
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan di dalam dunia usaha saat ini yang semakin ketat dapat 

mempengaruhi kondisi ekonomi suatu  perusahaan. Perusahaan dengan modal 

yang cukup dapat melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan dan 

berkembang, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki cukup modal 

memiliki risiko gagal yang lebih besar dalam melanjutkan kegiatan 

operasionalnya. Hal ini membuat para pelaku bisnis mengambil langkah 

strategis untuk tetap bertahan atau bahkan berkembang lebih besar. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis untuk tetap bertahan yaitu 

dengan melakukan ekspansi bisnis. 

Ekspansi bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan dan memperluas cakupan usaha untuk menjadi lebih 

kompetitif, mencapai efisiensi, dan meningkatkan profit perusahaan. Terdapat 

dua bentuk ekspansi, yaitu ekspansi internal dan ekspansi eksternal. Ekspansi 

internal dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan menambah 

kapasitas produksi atau membuat divisi baru. Sedangkan ekspansi eksternal 

dapat dilakukan dengan penggabungan usaha seperti merger atau akuisisi. 

Merger dan akuisisi sebagai salah satu strategi yang efektif dan efisien 

untuk melakukan perluasan usaha di perusahaan publik dikarenakan dengan 

dilakukannya merger dan akuisisi maka perusahaan dapat lebih cepat masuk 
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ke pasar yang baru tanpa harus membangun usaha dari awal. Dibandingkan 

dengan ekspansi internal yang harus membangun unit bisnis baru dari awal. 

Meskipun demikian, strategi merger dan akuisisi tidak dapat terlepas dari 

permasalahannya seperti biaya yang dikeluarkan selama proses merger dan  

akuisisi cukup mahal dan hasil yang belum tentu sesuai dengan yang 

diharapkan. Dalam Al-Quran Q.S. Sad ayat 34 tertulis: 

Artinya: 

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. 

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat 

sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 

maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertaubat. 

Berdasarkan pada ayat diatas, mengandung makna bahwa dalam 

berserikat atau bekerjasama harus dilaksanakan dengan adil, suka sama suka 

serta tidak merugikan salah satu pihak. Seperti halnya dalam melakukan 

strategi merger dan akuisisi harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah 
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pihak yaitu perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target yang nantinya 

diharapkan akan memberikan sinergi bagi kedua belah pihak. 

Pengumuman mengenai merger dan akuisisi dapat memberikan sinyal 

tertentu kepada pasar bahwa akan adanya sinergi atau nilai tambah dan juga 

prospek masa depan yang lebih bagus sebagai dampak positif dari 

dilakukannya strategi merger dan akuisisi. Selanjutnya pasar akan bereaksi 

terhadap informasi yang didapat dari pengumuman merger dan akuisisi 

tersebut. Penelitian yang meneliti mengenai reaksi pasar dilakukan oleh 

Astria (2013) yang mengungkapkan bahwa adanya perbedaan abnormal 

return yang signifikan pada masa sebelum dengan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi, hal ini membuktikan bahwa pasar bereaksi atas 

pengumuman merger dan akuisisi. 

Reaksi pasar merupakan respon dari pasar atas suatu informasi yang 

baru saja diterima. Pelaku pasar akan merespon informasi mengenai merger 

dan akuisisi dengan respon positif untuk kabar baik ataupun respon negatif 

untuk kabar buruk. Apabila pengumuman atas merger dan akuisisi tersebut 

mengandung informasi dan dianggap sebagai kabar baik oleh investor, seperti 

prospek perusahaan yang akan membaik setelah dilakukannya merger dan 

akuisisi, maka investor akan tertarik membeli saham tersebut, dengan adanya 

aksi beli ini membuat volume perdagangan saham meningkat dan harga 

saham perusahaan pun menjadi meningkat.  

Meningkatnya harga saham disekitar tanggal pengumuman merger dan 

akuisisi ini menunjukkan adanya reaksi pasar atas pengumuman merger dan 
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akuisisi, dan pengumuman merger dan akuisisi tersebut dianggap sebagai  

respon positif yang ditandai dengan adanya abnormal return positif. 

Abnormal return positif merupakan selisih lebih dari return yang benar-benar 

diterima oleh investor dengan return yang diharapkan diterima investor. 

Maka dari itu, tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis reaksi 

pasar akibat dari adanya pengumuman merger dan akuisisi yang dilihat dari 

perbedaan nilai abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger 

dan akuisisi. 

Banyak penelitian di Indonesia maupun penelitian di negara lain yang 

telah dilakukan untuk menganalisis kegiatan merger dan akuisisi seperti 

menguji perbedaan abnormal return yang diperoleh sebagai akibat dari 

pengumuman merger dan akuisisi. Astria (2013) mengungkapkan bahwa 

adanya perbedaan abnormal return yang signifikan pada masa sebelum 

dengan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, hal ini membuktikan 

bahwa pasar bereaksi atas pengumuman merger dan akuisisi. Isa dan Lee 

(2011) meneliti reaksi pasar di pasar saham Malaysia menyatakan bahwa 

mengakuisisi perusahaan dapat memberikan abnormal return positif yang 

signifikan pada hari pengumuman merger dan akuisisi (hari H) dan pada H+1 

pengumuman merger dan akuisisi. Gunawan dan Sukartha (2013) 

menyebutkan bahwa terdapat peningkatan kinerja pasar yang tidak signifikan 

untuk 1 tahun sesudah merger dan akuisisi namun signifikan untuk periode 2 

tahun. 
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Namun, hasil penelitian yang dilakukan Edward (2012) menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan abnormal return yang 

signifikan pada masa sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya dan 

Wiagustini (2015) mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan abnornal 

return signifikan sesudah dan sebelum pengumuman merger. Penelitian 

serupa yang hasilnya menunjukkan tidak adanya reaksi pasar atas 

pengumuman merger dan akuisisi diungkapkan oleh Novaliza dan Djajanti 

(2013), Tarigan dan Pratomo (2015), Auqie (2013), Andini et al. (2015), dan 

Ramadhariyansyah dan Suwitho (2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

berbagai hal. Pada umumnya, penelitian sebelumnya meneliti mengenai 

perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Namun pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti 

mengenai perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas dengan metode 

pembayaran saham dalam strategi merger dan akuisisi, serta meneliti 

perbedaaan status perusahaan target publik dengan status perusahaan target 

privat dalam strategi merger dan akuisisi. Selain itu, peneliti mencoba 

meneliti faktor yang mempengaruhi reaksi pasar pada perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi, seperti ukuran perusahaan.  

Metode pembayaran yang dapat digunakan dalam merger dan akuisisi 

ada 2 macam, yaitu pembayaran dengan kas dan pembayaran dengan saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fuller et al. (2002) menyebutkan bahwa 
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terdapat perbedaan reaksi pasar yang signifikan pada metode pembayaran 

yang digunakan yaitu kas, saham dan kombinasi keduanya. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai CAR untuk kas 2,56%, 3,23 untuk saham dan 3,33% 

untuk kombinasi keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Isa dan Lee 

(2011) menunjukkan bahwa penawaran akuisisi dengan kas lebih disukai oleh 

investor daripada dengan saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai cumulative 

abnormal return (CAR) pada metode pembayaran kas lebih tinggi (2,85%) 

daripada CAR pada metode pembayaran dengan saham (-0,52%). Namun 

penelitian oleh Gunawan dan Surakartha (2013) memberikan hasil yang 

berlawanan, bahwa kinerja pasar perusahaan yang menggunakan saham 

sebagai metode pembayaran merger dan akuisisi lebih baik daripada metode 

pembayaran dengan kas.  

Kemudian peneliti ingin meneliti mengenai perbedaan reaksi pasar atas 

status perusahaan target pubik dengan status perusahaan target privat dalam 

strategi merger dan akuisisi. Fuller et al. (2002) menyebutkan bahwa terdapat 

perbedaan reaksi pasar yang signifikan pada status perusahaan target dalam 

akuisisi yaitu publik, privat dan cabang. Hal ini ditunjukkan dari perolehan 

CAR masing-masing perusahaan, yaitu -1,00% untuk publik, 2,08% untuk 

privat dan 2,75% untuk perusahaan cabang. Isa dan Lee (2011) serta 

Gunawan dan Surakartha (2013) sepakat bahwa mengakuisisi perusahaan 

publik memberikan cumulative abnormal return yang lebih tinggi daripada 

mengakuisisi perusahaan privat. 
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Faktor yang dapat mempengaruhi reaksi pasar yaitu informasi 

mengenai ukuran perusahaan. Menurut Isa dan Lee (2011) mengakuisisi 

perusahaan yang relatif besar dapat memberikan cumulative abnormal return 

positif signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Edward (2012) 

menunjukkan bahwa kenaikan abnormal return yang signifikan terjadi pada 

perusahaan yang berkapitalisasi kecil. Perbedaan yang lainnya terletak pada 

pengambilan sampel yang lebih luas tidak hanya pada satu perusahaan saja, 

tetapi seluruh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada periode 

2013-2015. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Batasan pada penelitian ini terletak pada penelitian yang dilakukan pada 

perusahaan yang melakuan merger dan akuisisi. Alasan menggunakan 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dikarenakan penelitian ini 

bertujuan untuk melihat perbedaan reaksi pasar dari suatu informasi yang 

dipublikasikan ke pasar. Tindakan merger dan akuisisi merupakan sebuah 

keputusan yang cukup besar dan mengandung informasi yang dapat 

mempengaruhi pasar serta membentuk sebuah reaksi pasar. Peneliti ingin 

melihat perbedaan reaksi pasar atas informasi yang didapat dari 

diumumkannya strategi merger dan akuisisi beserta dengan metode 

pembayaran yang digunakan dan status perusahaan target dalam strategi 

merger dan akuisisi serta melihat faktor yang mempengaruhi reaksi pasar itu 

sendiri, yaitu ukuran perusahaan target. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar atas pengumuman merger dan 

akuisisi pada masa sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi? 

2. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas 

dengan metode pembayaran saham dalam strategi merger dan akuisisi? 

3. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar atas status perusahaan target 

publik dengan status perusahaan target privat dalam strategi merger dan 

akuisisi? 

4. Apakah terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap reaksi pasar 

pada perusahaan yang melakukan strategi merger dan akuisisi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji bagaimana reaksi pasar disekitar tanggal pengumuman 

merger dan akuisisi. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi.  

2. Untuk menguji perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas 

dengan metode pembayaran saham dalam strategi merger dan akuisisi. 

3. Untuk menguji perbedaan reaksi pasar atas status perusahaan target publik 

dengan status perusahaan target privat dalam strategi merger dan akuisisi. 
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4. Untuk menguji pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap reaksi pasar 

perusahaan yang melakukan strategi merger dan akuisisi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan bukti empiris mengenai perbedaan reaksi pasar disekitar 

tanggal pengumuman merger dan akuisisi. 

2. Memberikan bukti empiris mengenai perbedaan reaksi pasar atas metode 

pembayaran (kas dengan saham) dan status perusahaan target (publik dan 

privat) dalam strategi merger dan akuisisi.  

3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap reaksi pasar perusahaan yang melakukan strategi merger dan 

akuisisi. 

4. Memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Akuntansi Keuangan 

khususnya yang berhubungan dengan strategi merger dan akuisisi. 

5. Sebagai bahan pertimbangan kepada pelaku pasar dalam mengambil 

keputusan investasi ketika terdapat informasi pengumuman merger dan 

akuisisi. 


