau perusahaan bergabung dan muncul 

sebagai perusahaan baru, sedangkan akuisisi adalah proses dimana satu 

perusahaan mengambil alih perusahaan lain dan menjalankan bisnisnya 

(Tanriverdi & Uysal, 2015). Merger dan akuisisi diartikan sebagai kegiatan yang 

melibatkan pengambilalihan perusahaan, restrukturisasi perusahaan, atau 

pengendalian perusahaan yang mengubah struktur kepemilikan perusahaan (Rao 

& Kumar, 2013).  

Merger dan akuisisi menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan yang 

memiliki keuntungan rendah dan susah bertahan di pasar yang terus berkembang. 

Merger dan akuisisi merupakan strategi bisnis yang memungkinkan perusahaan 

masuk ke pasar potensial yang baru atau ke area bisnis yang baru (Malik et al., 

2014).  

Berbagai alasan menyebabkan suatu perusahaan melakukan merger dan 

akuisisi. Tujuan utama perusahaan di balik kesepakatan merger dan akuisisi 

adalah bekerja sama dengan perusahaan lain yang bisa lebih bermanfaat 

dibandingkan bekerja sendiri di pasar. Karena merger dan akuisisi, laba atas 

ekuitas dan kekayaan pemegang saham meningkat dan mengurangi biaya terkait 
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(biaya operasi) untuk perusahaan (Georgios & Georgios, 2011). Tujuan penting 

berikutnya merger dan akuisisi adalah untuk bertahan di efisiensi pasar yang cepat 

dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Manajemen perusahaan juga 

mendukung merger dan akuisisi karena otoritas mereka akan meningkat dan 

tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan tercapai (Gattoufi, 

Almuharrami, & Alkiyumi, 2009). Merger dan akuisisi umumnya ditujukan untuk 

memperoleh sinergi atau nilai tambah yang tidak hanya jangka pendek tetapi 

bersifat jangka panjang dengan meningkatnya economics of scales dan economics 

of scope serta kekuatan finansialnya (Mardianto, Christian, & Edi, 2018). 

Merger dan akuisisi yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan 

mengakibatkan perubahan kinerja dan finansial perusahaan akan tampak dalam 

laporan keuangan yang disajikan. Berhasil atau tidaknya merger dan akuisisi dapat 

dilihat dan dinilai dari kinerja keuangan kedua perusahaan setelah melakukan 

merger dan akuisisi. 

Berbagai penelitian telah secara empiris membanding kinerja perusahaan 

untuk memeriksa pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan. 

Merger yang memberikan pengaruh signifikan adalah penggabungan Pharmacia 

& Upjohn dan Mosanto, yang membentuk Pharmacia Corporation pada tahun 

2000. Penggabungan ini mengilustrasikan bagaimana sinergi dalam ruang 

teknologi yang memicu merger. Kedua perusahaan itu tidak hanya aktif di bidang 

resep obat-obatan, tetapi juga di berbagai bidang produk yang bersifat 

komplementer. Motif merger kedua masing-masing perusahaan adalah untuk 

mendapatkan akses ke aset dan keterampilan teknologi lainnya. Merger 
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memungkinkan Pharmacia & Upjohn akses ke teknologi baru untuk 

memproduksi produk Monsanto yang paling sukses (Celebrex) dengan 

menggunakan platform teknologi baru yang dikenal sebagai inhibitor khusus Cox-

2. Demikian pula Pharmacia & Upjohn memiliki keahlian kuat dalam 

bioteknologi (genomik) berdasarkan pada protein biotek besar, yang belum di 

adopsi oleh Monsanto dalam bahan kimia kecilnya sebelum penggabungan (Bena 

& Li, 2014). 

Keberhasilan merger dan akuisisi menjadi topik yang sering di perdebatkan  

karena beberapa penelitian yang dilakukan mengenai topik ini sering 

menunjukkan hasil yang bertentangan. Dampak positif merger dan akuisisi tidak 

selalu dirasakan oleh setiap perusahaan. April 2010 Hewlett-Packard membeli 

perusahaan Palm, yang merupakan sebuah perusahaan perangkat mobile. Palm 

mulai melemah setelah munculnya Blackberry, iPhone dan Android. Palm tidak 

dapat bangkit karena terganggu dengan sistem operasi kuno dan hardware murah. 

Setelah pembelian US$ 1,2 miliar, Palm menjadi sebuah unit Hewlett-Packard. 

Palm mengakui kritis pada musim panas 2011 dan tidak cukup untuk 

menyelamatkan perusahaannnya meski telah mengubah sistem operasi 

(DetikFinance, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas, merger dan akuisisi memberikan banyak manfaat 

bagi perusahaan. Perusahaan memutuskan melakukan aksi merger dan akuisisi 

dengan maksud dapat memberikan peningkatan terhadap kinerja perusahaan. 

Namun hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak selalu konsisten 

menimbulkan banyak perdebatan. Uraian latar belakang diatas mendasari penulis 
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untuk melakukan penelitian mengenai aksi merger dan akuisisi. Penelitian ini 

berjudul “Dampak Aksi Korporasi terhadap Kinerja Perusahaan”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Merger dan akuisisi merupakan topik yang cukup populer di dalam dunia 

usaha. Data analisis Institute of Mergers, Acquisition and Alliances di seluruh 

dunia menunjukkan bahwa tahun 2017 perusahaan mengumumkan lebih dari 

50.600 transaksi M&A dengan nilai total lebih dari US$ 3,5 triliun (2,9 triliun 

EUR / 2,5 triliun GBP). Dibanding tahun 2016, jumlah transaksi hanya tumbuh 

sebesar 2,9% sementara nilainya turun 2% (IMAA, 2017). Peningkatan jumlah 

transaksi M&A yang terjadi mengindikasi bahwa strategi ini semakin diminati 

oleh perusahaan sebagai strategi percepatan pertumbuhan. 

Di Indonesia, hingga 6 April 2017 aksi M&A telah mencapai US$ 2,1 miliar 

atau sama dengan Rp 27,93 triliun dengan kurs Rp 13.300 per dolar Amerika 

Serikat. Periode yang sama tahun sebelumnya, angka ini bertambah sebesar 2,1%. 

Jumlah kesepakatan mencapai 56. Dari total tersebut, senilai US$ 334,1 miliar 

berstatus complete, US$ 707,5 berstatus pending dan US$ 1 miliar berstatus 

proposed (Databoks, 2017). 

Aksi korporasi berupa merger dan akuisisi global meningkat pesat 

sepanjang kuartal tahun pertama tahun 2018. Total nilainya pun cukup fantastis, 

sebesar US$ 1,2 triliun. Merger yang meningkat selama tiga bulan ini dipicu oleh 

reformasi pajak AS dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di Eropa. Pasar 

ekuitas dan pasar surat utang yang kuat serta arus kas yang melimpah di banyak 
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perusahaan juga dikatakan membantu meningkatkan kepercayaan diri banyak 

perusahaan untuk melakukan merger. Diantara kesepakatan terbesar yang dicapai  

pada kuartal ini adalah asuransi kesehatan AS, Cigna Corp yang mengakuisisi 

jaringan farmasi AS Express Scripts Holding Co senilai US$ 67 miliar dan utilitas 

Jerman E.ON SE yang mengakuisisi RWE AG senilai US$ 38,5 miliar. Secara 

total, volume M&A meningkat dua kali lipat di Eropa pada kuartal pertama, 

sementara AS naik 67% dan Asia naik 11% (Kontan.co.id, 2018) 

Uraian diatas menjelaskan bahwa aksi merger dan akuisisi semakin sering 

dilakukan di berbagai negara. Aksi merger dan akuisisi pada umumnya dilakukan 

untuk meningkatkan pertumbuhan atau diversifikasi usaha, menciptakan sinergi, 

meningkatkan dana, dan meningkatkan likuiditas pemilik sehingga kinerja 

perusahaan mengalami peningkatan. Penelitian ini ditujukan melihat bagaimana 

pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan karena peningkatan 

kinerja perusahaan setelah merger dan akuisisi merupakan bukti bahwa aksi 

korporasi tersebut telah sukses dilaksanakan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adapun permasalahan yang telah di rumuskan penulis akan dijelaskan 

dibawah ini: 

1. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak signifikan terhadap 

gross profit ratio? 

2. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak signifikan terhadap 

operating profit ratio? 
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3. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak signifikan terhadap 

net profit ratio? 

4. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak signifikan terhadap 

return on capital employed ratio? 

5. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak signifikan terhadap 

earning per share? 

6. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak signifikan terhadap 

return on assets? 

7. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak signifikan terhadap 

return on equity? 

8. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak terhadap return on net 

worth? 

9. Apakah merger dan akuisisi memberikan dampak terhadap earning 

quality? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian 

akan diuraikan dibawah ini: 

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap 

gross profit ratio. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap 

operating profit ratio. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap net 

profit margin ratio. 

4. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap 

return on capital employeed ratio. 

5. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap 

earning per share. 

6. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap 

return on assets. 

7. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap 

return on equity. 

8. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap 

return on net worth. 

9. Untuk mengetahui bagaimana dampak merger dan akuisisi terhadap 

earning quality. 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak: 

1. Pihak manajemen perusahaan 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan petunjuk dan informasi 

kepada pihak manajemen mengenai hasil kinerja perusahaan setelah 

dilakukannya merger dan akuisisi. Hasil penelitian dapat digunakan 

pihak manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan dan strategi 

mengenai cara memaksimalkan kinerja keuangan dengan memanfaatkan 

salah satu aksi korporasi yaitu merger dan akuisisi. 

2. Pihak investor 
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Penelitian yang dilakukan memberikan masukan dan informasi kepada 

investor dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi 

sehingga dapat memperoleh pengembalian yang optimal. 

3. Pihak akademisi 

Penelitian yang dilakukan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan 

lebih luas tentang merger dan akuisisi. Hasil penelitian ini dapat 

menyempurnakan temuan-temuan empiris sebelumnya serta dapat 

menjadi dasar dan saran serta rekomendasi untuk mengembangkan 

penelitian merger dan akuisisi selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan terdiri atas 5 bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama menjelaskan secara singkat mengenai alasan yang 

mendasari penelitian ini dilakukan, permasalahan yang terjadi 

sekarang, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab kedua menjelaskan secara sistematis tentang penelitian-

penelitian terdahulu dan hasil yang didapatkan yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas, perancangan 

model penelitian yang akan diteliti penulis serta perumusan 

hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ketiga menguraikan mengenai rancangan dan objek penelitian, 

variabel yang akan dikaji dalam penelitian, teknik pengumpulan 

serta metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat menjelaskan hasil pengujian deskriptif statistik, hasil 

pengujian outlier, hasil uji normalitas setelah data outlier dihapus, 

dan hasil uji t yang memberikan pembahasan atas hipotesis yang 

telah di rumuskan. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

   Bab kelima menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan, serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk 

membantu penelitian selanjutnya. 
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