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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1. Tata Kelola Perusahaan Terhadap Merger dan Akuisisi 

Perkembangan yang cepat dan persaingan di dunia usaha yang lebih ketat 

seringkali terjadi persaingan menjadi tidak sehat dan masing-masing berusaha 

untuk saling menjatuhkan dan merugikan pihak lainnya. Cara untuk mengatasi 

segala tindakan ini yaitu diperlukan suatu bentuk kerjasama antara berbagai pihak 

yang diharapkan kerjasama tersebut dapat saling menguntungkan. Penggabungan 

usaha merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat diterapkan, 

penggabungan dilakukan dengan perusahaan dibidang sejenis maupun tidak 

sejenis.  

Ikatan Akuntan Indonesia (2010) dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 22 menjelaskan bahwa kombinasi atau penggabungan 

bisnis dibedakan menjadi merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). 

Merger merupakan penggabungan satu atau lebih perusahaan yang menyatu 

dengan perusahaan lain yang menjadi satu entitas ekonomi. Sedangkan akuisisi 

merupakan penggabungan usaha yang disebabkan karena adanya pengambilalihan 

kontrol (kendali) atas aktiva serta operasi oleh perusahaan lainnya. Hal yang sama 

diungkapkan oleh Khan (2011) yang mempresentasikan definisi merger yaitu dua 

atau lebih perusahaan saling berdekatan dan membentuk satu perusahaan. 

Gambar 2.1 Ilustrasi Merger, sumber: Data diolah, 2017 

PT A PT B 
PT A 
atau 

PT B 

Jimmy Tjong, Analisis Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Merger dan Akuisisi, 2019 
UIB Repository©2019



11 
 

  Universitas Internasional Batam 

Georgios dan Georgios (2011) menjelaskan akuisisi adalah keadaan dimana 

perusahaan yang lebih besar dengan finansial yang sehat membeli perusahaan 

yang lebih kecil. Meskipun demikian, ada beberapa jenis akuisisi. Dua jenis 

akuisisi yang telah banyak dipraktikkan di kebanyakan organisasi adalah akuisisi 

aset dan akuisisi saham. Akuisisi aset adalah akuisisi dimana pembeli 

memperoleh semua atau sebagian aset dan bisnis penjual, sesuai dengan kontrak 

yang ditandatangani antara pembeli dan penjual. Sebaliknya, akuisisi saham 

adalah akuisisi dimana seluruh atau sebagian saham beredar dari penjual diperoleh 

dari pemegang saham penjual.  

Pengambilalihan hanya terjadi bila kontrol perusahaan penjual lolos ke 

pembeli. Dalam penelitian ini kata-kata akuisisi dan pengambilalihan memiliki 

arti yang sama karena kriteria tersebut adalah bahwa perusahaan yang 

mengakuisisi seharusnya mengakuisisi setidaknya 51% saham yang beredar dari 

perusahaan target. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Akuisisi, sumber: Data diolah, 2017 

Banyak definisi dari tata kelola perusahaan. Shleifer dan Vishny (1997) 

mengacu pada tata kelola perusahaan sebagai cara dimana investor perusahaan 

memastikan bahwa mereka akan menerima pengembalian investasi. Porta et al. 

(2000) menjelaskan bahwa investor luar memiliki seperangkat mekanisme yang 

disebut tata kelola perusahaan untuk melindungi diri agar tidak terjadi 
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pengambilalihan oleh orang dalam seperti manajer dan pemegang saham 

pengendali.  

Tata kelola perusahaan biasanya mengacu pada pedoman dimana 

perusahaan dikelola. Ini menentukan distribusi antara hak dan tanggung jawab 

dari beberapa pihak yang berbeda dalam perusahaan (seperti manajer, dewan 

direksi, kreditor, pemegang saham, regulator dan auditor serta pemangku 

kepentingan lainnya) serta prosedur dan peraturan pengambilan keputusan dalam 

operasional perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan dapat dilihat sebagai 

terbagi dalam dua kategori utama, baik internal maupun eksternal.  

Alat tata kelola internal mencakup dewan direksi, subkomite dewan dan 

program kompensasi, yang dirancang agar selaras dengan kepentingan pemegang 

saham dan manajer serta sistem kontrol perusahaan lainnya. Mekanisme tata 

kelola eksternal mencakup peraturan akuntansi dan persyaratan pelaporan 

peraturan, auditor eksternal, komunitas investasi, analis keuangan, undang-undang 

nasional dan pemegang saham sendiri (Millet-Reyes & Zhao, 2010). Penelitian 

yang dilakukan menggunakan delapan variabel independen tata kelola perusahaan 

yaitu ukuran dewan, dewan independen, keragaman jenis kelamin dewan, 

kompensasi eksekutif, kepemilikan managemen, kepemilikan institusional, masa 

jabatan CEO, dan kepemilikan saham CEO untuk meneliti bagaimana tata kelola 

suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja merger dan akuisisi perusahaan 

tersebut.  

Merger dan akuisisi memiliki peran ekonomi yang sangat penting dalam 

masyarakat, karena merger dan akuisisi merupakan investasi korporat terbesar dan 

karena operasi inilah yang cenderung menyebabkan biaya agensi yang besar, dan 
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dengan demikian menyebabkan konflik yang terus-menerus antar manajer dengan 

pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Sehingga diperlukan kontrol dan 

tata kelola perusahaan yang baik agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi 

selama proses merger dan akuisisi. Karena itu tata kelola suatu perusahaan dapat 

berdampak pada kualitas kinerja merger dan akuisisi perusahaan. Kualitas merger 

dan akuisisi yang baik tentunya diikuti dengan tata kelola yang baik pula. 

Sebaliknya jika tata kelola perusahaan buruk maka kualitas merger dan akuisisi 

akan buruk juga. 

 

2.2. Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Liu dan Wang (2013) melakukan 

analisa pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja merger dan akuisisi 

dalam memperoleh perusahaan. Penelitian Liu dan Wang (2013) mengambil tata 

kelola perusahaan sebagai variabel independen, yaitu struktur kepemilikan, 

ukuran dewan, dualitas CEO dan institusional investor. Sedangkan kinerja merger 

dan akuisisi sebagai variabel dependen.  

        

        

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian kinerja merger dan akuisisi di bawah 

perspektif tata kelola perusahaan, sumber: Liu dan Wang, 2013 
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dari tahun 2008 sampai 2009.  Hasil penelitian mengungkapkan struktur 

kepemilikan memiliki pengaruh positif pada kinerja merger dan akuisisi. Selain 

itu, analisis empiris menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kinerja merger dan akuisisi (Afza & Nazir, 2012; Chu, Teng, & 

Lee, 2016). Selain itu, investor institusi memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja merger dan akuisisi. Hasil menunjukkan bahwa dualitas CEO memiliki 

dampak signifikan terhadap kinerja jangka panjang.  

Begitu juga penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Pham, Oh, dan 

Pech (2015) menggunakan dualitas CEO sebagai variabel independen. Penelitian 

ini memberikan bukti yang mendukung teori kepengurusan bahwa dualitas CEO 

secara positif mempengaruhi hasil merger dan akuisisi di Vietnam. Secara khusus, 

perusahaan dualitas CEO secara signifikan memiliki pengumuman abnormal 

return dan kinerja pertumbuhan yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki 

peran CEO / Chairman terpisah. Pham et al. (2015) meneliti dualitas CEO dan 

akuisisi di Vietnam dimana perusahaan tidak memiliki peraturan antitakeover 

yang mapan untuk melindungi mereka dari kontrol korporasi sehingga hasil 

penelitian menunjukan hasil positif.  

Melihat penelitian sebelumnya, sebaliknya Masulis, Wang, dan Xie (2007) 

yang menyelesaikan analisis serupa yang berfokus pada antitakeover provisions 

menemukan bahwa dualitas CEO memberikan dampak negatif terhadap tingkat 

pengembalian pengakuisisi di antara perusahaan AS. Temuan mereka 

menunjukkan bahwa CEO di perusahaan dengan ketentuan antitakeover lebih 

banyak sehingga cenderung melakukan akuisisi yang kurang menguntungkan 

karena mereka menghadapi ancaman disiplin atas kehilangan kendali perusahaan. 
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Masulis et al. (2007) juga menemukan bahwa dualitas CEO memberikan dampak 

negatif terhadap perolehan pengakuisisi. 

Chu et al. (2016) melakukan penelitian yang fokus pada hubungan antara 

tata kelola bank dan hasil merger bank di bawah lingkungan peraturan khusus 

Taiwan pada tahun 2000. Chu et al. (2016) menggunakan variabel independen 

tata kelola yaitu remunerasi eksekutif, kepemilikan manajerial, keragaman jenis 

kelamin dewan dan keragaman pendidikan dewan. Sedangkan variabel dependen 

yang Chu et al. (2016) gunakan adalah kinerja merger dan akuisisi. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa wawasan struktur tata kelola bank internal 

memiliki pengaruh lebih besar pada efek nilai dari merger bank. Dengan 

demikian, regulator dapat meningkatkan kinerja merger dan akuisisi bank dengan 

meningkatkan tata kelola perusahaan. 

        

       

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian tata kelola perusahaan dan kinerja merger dan 

akuisisi di bank, sumber: Chu et al., 2016 

Penelitian mengambil sampel dari merger dan akuisisi bank di Taiwan 

selama periode 1997-2006, hasil menunjukkan adanya pengaruh positif dari 

kepemilikan manajerial terhadap kinerja dari aktivitas merger bank secara 

signifikan, sementara ukuran dewan berperngaruh negatif terhadap hasil merger 

dan akuisisi bank. Mereka juga menemukan bahwa keragaman dewan, termasuk 

Kepemilikan Manajerial 
Ukuran Dewan 

Keragaman Jenis 
Kelamin Dewan 

Kinerja Merger & 
Akuisisi 

Keragaman Pendidikan 
Dewan 

Jimmy Tjong, Analisis Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Merger dan Akuisisi, 2019 
UIB Repository©2019



16 
 

  Universitas Internasional Batam 

jenis kelamin dan pendidikan, tidak berberpengaruh secara signifikan dengan 

kinerja merger bank. 

Teti, Acqua, Etro, dan Volpe (2017) melakukan penelitian untuk membahas 

apakah mekanisme tata kelola perusahaan tertentu mempengaruhi kinerja merger 

dan akuisisi. Dalam penelitian mereka menggunakan enam variabel independen 

yaitu masa jabatan CEO, kepemilikan saham CEO, tingkat kompensasi CEO, 

dualitas CEO, dewan independen  dan ukuran dewan. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah kinerja merger dan akuisisi. Teti et al. (2017) 

menyelidiki 1.596 akuisisi baru-baru ini di pasar AS yang selesai dilakukan untuk 

periode 2009-2013. Hasilnya menunjukkan bahwa dewan independen dan dualitas 

CEO  berpengaruh negatif namun signifikan sedangkan tingkat kompensasi CEO 

memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap return dari akuisisi. Masa 

jabatan CEO, kepemilikan saham CEO dan ukuran dewan tidak memiliki 

pengaruh. 

        

       

         

 

 

 

 

Gambar 2.5  Model penelitian pengaruh dewan independen, dualitas CEO 

dan tingkat kompensasi CEO terhadap kinerja merger dan akuisisi, sumber: Teti 

et al., 2017 
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Afza dan Nazir (2012) dalam penelitiannya, mereka mengembangkan 

ukuran baru untuk mengukur perubahan kinerja operasi terkait dengan merger dan 

akuisisi di Pakistan. Kegiatan merger dan akuisisi di sektor keuangan yang dipilih 

sebagai sampel transaksi diambil dari periode 1996 hingga 2008, serta dua tahun 

sebelum dan sesudah dilakukannya merger. Afza dan Nazir (2012) menggunakan 

regresi OLS untuk menganalisis merger. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kinerja operasi pasca merger dari perusahaan yang mengakuisisi berhubungan 

positif dengan tingkat pra-merger.  

 

        

        

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model penelitian peran tata kelola perusahaan dalam 

peningkatan kinerja merger dan akuisisi, sumber: Afza dan Nazir, 2012 
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dengan pemegang saham terutama dalam transaksi merger dan akuisisi berskala 

besar.  

 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Hubungan Ukuran Dewan terhadap Merger dan Akuisisi 

Peran dewan yaitu memberikan dan memantau kebijaksanaan manajerial, 

dewan direksi adalah mekanisme pengendalian internal yang paling penting untuk 

mempromosikan dan melindungi kepentingan pemegang saham (Fama, 1980). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja perusahaan secara signifikan 

dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi. Adams dan Mehran (2003) melaporkan 

bahwa dewan bank di AS antara tahun 1986 dan 1999 lebih besar daripada 

perusahaan manufaktur, dengan ukuran dewan rata-rata dua belas untuk 

perusahaan manufaktur dan delapan belas untuk bank. Hermalin dan Weisbach 

(2003) menemukan bahwa dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, ukuran 

dewan lebih besar di perusahaan perbankan AS sebagai fungsi dari kompleksitas 

organisasi dan nilai perusahaan.  

Namun, Jensen (1993) mengemukakan bahwa dewan besar menempatkan 

penekanan yang lebih besar pada "Politeness and Courtesy" dan dengan demikian 

lebih mudah bagi seorang CEO untuk mengendalikan, ukuran dewan yang kecil 

lebih efektif dalam memantau tindakan CEO. Menurut Eisenberg, Sundgren, dan 

Wells (1998) ukuran dewan yang kecil lebih efisien dalam pemantauan daripada 

ukuran dewan yang besar. Ukuran dewan yang lebih besar dicirikan oleh proses 

keputusan yang lambat dan birokratis. Sebab itu, kurang efektif dalam tindakan 

pengawasan terhadap para eksekutif. Ukuran dewan besar terkait dengan kualitas 
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tata kelola perusahaan yang buruk, kurangnya pengawasan yang efektif dapat 

memungkinkan para eksekutif untuk mengejar akuisisi demi kepentingan pribadi 

mereka daripada kepentingan pemegang saham. Sehingga ukuran dewan yang 

kecil dapat meningkatkan kinerja merger dan akuisisi. 

 

2.3.2. Hubungan Dewan Independen terhadap Merger dan Akuisisi 

Dewan independen adalah elemen utama tata kelola perusahaan karena 

mereka bertanggung jawab untuk memantau kualitas dan integritas laporan 

keuangan perusahaan dan pengendalian manajemen puncak, sebagaimana 

didelegasikan oleh pemegang saham (Fama & Jensen, 1983). Laporan keuangan 

memiliki pengaruh yang sangat besar sebab itu perlu adanya pengawasan dari 

dewan. Hal ini harus dilakukan sebab penyalahgunaan kekuasaan oleh para 

manajer dapat terjadi terhadap laporan keuangan, yang berpotensi menyebabkan 

pemegang saham salah mengambil keputusan. Faktor penting yang dapat 

mempengaruhi kemampuan dewan untuk memantau manajer perusahaan adalah 

komposisi dan persentase direktur independen di dewan direksi (Fields & Keys, 

2003). 

Satu mekanisme penting yang dirancang untuk mengurangi masalah ini 

adalah pengangkatan direksi independen di dewan direksi perusahaan. Direktur 

independen dari luar termotivasi untuk tidak bersekongkol dengan manajer karena 

nilai modal dari direktur independen sebagian ditentukan oleh efektivitas kinerja 

pemantauan mereka (Fama, 1980; Fama & Jensen, 1983). Pemangku kepentingan 

eksternal akan meminta anggota dewan dari luar yang independen untuk 

memantau pelaporan keuangan dan transaksi internal, dengan tingkat pengawasan 
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eksternal yang memadai, dan sesuai dengan perkiraan yang ditetapkan (Lynall, 

Golden, & Hillman, 2003). Sebab itu, sebagai pemantau manajemen, direksi 

independen berperan penting dalam pengawasan dan pemantauan dalam tata 

kelola perusahaan. 

Menurut Jensen (1986) manajer biasanya enggan membayar uang tunai 

kepada pemegang saham dan cenderung menyimpan sumber daya agar uang tunai 

tersedia saat memulai investasi baru. Alasan manajer ingin membatasi sumber 

pembiayaan eksternal adalah keinginan mereka untuk menghindari adanya 

pemantauan tambahan yaitu dewan independen. Arus kas secara langsung 

berhubungan dengan kualitas merger dan akuisisi, CEO dapat menggunakan arus 

kas yang tersedia untuk terlibat dalam transaksi merger dan akuisisi tanpa adanya 

pemantauan dari agen eksternal. Ketika adanya sebuah merger dan akuisisi yang 

memberikan manfaat pribadi yang tinggi pada manager, maka mereka bersedia 

mengorbankan nilai pasar perusahaan untuk mengejar investasi itu sehingga 

menyebabkan kerugian yang besar bagi pemegang saham. Sebab itu dibutuhkan 

agen eksternal yaitu dewan independen untuk melakukan pemantauan terhadap 

kinerja merger dan akuisisi. 

 

2.3.3. Hubungan Keragaman Jenis Kelamin Dewan terhadap Merger dan 

Akuisisi 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan yang lebih beragam 

dapat meningkatkan efektivitasnya dalam memantau dan mengurangi masalah 

agensi (Erhardt, Werbel, & Shrader, 2003; Shrader, Blackburn, & Iles, 1997). 

Logika dibalik ini adalah keragaman dewan meningkatkan kreativitas dan inovasi 
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serta menghasilkan berbagai perspektif, sehingga kualitas pengambilan keputusan 

oleh manajemen puncak dapat meningkat (Maznevski, 1994). Ely dan Thomas 

(2001) berpendapat bahwa dinamika keragaman kelompok dapat mempengaruhi 

kemampuan mereka untuk belajar dan refleksi diri, sehingga mengarah ke dewan 

yang lebih cenderung untuk membahas sejumlah isu. Shrader et al. (1997) 

menyajikan hubungan positif antara keragaman jenis kelamin dan kinerja 

perusahaan di tingkat manajemen menengah dan atas, tetapi tidak untuk 

persentase anggota dewan perempuan.  

Adams dan Funk (2012) mendokumentasikan bahwa dewan yang beragam 

jenis kelamin memiliki serangkaian nilai inti dan keyakinan yang lebih beragam 

daripada semua dewan laki-laki. Umumnya diasumsikan bahwa pengambilan 

keputusan yang lebih baik terjadi sebagai akibat dari dewan yang memiliki 

pengalaman dan latar belakang yang lebih luas (Herring, 2009). Selain itu, 

Konrad, Kramer, dan Erkut (2008) mendokumentasikan bahwa keragaman jenis 

kelamin membawa kolaborasi terhadap dinamika kelompok. Penelitian tersebut 

memberikan bukti bahwa keragaman jenis kelamin memberikan perspektif yang 

berbeda tentang masalah, memperluas isi diskusi dewan dan mengarah pada 

mengangkat isu-isu yang terkait dengan berbagai pemangku kepentingan.  

Adanya keragaman, dewan menyatakan pendapat lebih jelas dan dengan 

cara yang logis karena tidak diasumsikan bahwa semua orang berpikir dengan 

cara yang sama, maka kualitas pengambilan keputusan ditingkatkan (Konrad et 

al., 2008). Selain itu, keragaman secara umum dikaitkan dengan pemikiran di luar 

kelompok tentang masalah dan solusi, yang mungkin juga bermanfaat dalam 

konteks merger dan akuisisi (Watson, Kumar, & Michaelsen, 1993). Sebab itu, 
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adanya keputusan dari dewan yang beragam dapat membawa kinerja merger dan 

akuisisi yang lebih baik.  

 

2.3.4. Hubungan Kompensasi Eksekutif terhadap Merger dan Akuisisi 

Kompensasi eksekutif adalah alat penting dari tata kelola perusahaan dalam 

menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Gopalan, Milbourn, 

Song, & Thakor, 2014). Anderson, Becher, dan Campbell (2004) menemukan 

bahwa peningkatan kompensasi eksekutif secara positif terkait dengan keuntungan 

kekayaan pemegang saham pada saat pengumuman merger. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa ada banyak ketidaksepakatan mengenai apakah 

struktur kompensasi CEO dirancang sedemikian rupa sehingga pengambilan 

keputusan eksekutif diarahkan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Tosi & 

Gomez-Mejia, 1989).  

Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif 

sebagai faktor kunci yang mempengaruhi transaksi merger dan akuisisi untuk 

mengoptimalkan kekayaan pemegang saham (Bruce, Buck, & Main, 2005; Stulz, 

1990). Dapat dikatakan bahwa CEO didorong oleh insentif implisit dan eksplisit, 

sehingga mereka sangat memperhatikan kinerja karena gaji mereka terkait dengan 

kinerja dan dapat mempengaruhi peluang karir masa depan mereka (Becht, 

Bolton, & Roell, 2003). Reputasi CEO berdasarkan kinerja masa lalu berkorelasi 

langsung dengan kompensasi (Perel, 2003). 

Khorana dan Zenner (1998) menemukan hubungan positif antara ukuran 

perusahaan dan kompensasi manajer sebelum akuisisi perusahaan yang kemudian 

terlibat dalam merger dan akuisisi. Hal ini menunjukkan tingkat korelasi antara 
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sensitivitas kompensasi terhadap ukuran perusahaan dan kecenderungan manajer 

untuk melakukan akuisisi lebih lanjut dan membangun bisnis mereka sendiri. 

Khorana dan Zenner (1998) juga menemukan pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kompensasi eksekutif tetap dan variabel masing-masing sebesar 10,5% 

dan 4,9%.  

Mereka menemukan bahwa hanya kualitas akuisisi yang berdampak pada 

efek ini. Grinstein dan Hribar (2004) menemukan korelasi yang sama antara 

akuisisi yang diselesaikan dan berdampak pada kompensasi manajemen. 

Akhirnya, pandangan ini juga didukung oleh Harford dan Li (2007) yang 

menemukan bahwa kompensasi eksekutif secara signifikan lebih baik setelah 

transaksi merger dan akuisisi bahkan ketika kekayaan pemegang saham 

mengalami penurunan. Sebab itu, dengan adanya kenaikan kompensasi eksekutif 

diikuti dengan kinerja merger dan akuisisi yang baik pula. 

 

2.3.5. Hubungan Kepemilikan Manajemen terhadap Merger dan Akuisisi 

Insentif kepemilikan manajerial yang komprehensif, termasuk modal saham 

dan opsi saham, dapat mengurangi masalah keagenan yang terkait dengan merger 

dan akuisisi. Wright, Kroll, Lado, dan Ness (2002) berpendapat bahwa sifat 

kekayaan portofolio seorang eksekutif mempengaruhi sikapnya terhadap strategi 

perusahaan. Cornett, Hovakimian, Palia, dan Tehranian (2003) menegaskan hal 

ini bahwa tingginya proporsi kekayaan eksekutif yang diinvestasikan dalam 

perusahaan, semakin sering dia akan terlibat dalam akuisisi "layak" yang 

meningkatkan risiko. Singkatnya, karena harga saham pada umumnya meningkat 

seiring dengan ukuran perusahaan sehingga para eksekutif lebih cenderung 

Jimmy Tjong, Analisis Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Merger dan Akuisisi, 2019 
UIB Repository©2019



24 
 

  Universitas Internasional Batam 

melakukan merger dan akuisisi yang lebih baik untuk membangun kerajaan 

mereka atau memperkaya diri.  

Hal kinerja merger bank dan studi kompensasi eksekutif, Bliss dan Rosen 

(2001) menemukan bahwa adanya peningkatan total kompensasi setelah jumlah 

akuisisi menjadi $54 per $1 juta dalam aset yang diperoleh, dibandingkan dengan 

hanya $30 per $1 juta dari pertumbuhan aset internal. Ketika lebih banyak 

kompensasi eksekutif dikaitkan dengan opsi saham atau kompensasi berbasis 

saham, perusahaan yang mengakuisisi memiliki risiko lebih rendah untuk 

melakukan akuisisi yang buruk. 

 

2.3.6. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Merger dan Akuisisi 

Liu dan Wang (2013) mengatakan investor institusional menjadi monitor 

yang lebih baik daripada investor pada umumnya, yang menemukan bahwa ada 

korelasi positif antara jumlah dan persentase kepemilikan investor institusi dan 

kinerja merger dan akuisisi. Pasar modal yang matang, investor institusional 

memiliki dampak yang kuat terhadap perusahaan. Kepemilikan institusional 

meningkatkan nilai variabel tata kelola perusahaan dalam mengakuisisi 

perusahaan setelah merger (Brook, Hendershott, & Lee, 1998; Brown & Caylor, 

2006; Nogata, Uchida, & Goto, 2011; Yermack, 1996). Adanya pengawasan dari 

institusi membuat pihak managemen mengambil langkah hati-hati yang tidak 

merugikan perusahaan, sehingga kinerja merger dan akuisisi menjadi lebih baik.   
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2.3.7. Hubungan Masa Jabatan CEO terhadap Merger dan Akuisisi 

Berger, Eli, dan Yermack (1997) membahas adanya kemungkinan CEO 

mengendalikan mekanisme pemantauan internal meningkat seiring masa 

jabatannya memanjang. CEO yang memiliki masa jabatan yang panjang biasanya 

memiliki kekuatan lebih di perusahaan dan lebih mengakar daripada CEO lainnya 

(Hermalin & Weisbach, 2003; Jensen, 1993). CEO dengan masa jabatan yang 

sangat pendek atau sangat panjang membuat keputusan akuisisi suboptimal 

(Limbach, Schmid, & Scholz, 2015). Bagi CEO dengan jangka waktu pendek, 

kurangnya pengetahuan tentang perusahaan dan industri dapat mengakibatkan 

pemilihan target akuisisi yang relatif lebih buruk. Selain itu, CEO dengan jangka 

waktu pendek mungkin kurang berpengalaman dengan merger dan akuisisi dan 

kurang percaya diri, dengan demikian pada akhirnya dikaitkan dengan hasil 

negosiasi yang lebih lemah yang penting dalam pengambilalihan perusahaan 

(Custódio & Metzger, 2013).  

Ketika masa jabatan CEO berkembang, pembelajaran memungkinkan CEO 

untuk membuat keputusan akuisisi yang lebih baik. Namun, pada titik tertentu, 

CEO telah kehilangan sebagian besar kecocokannya dengan perusahaan dan 

memilih target pengambilalihan yang suboptimal (Limbach et al., 2015). 

Selanjutnya ketika masa jabatan CEO terlalu panjang, keputusan akuisisi sebagian 

besar dimotivasi oleh strategi membangun kerajaannya sendiri atau upaya untuk 

mendiversifikasi portofolio pribadi yang kurang terdiversifikasi (Amihud & Lev, 

1981). Sebab itu, diperkirakan ada pengaruh positif antara masa jabatan CEO 

dengan kinerja merger dan akuisisi. 
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2.3.8. Hubungan Kepemilikan Saham CEO terhadap Merger dan Akuisisi 

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan kepemilikan saham CEO 

memiliki efek positif terhadap nilai perusahaan. Jika hubungan ini berlaku, 

dimana nilai perusahaan mampu dipengaruhi oleh kepemilikan ekuitas manajerial. 

Maka diperkirakan bahwa CEO akan lebih memberikan perhatian terhadap saham 

perusahaan dan cenderung untuk tidak melakukan akuisisi yang menghancurkan 

nilai perusahaan dan mengambil keputusan untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. Jensen dan Murphy (1990) menyatakan bahwa untuk mendorong 

CEO memaksimalkan kekayaan pemegang saham, dewan harus membuat kontrak 

kompensasi yang kinerjanya atau berorientasi harga saham.  

Abowd (1990) menemukan bahwa pembayaran CEO mengalami kenaikan 

sebesar 10% karena kinerja pasar saham yang baik menyebabkan kenaikan dalam 

jumlah total pemegang saham yang diharapkan. Sehingga memberi penghargaan 

kepada seorang eksekutif dengan saham dan opsi adalah cara untuk membiarkan 

agar mereka bertindak demi kepentingan pemegang saham perusahaan. Eksekutif 

diberi imbalan dengan menggunakan kompensasi berbasis ekuitas lebih sering, 

yang dikenal sebagai skema insentif jangka panjang (Datta, Datta, & Raman, 

2001). Kompensasi berbasis ekuitas didefinisikan sebagai opsi saham yang sering 

diterima eksekutif sebagai bagian dari kompensasi mereka (Bebchuk & Grinstein, 

2005). Sebab itu, seiring adanya peningkatan kepemilikan saham oleh CEO maka 

semakin baik pula kinerja merger dan akuisisi. 
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2.3.9. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Merger dan Akuisisi 

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

korelasi yang negatif terhadap kinerja merger dan akuisisi (Chu et al., 2016; 

Masulis et al., 2007). Masulis et al. (2007) berpendapat bahwa ukuran perusahaan 

yang besar berfungsi sebagai pertahanan pengambilalihan yang efektif karena 

dibutuhkan lebih banyak sumber daya untuk melakukan akuisisi terhadap target 

yang lebih besar. Hasil penelitian Moeller, Schlingemann, dan Stulz (2005) 

menjelaskan bahwa rata-rata pengakuisisi yang memiliki ukuran lebih besar 

cenderung membayar premi lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga 

melakukan akuisisi yang menghasilkan sinergi yang negatif. Hal ini membuktikan 

keangkuhan manajerial dalam mengambil keputusan sehingga cenderung manfaat 

dari adanya merger dan akuisisi yaitu meningkatkan ukuran perusahaan namun 

peningkatan tersebut mengurangi nilai pasar perusahaan (Chu et al., 2016).  

 

2.3.10. Hubungan Umur Perusahaan terhadap Merger dan Akuisisi 

Limbach et al. (2015) menjelaskan bahwa dalam perusahaan dan industri 

muda, lingkungan bisnis juga lebih dinamis dan nilai pembelajaran menjadi lebih 

singkat. Sebab itu dalam melakukan merger dan akuisisi perusahaan muda lebih 

berhati-hati dalam mengambil keputusan.  

 

2.3.11. Hubungan Leverage terhadap Merger dan Akuisisi 

Teti et al. (2017) menjelaskan bahwa tingkat leverage atau hutang dalam 

membiayai aktivitas perusahaan meningkatkan pemantauan atas pengambilan 

keputusan manajer atau CEO. Hal ini mendapat dukungan dari Berger et al. 
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(1997) yang menemukan hal serupa dimana manajer cenderung mempertahankan 

tingkat utang yang rendah agar memiliki lebih banyak keleluasaan dalam 

melakukan keputusan investasi mereka. Teti et al. (2017) menegaskan bahwa 

leverage harus memiliki efek positif pada kinerja perusahaan sehingga dengan 

demikian pada kualitas akuisisi akan berefek positif pula. Hal ini disebabkan oleh 

tindakan pemantauan yang kuat yang dilakukan oleh kreditor dan niat manajemen 

untuk menghindari kesulitan keuangan. 

 

2.3.12. Hubungan Arus Kas Bebas terhadap Merger dan Akuisisi 

Hipotesis arus kas bebas yang dikembangkan oleh Jensen (1986) 

memprediksi adanya korelasi negatif antara arus kas bebas dan pengembalian 

abnormal kumulatif dari akuisisi. Namun, jumlah besar arus kas yang tersedia 

juga dapat mewakili dari kinerja positif yang berkorelasi dengan kualitas 

manajerial, dan karena itu keputusan akuisisi menjadi lebih baik (Masulis et al., 

2007). Sebab itu terdapat hasil yang bertentangan dalam penelitian yang ada 

tentang arus kas bebas dan kualitas akuisisi. 

 

2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Penelitian yang dilakukan merupakan replikasi dari penelitain Teti et al. 

(2017) dan ditambahkan variabel umur perusahaan dan kepemilikan institusional 

dari penelitian Liu dan Wang (2013) lalu ditambahkan variabel kepemilikan 

manajemen dan keragaman jenis kelamin dewan dari penelitian Chu et al. (2016). 
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Gambar 2.7 Model penelitian analisis pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap kinerja merger dan akuisisi, sumber: Data diolah, 2019 

Delapan variabel tata kelola perusahaan yang berbeda memiliki dampak 

terhadap kualitas merger dan akuisisi perusahaan yang diselesaikan oleh seorang 

CEO. Sebab itu penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki apakah 

mekanisme tata kelola perusahaan dapat berperan aktif dalam merger dan akuisisi 

yang dilaksanakan.  

Sebab itu hipotesis penelitian dari kerangka model di atas sebagai berikut: 

H1 : Kinerja merger dan akuisisi memiliki hubungan negatif dan secara 

signifikan dipengaruhi oleh ukuran dewan. 

H2 : Kinerja merger dan akuisisi memiliki hubungan positif dan secara 

signifikan dipengaruhi oleh dewan independen. 

H3 : Kinerja merger dan akuisisi memiliki hubungan positif dan secara 

signifikan dipengaruhi oleh keragaman jenis kelamin dewan.  

Variabel Independen 

Karakteristik Dewan: 
• Ukuran Dewan 
• Keragaman Jenis Kelamin 

Dewan 
• Dewan Independen 
• Kompensasi Eksekutif 

Karakteristik Kepemilikan: 
• Kepemilikan Manajemen 
• Kepemilikan Institusional 

Kinerja Merger dan 
Akuisisi 

Variabel Kontrol: 
• Ukuran Perusahaan 
• Umur Perusahaan 
• Leverage 
• Arus Kas Bebas 

Karakteristik CEO: 
• Masa Jabatan CEO 
• Kepemilikan Saham CEO 
 

Jimmy Tjong, Analisis Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Merger dan Akuisisi, 2019 
UIB Repository©2019



30 
 

  Universitas Internasional Batam 

H4 : Kinerja merger dan akuisisi memiliki hubungan positif dan secara 

signifikan dipengaruhi oleh kompensasi eksekutif. 

H5 : Kinerja merger dan akuisisi memiliki hubungan positif dan secara 

signifikan dipengaruhi oleh kepemilikan manajemen. 

H6 : Kinerja merger dan akuisisi memiliki hubungan positif dan secara 

signifikan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. 

H7 : Kinerja merger dan akuisisi memiliki hubungan positif dan secara 

signifikan dipengaruhi oleh masa jabatan CEO. 

H8 : Kinerja merger dan akuisisi memiliki hubungan positif dan secara 

signifikan dipengaruhi oleh kepemilikan saham CEO. 
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