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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Masa sekarang ini dimana teknologi dan informasi berkembang dengan 

cepat, memberikan dampak perubahan yang cepat pula terhadap berbagai bidang 

termasuk di bidang bisnis dan perdagangan. Kebutuhan dan preferensi konsumen 

juga semakin meningkat seiring dengan perubahan yang terjadi tersebut. Untuk itu 

perusahaan penyedia jasa dan produk, dituntut untuk dapat menghasilkan produk 

dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang selalu 

berubah dan berkembang.  

Dengan perubahan dan perkembangan yang cepat dalam lingkungan dan 

preferensi konsumen tersebut, mengakibatkan terjadi persaingan yang semakin 

ketat antar perusahaan dalam suatu industri. Setiap perusahaan harus dapat 

bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya dalam menyediakan jasa dan 

produk bagi konsumen. Bukan hanya itu saja, setiap perusahaan juga harus dapat 

menemukan dan melaksanakan strategi yang tepat untuk dapat menang dalam 

persaingan tersebut.  

Dalam era globalisasi ini, perusahaan harus mempersiapkan diri untuk 

berekspansi dalam upaya meningkatkan nilai tambah serta memperkuat struktur 

perusahaan dengan memperhatikan lingkungan baik secara eksternal maupun 

internal. Ekspansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu ekspansi usaha dan ekspansi 

finansial. Ekspansi usaha yaitu ekspansi yang dilakukan tanpa mengubah struktur 

modalnya sedangkan ekspansi finansial dilakukan dengan menambah aktiva tetap 

dengan mendirikan pabrik baru, membeli perusahaan lain dan memerlukan dana 

jangka panjang sehingga mengubah struktur modalnya. Salah satu strategi 

ekspansi adalah strategi akuisisi dan merger yang merupakan strategi ekspansi 

eksternal. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu 

perusahaan dengan cara pengalihan aktiva dan kewajiban suatu perusahaan ke 

perusahaan lain. Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan satu perusahaan atau 

lebih yang mengakibatkan beralihnya pengendalian. Merger dan akuisisi 
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merupakan suatu strategi investasi jangka panjang yang ditujukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

Pada 1 November 2008, Bank CIMB Niaga (dahulu Bank Niaga) dan 

Bank Lippo, dua entitas bank terkemukadi Indonesia, telah bergabung menjadi 

Bank CIMB Niaga. Penggabungan kedua bank tersebut merupakan opsi terbaik 

bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang diambil oleh pemegang 

saham dalam rangka mematuhi kebijakan Bank Indonesia (BI) khususnya 

mengenai Kebijakan Kepemilikan Tunggal atau Single Present Policy (SPP). 

Setelah Pemegang Saham kedua bank menyetujui rencana penggabungan merger 

sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2008, 

Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo memasuki tahap integrasi, yang meliputi 

berbagai aspek legal, operasional dan organisasi, diantaranya termasuk Produk 

dan layanan, Business Unit, Sales and Distribution, Human Resources, IT and 

Operations, dan Corporate Office. (Tantri Kusumawati, 2011) 

Merger adalah  sebagai penggabungan (fusi) atau suatu proses peleburan 

(absorbs) dari suatu benda kepada benda atau hak lain. Undang-undang tentang 

Perseroan Terbatas menggunakan istilah “penggabungan” untuk pengertian 

merger ini. Alasan perusahaan lebih tertarik memilih merger sebagai strateginya 

daripada pertumbuhan internal adalah karena merger dianggap jalan cepat untuk 

mewujudkantujuan perusahaan dimana perusahaan tidak perlu memulai dari awal 

suatu bisnis baru. Merger juga dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu nilai 

signifikan dari kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dari rasio-rasio 

keuangan dua tahun sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.  

Aktivitas merger bukan hanya dapat dilakukan pada saat kondisi 

perusahaan memburuk tetapi juga dapat dilakukan pada saat kondisi perusahaan 

sedang baik. Setelah kondisi krisis berakhir dan adanya aktivitas merger besar-

besaran di bidang perbankan yang memberikan keuntungan, hingga saat ini telah 

banyak perusahaan-perusahaan lain di Indonesia yang bukan hanya bergerak di 

bidang perbankan yang telah melakukan aktivitas merger untuk memperbaiki 

kinerja perusahaannya. Alasan dilakukan merger adalah untuk mencapai sinergi, 
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pertimbangan pajak, pembelian aktiva dibawah biaya penggantian, diversifikasi, 

dan mendapatkan pengendalian atas perusahaan yang lebih besar.  

Dari beberapa alasan dilakukannya merger diatas, alasan yang paling 

umum adalah untuk mencapai sinergi. Sinergi dapat diartikan sebagai kondisi 

dimana nilai keseluruhan lebih besar daripada hasil penjumlahan bagian-

bagiannya. Atau dengan kata lain, perusahaan melakukan merger dengan alasan 

untuk dapat meningkatkan pertumbuhan usaha, kinerja perusahaan, dan 

memperoleh nilai tambah. Sehingga keputusan merger disini diharapkan dapat 

memberikan pengaruh besar dalam memperbaiki kondisi perusahaan, peningkatan 

kinerja, khususnya peningkatan kondisi dan posisi keuangan.  

Strategi perusahaan yang dapat memberikan dampak bagi kesehatan 

perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan 

sahamnya pada suatu perusahaan. Hal ini berkaitan dengan tingkat keuntungan 

yang dapat diperoleh investor apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan. 

Adanya aktivitas merger yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan 

perusahaan, memberikan sinyal bagi investor untuk menanamkan sahamnya pada 

perusahaan tersebut dengan harapan investor dapat memperoleh keuntungan yang 

diinginkan. Keuntungan yang diperoleh investor dalam menanamkan saham dapat 

diukur dengan menggunakan Abnormal Return. Abnormal return merupakan 

selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi 

(Jogiyanto, 2000).  

Abnormal Return yang diperoleh investor merupakan kompensasi atas 

waktu dan risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Menurut Halil 

Kiymaz dan H. Kent Baker (2008), secara keseluruhan abnormal return bagi 

pengakuisisi adalah negatif. Sedangkan abnormal return bagi perusahaan target 

menunjukkan angka positif. Hal ini menunjukkan bahwa return yang diterima 

pemegang saham perusahaan yang melakukan merger berbeda antara perusahaan 

target dan pengambilalih. Dengan demikian hal ini menimbulkan pertanyaan 

bahwa tidak semua pihak memperoleh keuntungan dari kegiatan merger.  

Halil Kiymaz dan H. Kent Baker (2008) juga menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara keterkaitan industri dan abnormal return. Merger dan akuisisi 
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yang dilakukan antara perusahaan dalam industri yang terkait, menimbulkan 

kesejahteraan yang positif bagi pemegang saham karena besarnya kemungkinan 

terciptanya sinergi. Selain mempertimbangkan return yang diperoleh dalam suatu 

investasi, investor juga perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi 

dari investasi yang dilakukannya. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan 

antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar 

kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut.  

Beberapa studi telah banyak yang meneliti mengenai tingkat return yang 

diperoleh investor setelah merger dan akuisisi. Beberapa penelitian mengatakan 

bahwa terjadi peningkatan return yang diperoleh investor sebelum dan sesudah 

merger. Akan tetapi ada pula penelitian yang menyatakan bahwa terjadi 

penurunan return yang diperoleh investor sebelum dan sesudah merger. Risiko 

mungkin saja menjadi faktor yang dapat mempengaruhi penurunan return yang 

diperoleh pemegang saham. Menurut Lewellen, Loderer, dan Rosenfeld (1989), 

merger dalam sampel yang digunakan lebih banyak menunjukkan hasil 

peningkatan risiko variance daripada penurunan risiko variance.  

Berdasarkan uraian diatas dimana di Indonesia saat ini telah banyak 

perusahaan yang melakukan aktivitas merger dan adanya penelitian sebelumnya 

mengenai aktivitas merger, penulis ingin mengetahui apakah terdapat 

pengurangan atau penurunan return dan risiko sebelum dan sesudah merger pada 

Bank CIMB Niaga Tbk. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul ”ANALISIS PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO 

SEBELUM DAN SESUDAH MERGER  PADA PT. BANK CIMB NIAGA 

Tbk.”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mendapati pokok 

masalah, yaitu:  

1. Bagaimana perkembangan return dan risiko sebelum dan sesudah merger ? 

2. Apakah ada perbedaan return dan risiko yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah merger ? 
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1.3 Maksud Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen. Adapun 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi perkembangan return dan risiko sebelum dan sesudah 

merger. 

2. Menganalisis perbedaan return sebelum dan sesudah merger. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Bagi Investor 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi investor dalam 

melakukan penilaian investasi pada perusahaan yang melakukan 

aktivitas merger. 

b. Memberikan informasi kepada investor mengenai perbedaan return 

dan risiko yang mungkin diterima investor dalam melakukan investasi 

pada perusahaan yang melakukan merger. 

2. Bagi Emiten 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran, kontribusi, dan informasi bagi 

emiten dalam mengambil kebijakan merger. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai referensi dan memperluas informasi atau 

wawasan dalam mengembangkan penelitian pada bidang manajemen 

keuangan khususnya merger. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan event study. Menurut Moh. Nazir (2011:54) metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa 
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sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif ini 

merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang 

lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu 

secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang 

ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses 

lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut 

dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

Studi peristiwa (event study) menurut Jogiyanto (2010:392) merupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Pada penelitian ini peristiwa (event) 

yang diteliti yaitu mengenai merger. 

Uji Normalitas Kolomogrov Smirnov 

Uji Normalitas data dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data dimana 

data yang normal atau terdistribusi secara normal akan memusat pada nilai rata-

rata dan median. Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data 

terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. 

Data yang baik yang dapat dapakai didalam suatu penelitian adalah data yang 

telah terdistribusi secara normal. (Tantri Kusumawati, 2011) 

 

 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dari pojok bursa Universitas Widyatama yang berlokasi 

di Jl. Cikutra no 204 A Bandung serta situs-situs di internet seperti idx.co.id, 

finance.yahoo.com dan lain-lain. Waktu penelitian dimulai bulan Februari 2013 

sampai dengan selesai. 
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