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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini, banyak 

membuat perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. 

Kebanyakan dari perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk membuat 

perusahaan mereka tetap menjadi perusahaan pelopor atau perusahaan yang paling 

baik. Tidak dapat dipungkiri juga masing-masing dari perusahaan akan bersaing 

secara tidak sehat, demi tercapainya tujuan perusahaan. Untuk dapat mengatasi 

hal tersebut diperlukannya strategi bisnis dan kerjasama antar perusahaan yang 

dapat saling menguntungkan (Field & Mkrtchyan, 2017). 

Untuk menjadi perusahaan pelopor, memiliki pangsa pasar yang luas dan 

dapat bersaing dengan kompetitor adalah dengan melakukan ekspansi, baik dalam 

bentuk ekspansi internal maupun ekspansi eksternal. Ekspansi internal terjadi 

pada saat divisi-divisi yang ada dalam perusahaan tumbuh secara normal melalui 

aktivitas perusahaan. Sedangkan ekspansi eksternal dapat dilakukan dengan cara 

kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis dapat dilakukan dengan melakukan merger 

dan akuisisi terhadap perusahaan target (Walters, Kroll, & Wright, 2007). 

Akuisisi merupakan sarana korporasi tercepat dalam pertumbuhan 

perusahaan dan untuk meningkatkan ukuran perusahaan dalam menghadapi 

persaingan domestik atau global (Mallikarjunappa & Nayak, 2013). Selain untuk 

meningkatkan ukuran perusahaan, akuisisi juga digunakan secara luas oleh  
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manajer sebagai alat ekspansi strategi (Benson & Ziedonis, 2010), peningkatan 

efisiensi dan akses langsung ke sumber daya eksternal (Chao, 2017). 

Dalam proses akuisisi, tidak semua berjalan dengan baik dan berhasil. 

Keberhasilan akuisisi salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman pengakuisisi 

dalam proses mengakuisisi perusahaan target (Cho & Arthurs, 2018). Pengalaman 

dalam mengakuisisi sebelumnya dapat meningkatkan kinerja pada akuisisi 

berikutnya (Kim, Haleblian & Finkelstein, 2011). Selain itu juga pengalaman 

aliansi sebelumnya memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

menjadi lebih baik dalam periode aliansi berikutnya (Liu & Ravichandran, 2009). 

Penelitian yang dilakukan kali ini berfokus pada kinerja dalam akuisisi. 

Akuisisi merupakan kegiatan pengambilalihan kontrol atas perusahaan target 

dengan cara membeli sebagian besar saham yang dimiliki perusahaan target. 

Akuisisi cenderung lebih diminati oleh perusahaan dikarenakan merupakan cara 

yang instan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Karena dengan melakukan 

akuisisi, perusahaan hanya tinggal melanjutkan dan memperbaiki kinerja 

perusahaan yang diakuisisi tanpa harus memulai aktivitas bisnis sedari awal. 

Tujuan dari melakukan akuisisi adalah berharap jika perusahaan 

menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan lain yang memiliki prospek 

yang baik untuk periode kedepan, akan memberikan perusahaanya cukup energi 

untuk bersaing dengan kompetitor dan dapat terus bertahan dalam menjaga pangsa 

pasar yang telah dikuasai (Mallikarjunappa & Nayak, 2013). Oleh karena itu 

kinerja perusahaan setelah melakukan akuisisi seharusnya menjadi lebih baik 

dibandingkan sebelum melakukan akuisisi. Berdasarkan latar belakang tersebut, 
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penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Pengalaman Direktur Terhadap Kinerja Akuisisi”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Aktivitas merger dan akuisisi di Indonesia cukup menjadi hal yang 

diperhatikan, keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan merger dan akuisisi 

akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas bisnis di Indonesia. Menurut 

website resmi KPPU pada Mei 2016, merger dan akuisisi pada tahun 2016 menuju 

tahun 2017 bertumbuh 25,78 persen. Jika menggunakan nilai kurs Rp 13.300 per 

dolar Amerika, pertumbuhan tersebut menjadi US$ 1,98 miliar atau setara dengan 

Rp 26,28 triliun. Berdasarkan website yang sama pada November 2016, Indonesia 

menjadi salah satu negara yang memiliki rencana melakukan merger dan akuisisi 

terbesar di pasar berkembang. Perusahaan yang ada di Indonesia masih menjadi 

incaran bagi investor – investor asing yang akan melakukan ekspansi bisnisnya. 

Rencana merger di Indonesia meningkat 97% dari tahun sebelumnya atau 

mencapai US$ 16,3 miliar menurut data Bloomberg.  

Aksi merger dan akuisisi yang terjadi di Indonesia hingga periode April 

2017 mencapai US$ 2,1 miliar. Jika mengunakan kurs Rp 13.300 per dolar 

Amerika, maka aksi merger dan akuisisi tersebut setara dengan Rp 27,93 triliun. 

Pada tahun 2017 ini, aksitivitas merger dan akuisisi meningkat sebesar 2,1% dari 

tahun 2016 dengan jumlah kesepakatan 56. Dari total kesepakatan tersebut, 

terdapat US$ 334,1 miliar memegang status complete, sebesar US$ 707,5 miliar 

memegang status pending dan sebesar US$ 1 miliar memgang status proposed.  
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Dengan meningkatnya aktivitas merger dan akuisisi maka akan 

membuka peluang bagi para pemodal baik dalam maupun luar negeri untuk terus 

memperkaya dirinya sendiri. Namun hingga saat ini merger dan akuisisi masih 

dipandang sebagai keputusan yang kontoversial dan memiliki dampak yang 

kompleks. Dalam melakukan merger dan akuisisi banyak pemodal bersama 

manajemennya melakukan aksi rekayasa untuk menghindari pajak, meninggikan 

nilai aset perusahaan dan merekrut secara paksa manajemen perusahaan yang 

memiliki potensi. Terlepas dari itu semua, merger dan akuisisi memiliki 

kelemahan yaitu tingkat keberhasilan melakukan merger dan akuisisi tidak 100 

persen berhasil. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang 

membentuk keberhasilan merger dan akuisisi.  

Salah satu faktor yang penting dalam melakukan merger dan akuisisi 

yaitu pengalaman yang dimiliki direktur. Pengalaman yang baik akan membawa 

perusahaan mengalami keberhasilan merger, karena direktur telah banyak 

memahami berbagai sisi positif dan negatif setiap keputusan merger dan akuisisi. 

Namun, walaupun begitu tetap saja merger dan akuisisi akan terus mengalami 

variasi, oleh karena itu direktur diminta untuk terus mengembangkan potensi 

dirinya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi merger dan akuisisi pada saat 

ini.  

Dengan adanya permasalahan yang dibahas diatas, maka perlunya 

dilakukan penelitian lebih lanjut agar perusahaan dapat membuat keputusan 

merger dan akuisisi yang baik demi mencapai keberhasilan merger dan akuisisi 

sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.  

Erik Saputra, Analisis Pengaruh Pengalaman Direktur terhadap Kinerja Akuisisi, 2019. 
UIB Repository©2019



5 
 

Universitas Internasional Batam 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Setelah menjabarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik 

beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah jumlah pengalaman akuisisi direktur pada periode sebelumnya 

mempengaruhi kinerja akuisisi? 

2. Apakah jumlah akuisisi dengan cumulative abnormal return (CAR) 

positif mempengaruhi kinerja akuisisi? 

3. Apakah rata-rata jumlah akuisisi pada periode sebelumnya 

mempengaruhi kinerja akuisisi? 

4. Apakah persentase dari akuisisi periode sebelumnya dengan nilai 

cumulative abnormal return (CAR) yang positif mempengaruhi kinerja 

akuisisi? 

5. Apakah jumlah akuisisi pada industri sejenis mempengaruhi kinerja 

akuisisi? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Setelah merumuskan permasalahan diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah jumlah pengalaman akuisisi direktur 

sebelumnya mempengaruhi kinerja akuisisi. 
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2. Untuk mengetahui apakah jumlah akuisisi sebelumnya dengan 

cumulative abnormal return (CAR) positif mempengaruhi kinerja 

akuisisi. 

3. Untuk mengetahui apakah rata-rata jumlah akuisisi pada periode 

sebelumnya mempengaruhi kinerja akuisisi. 

4. Untuk mengetahui apakah persentase dari akuisisi sebelumnya dengan 

nilai cumulative abnormal return CAR yang positif mempengaruhi 

kinerja akuisisi. 

5. Untuk mengetahui apakah jumlah akuisisi pada industri sejenis 

mempengaruhi kinerja akuisisi. 

1.4.2 Manfaat Penenlitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Investor 

Untuk investor, penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menjadi 

referensi tambahan tentang  dampak pengalaman direktur terhadap 

kesuksesan akuisisi , agar apabila investor ingin melakukan akuisisi akan 

lebih tepat dalam pengambilan keputusan, sehingga investor dapat  

memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 

2. Perusahaan 

Untuk perusahaan, penelitian yang dilakukan ini diharapkan menjadi 

salah satu pertimbangan dalam melakukan rencana dan 

pengimplementasian strategi yang akandigunakan untuk 
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mengembangkan perusahaan kedepannya sehingga dapat menciptakan 

nilai perusahaan seperti yang diharapkan. 

3. Akademik 

Untuk bidang akademik, penelitian yang dilakukan ini diharapkan 

menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang akan datang  dengan 

topik yang serupa oleh peneliti – peneliti selanjutnya, khususnya dalam 

mengamati aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan uraian secara 

umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

penelitian ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan, 

yang terdiri dari beberapa bab yaitu : 

BAB   I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pembuka yang terdiri dari latar belakang 

penelitian, permasalahan penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam 

penelitian ini. 

BAB  II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang kerangka teoretis, penjelasan dari penelitian 

sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, dan perumusan 

hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan 

data, uji dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pokok dari keseluruhan penelitian.Menyajikan 

hasil pengolahan data dan analisis atas hasil pengolahan tersebut. 

BAB  V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian, temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisis dan keterbatasan yang ditemukan dalam 

penelitian serta rekomendasi yang disarankan dapat memberikan 

manfaat untuk peneliti yang akan datang.  
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