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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Era Globalisasi sekarang tentunya memberikan dampak yang cukup 

besar bagi keseluruhan aspek kehidupan ini dan perusahaan Indonesia adalah 

salah satu contohnya. Setiap perusahaan pasti akan mempertahankan mengalami 

persaingan usaha dan itu mendesak perusahaan untuk menginovatif dan secara 

terus menerus mengembangkan berbagai strategi yang baru terhadap posisi dan 

keberadaan perusahaan kemudian juga terus memperbaiki kinerja perusahaan agar 

tetap dapat bertahan dalam persaingan yang berat. Berkembang memunculkan 

keistimewaan masing-masing dalam bidangnya mempunyai banyak cara dan salah 

satu cara pengembangan usaha bisa diwujudkan melalui usaha ekspansi usaha 

(Edi & Leony, 2019). 

Ekspansi dapat dilakukan dengan cara menambahkan bagian departemen 

yang berada dalam perusahaan, diperluaskannya kapasitas pabrik kemudian 

tempat produksi yang merupakan bagian internal perusahaan. Internal perusahaan 

merupakan bagian yang terlebih dahulu dilakukan ekspansi, kemudian eksternal 

atau luar perusahaan juga harus dilakukan ekspansi agar seimbang. Merger dan 

akuisisi (M & A) adalah cara perluasan eksternal perusahaan yang paling sering 

diterapkan. M & A akan membantu perusahaan berkembang dengan mengacu 

pada aspek strategi, finansial dan manajemen perusahaan yang berkaitan dengan 

penggabungan penjualan, pembelian beberapa perusahaan dengan tujuan agar 

dapat membantu membiayai keberlangsungan kegiatan usaha (Edi & Leony, 

2019). 

Penggabungan setara menjadi pengertian awal disaat dua perusahaan 

dioperasikan dengan terpisah dan mempunyai ukuran yang sama, dan komitmen 

untuk maju bersama sebagai bentukan suatu perusahaan yang baru merupakan 

aksi merger. Merger juga diartikan sebagai dua perusahaan yang sama-sama 

memiliki kemampuan di berbagai bidangnya yang bersifat seimbang. Kedua 

saham perusahaan tersebut dilepas sahamnya dan digabung kemudian membentuk 
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satu perusahaan yang baru. Dengan pengertian yang lebih mudah adalah A + B = 

A merupakan Merger. Dan A + B = (AB) merupakan Akuisisi (Ahmed & Ahmed, 

2014). 

Pada dasarnya memperbaiki kinerja keuangan dan memberikan nilai 

tambah merupakan tujuan dari kegiatan merger dan akuisisi dilaksanakan. 

Mengikuti waktu yang seiring berjalan, merger dan akuisisi tidak diharapkan 

hanya memperbaiki kinerja keuangan tetapi juga pasar eksternal perusahaan. 

Dalam segi pemikiran merger dan akuisisi mempunyai tujuan yang lebih agresif 

lagi, yang juga bisa diartikan sebagai akan menciptakan perusahaan yang  satu 

ditambah satu bukan hanya dua melainkan tiga, empat dan berikutnya.  

Perubahan-perubahan yang menggambarkan kondisi perusahaan akan 

ditunjuk melalui laporan keuangan perusahaan tersebut setelah aksi M&A 

dilakukan. Kinerja dan finansial perusahaan akan menampakkan perubahan yang 

efektif meningkat pasca akuisisi terlaksana. Oleh karena itu, M & A dianggap 

sebagai salah satu jalan pintas/cepat untuk tidak memulai suatu bisnis dari awal 

lagi. M & A menjadi salah satu tren populer untuk ekspansi bisnis pada negara 

maju dan berkembang seperti Indonesia.  

Pengaruh aksi merger dan akuisisi yang tertuju pada kinerja perusahaan, 

terdapat banyak penelitiannya. Salah satunya adalah Yosefa (2015) yang meneliti 

kinerja perusahaan yang mengalami perubahan setelah merger dan akuisisi. 

Penelitian membuktikan bahwa kinerja perusahaan dengan jelas mengalami 

peningkatan setelah merger dan akuisisi tetapi hal ini tidak mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan karena tidak tampak adanya peningkatan secara signifikan 

yang muncul setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Selain itu, masih 

ada banyak hal yang muncul salah satunya penelitian yang dirangkap oleh 

Novaliza dan Djayanti (2013) yang menyatakan bahwa dampak merger dan 

akuisisi  terhadap kinerja perusahaan mengalami peningkatan signifikan dan 

menandakan aksi merger dan akuisisi tersebut berhasil diimplan. 

Dilihat dari penelitian - penelitian sebelumnya, tampak bermacam hasil 

penelitian yang menghasilkan hasil yang bervariasi, oleh karena itu penulis 

mempunyai keinginan mengadakan penelitian ini dengan mengangkat judul 
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“Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan yang 

Terdaftar di BEI”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Persaingan usaha yang menjadi salah satu dampak dari era globalisasi ini 

tetap bisa dilakukan oleh perusahaan melakukan tinjauan atas dalam perusahaan 

maupun luar perusahaan. Sekarang ini untuk menjadi sebuah perusahaan yang 

mampu kokoh bersaing diperlukan alternatif starategi bagus yang cocok untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Salah satu ide yang dapat diterapkan internal 

perusahaan adalah memastikan bahwa kinerja setiap divisi berkembang normal 

melalui kegiatan proyeksi modal, sedangkan untk eksternal perusahaan dapat 

menerapkan ambisi penggabungan usaha (Das & Teng, 2000). 

Aksi merger dan akuisisi yang dilakukan di Indonesia ini telah mencapai 

angka sebesar US$ 2,8 miliar atau yang dirupiahkan menjadi sekitar Rp. 37,2 

triliun per akhir tahun 2017. Dibanding dengan periode sebelumnya, terlihat 

betambah sekitar 2,5%. Mempertimbangkan dari bukti aksi merger dan akuisisi 

ini menandakan semakin pesatnya aksi merger dan akuisisi dilaksanakan di 

Indonesia yang diperkirakan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. 

Aksi merger dan akuisisi pada dasarnya dilaksanakan untuk meninggikan 

pengembangan ataupun perluasan usaha, mempertinggi persentase pengembalian 

untung dari dana dan likuiditas pemilik hingga kinerja perusahaan pada akhirnya 

mencapai keuntungan yang meningkat. Membuktikan sebuah aksi korporasi telah 

sukses dilaksanakan bisa melalui peningkatan kinerja perusahaan yang telah 

menjalani merger dan akuisisi (Edi & Leony, 2019). 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang disebutkan di 

atas, penjelasan nya akan penulis uraikan sebagai berikut : 

1. Apakah gross profit ratio perusahaan akan terpengaruhi oleh aksi merger 

dan akuisisi? 

2. Apakah operating profit ratio perusahaan akan terpengaruhi oleh aksi 

merger dan akuisisi?  
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3. Apakah net profit ratio perusahaan akan terpengaruhi oleh aksi merger 

dan akuisisi? 

4. Apakah return on capital employed ratio perusahaan akan terpengaruhi 

oleh aksi merger dan akuisisi? 

5. Apakah earning per share perusahaan akan terpengaruhi oleh aksi 

merger dan akuisisi? 

6. Apakah return on assets perusahaan akan terpengaruhi oleh aksi merger 

akuisisi? 

7. Apakah return on equity perusahaan akan terpengaruhi oleh aksi merger 

akuisisi? 

8. Apakah return on net worth perusahaan akan terpengaruhi oleh aksi 

merger akuisisi? 

9. Apakah earning quality perusahaan akan terpengaruhi oleh aksi merger 

dan akuisisi? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini akan di jabarkan seperti di bawah ini: 

1. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada gross profit 

ratio. 

2. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada operating 

profit ratio. 

3. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada net profit 

ratio. 

4. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada return on 

capital employed ratio. 
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5. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada earning per 

share. 

6. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada return on 

assets. 

7. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada return on 

equity. 

8. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada return on net 

worth. 

9. Mengetahui dan menganalisa perubahan yang terjadi pada earning 

quality. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yang dapat penulis ambil dijabarkan seperti di 

bawah ini: 

1. Bagi Akademis 

Penelitian ini akan membahas hal yang berkenaan dengan pengungkapan 

hasil yang terjadi setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi. 

Hasil yang diungkapkan melalui penelitian ini mempunyai tujuan agar 

dapat dijadikan suatu dasar penelitian untuk dilakukannya penelitian 

yang lebih lanjut. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini akan memuat mengenai hal-hal yang terkait merger dan 

akuisisi dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan, 

pengetahuan tambahan serta informasi bagi pihak investor dalam sebagai 

bantuan menganalisis hasil kinerja perusahaan sebelum dan setelah 

melakukan aksi merger dan akuisisi. Penelitian ini diharapkan membantu 

investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi terutama pada 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi, dimana investor berhak 

mengetahui dengan jelas agar memenuhi harapan yang diharapkan. 
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3. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian bagi perusahaan akan mempunyai bantuan yang besar 

dalam memutuskan kepastian untuk melakukan aksi merger dan akuisisi 

demi memperbaiki dan membantu perusahaan merestrukturisasi susunan 

manajemen ataupun kinerja finansial dengan melebur menjadi satu 

dengan perusahaan lain dan menciptakan suatu perusahaan yang baru dan 

bukan seperti yang sebelumnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini adanya sistematika yang mendasari penulis dalam 

menyusun sebuah laporan skripsi. Sistematika penulisan dijabarkan seperti di 

bawah ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang suatu penelitian, permasalahan 

yang timbul, tujuan pada penelitian ini dan manfaat yang akan diberikan 

dalam penelitian ini serta sistematika perundingan yang digunakan untuk 

penyusunan laporan ini.  

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian 

ini dan juga merupakan uraian sistematis tentang penelitian terdahulu 

serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

serta perumusan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, 

yang terdiri dari rancangan penelitan, objek penelitian, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisis data penelitian yang digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian data berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan, kemudian diberi penjelasan mengenai hasil dari 

hipotesis yang telah diuji tersebut.  

 

Jumiyanti. Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di BEI. 
UIB Repository©2020



7 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang membahas 

tentang kesimpulan pengujian data sesuai dengan sampel yang digunakan 

serta keterbatasan dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis kepada 

penelitian selanjutnya yang menggunakan topik yang sama.  
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