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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Merger 

2.1.1 Pengertian Merger 

Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk 

mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Selain itu merger dapat 

menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh, dan mampu bersaing, 

diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya, diantaranya 

adalah dengan melakukan merger. Merger berasal dari kata “merger” yang artinya 

(1) bergabung, bersama, menyatu, berkombinasi (2) menyebabkan hilangnya 

identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger didefinisikan sebagai 

penggabungan dua atau perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan 

yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan 

aktivitasnya. 

 

Merger menurut Lawrence J Gitman (2009:762) adalah sebagai berikut: 

“The combination of two or more firm, in which the resulting firm 

maintains the identity of one of the firms, usually the larger” 

 

Merger menurut Pringle dan Harris adalah sebagai berikut: 

“Merger is a combination of two or more firm in which one company 

survives under its own name while any others cease to exit as legal entities.” 

 

Jadi pada dasarnya merger adalah suatu keputusan untuk 

mengkombinasikan/menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu 

perusahaan baru. Dalam konteks bisnis, merger adalah suatu transaksi yang 

menggabungkan beberapa unit ekonomi menjadi satu unit ekonomi yang baru. 

Proses merger umumnya memakan waktu yang cukup lama, karena masing-
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masing pihak perlu melakukan negoisasi, baik terhadap aspek hukum dari 

perusahaan yang baru tersebut. oleh karena itu, penggabungan usaha tersebut 

dilakukan secara drastis yang dikenal dengan akuisisi atau pengambilalihan suatu 

perusahaan oleh perusahaan lain.   

 

 

2.1.2 Motif Merger 

 

Motif dari merger ini bermacam-macam. Menurut Lawrenece J Gitman 

(2009:764) 

 

1. Growth or Diversification, 

Perusahaan yang memiliki tujuan pertumbuhan pangasa pasar atau ukuran 

atau diversifikasi dalam berbagai produk mereka mungkin menemukan 

bahwa merger dapat digunakan untuk memenuhi tujuan ini. Perusahan 

dapat mencapai tujuan yang sama dalam waktu singkat dengan 

menggabungkan dengan perusahaan. Strategi seperti lebih murah 

dibandingkan dengan mengembangkan kapasitas produksi yang 

diperlukan. 

2. Synergy, 

Sinergi merger adalah skala ekonomi yang dihasilkan dari overhead 

perusahaan gabungan yang lebih rendah. Sinergi yang paling jelas ketika 

perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain dalam bidang 

usaha yang sama, karena banyak fungsi yang berlebihan dan karyawan 

dapat dikurangi. Hal tersebut dapat mengurangi bisa produksi  

3. Fund Raising, 

Seiring perusahaan bergabung untuk meningkatkan kemampuan mereka 

dalam penghimpunan dana. Perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh 

dana untuk itu adalah ekspansi internal, tetapi memperoleh dana untuk 

penggabungan usaha eksternal. Tidak jarang, perusahaan merger dengan 

perusahaan lain yang memiliki asset lancar yang tinggi dan rendahnya 



9 
 

 

kewajiban. Merger dengan perusahaan seperti yang disebut diatas maka 

perusahaan dapat segera meningkatkan daya pinjaman perusahaan dengan 

mengurangi leverage keuangan. Hal ini memungkinkan dana untuk 

dibangkitkan secara eksternal dengan biaya lebih rendah 

4. Increased Managerial Skill or Technology 

Perusahaan akan memiliki potensi yang baik bahwa dia menemukan 

dirinya sendiri tidak dapat berkembang sepenuhnya karena kekurangan di 

daerah tertentu dari manajemen atau tidak adanya produk yang dibutuhkan 

atau teknologi produksi yang diperlukan. Mungkin dengan bergabung 

sebuah perusahaan yang kompatibel dapat melengkapi perusahaan 

sebelumnya, baik dibidang manajerial ataupun teknologi. 

5. Tax Consideration, cukup sering, pertimbangan pajak motif kunci untuk 

penggabungan. Dalam kasus seperti itu, manfaat pajak umumnya berasal 

dari fakta bahwa salah satu perusahaan memiliki rugi fiscal-maju. Ini 

berarti bahwa perusahaan rugi pajak dapat diterapkan terhadap jumlah 

terbatas pendapatan masa depan perusahaan menggabungkan selama 20 

tahun atau sampai rugi pajak yang telah sebenarnya bisa ada. Sebuah 

perusahaan dengan kerugian pajak bisa mendapatkan perusahaan yang 

menguntungkan untuk meningkatkan kombinasi setelah mendapatkan 

pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak dari perusahaan yang 

diakuisisi. Kerugian pajak juga dapat berguna ketika sebuah perusahaan 

menguntungkan mengakuisisi perusahaan yang memiliki seperti kerugian. 

dalam keadaan baik, namun, merger harus dibenarkan bukan hanya atas 

dasar manfaat pajak tetapi juga dengan alasan yang konsisten dengan 

tujuan maksimalisasi kekayaan pemilik. Apalagi manfaat pajak yang 

dijelaskan hanya dapat digunakan dalam merger bukan dalam informasi 

perusahaan induk karena hanya dalam kasus merger adalah hasil operasi 

dilaporkan secara konsolidasi. contoh akan menjelaskan penggunaan rugi 

fiscal. 

6. Increased Ownership Liquidity 
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Penggabungan dua perusahaan kecil dan perusahaan besar dapat 

memberikan para pemilik perusahaan kecil dengan likuiditas yang lebih 

besar. Hal ini karena daya jual yang lebih tinggi terkait dengan saham 

perusahaan besar. 

7. Defense Against Takeover 

Untuk lebih efektif, suatu pengambilan defensih harus menciptakan nilai 

bagi pemegang saham dari mereka akan meyadari perusahaan telah 

digabungkan dengan perusahaan lain sebagai pengakuisisi. 

 

Motif-motif merger yang diuraikan di atas sebenarnya telah menjadi motif 

umum merger yang dilakukan beberapa Negara di dunia. Merger perlu dilakukan 

karena terjadi positive Net Present Value (NPV) yang mendapatkan nilai pasar. 

Pada dasarnya kesejahteraan para pengurus perusahaan sangat ditentukan oleh 

skala perusahaan mereka. Jadi apabila skala perusahaan diperbesar, maka para 

pengurus perusahaan akan mendapat nilai kesejahteraan yang lebih tinggi. 

Hipotesis ini dikenal dengan “Manager utility maximization hypothesis. 

Bagi bank-bank besar di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat 

misalnya, selain aspek makro ekonomi dan mikro ekonomi yang dipertimbangkan 

dalam suatu keputusan merger, pihak pemerintah sering sekali memperhatikan 

aspek-aspek yang bersifat structural, yang meliputi tiga aspek, yaitu: 

1. Pertama, aspek kesehatan dan keamanan. Artinya perusahaan baru hasil 

merger tersebut harus menjadi perusahaan yang sehat dan aman. Apabila 

perusahaan lama ada yang tidak sehat, maka harus bisa diupayakan agar 

penyakit lama tersebut tidak boleh menular ke perusahaan hasil merger,  

2. Kedua, aspek kompetitif dan konsentrasi. Penggabungan perusahaan tidak 

boleh berakibat pada semakin terkonsentrasinya bisnis dalam industry 

karena tidak bisa mendorong efisiensi di dalam bisnis tersebut, dan 

3. Ketiga, aspek pelayanan kepada masyarakat. Penggabungan usaha tidak 

harus mengurangi kualitas pelayanan bank kepada masyarakat luas. 
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2.1.3 Tipe-tipe merger dan akuisisi 

 

Merger dan akuisisi berdasarkan berdasarkan aktivitas ekonomi dapat 

diklasifikasikan dalam lima tipe, yaitu Lawrence J Gitman (2009:766) 

 

1. Merger Horizontal 

Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan dalam 

industry yang sama 

2. Merger Vertikal 

Merger vertical adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi 

3. Merger Konglomerat 

Merger Konglomerat adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang 

masing-masing bergerak dalam industry yang tidak terkait. 

4. Merger Ekstensi Pasar 

Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih 

perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar 

5. Merger Ekstensi Produk 

Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih 

perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. 

 

 

2.1.4 Tujuan Merger 

Tujuan umum perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain 

antara lain antara lain untuk meningkatkan pangsa pasar dan nilai tambah melalui 

upaya penciptaan efisiensi yang lebih baik, meningkatkan sinergi operasional, 

sinergi keuangan, strategic realignment, dan bagi bank public adalah adanya alas 

an Q-ratio. Q-ratio adalah perbandingan kapitalisasi saham perusahaan dengan 

nilai perolehan (replacement cost) aktiva perusahaan. Perusahaan dengan Q-ratio 

diatas satu menunjukan bahwa manajemen perusahaan tersebut superior. 

Perusahaan hanya akan mengambil alih perusahaan lain, jika marginal Q-ratio di 
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atas satu. Artinya, nilai kapitalisasi saham perusahaan setelah digabung akan lebih 

tinggi dari pada biaya perolehannya. Dengan demikian, tidak akan terjadi jika 

angka Q-ratio setelah merger lebih rendah dari pada angka sebelum merger. Nilai 

tambah dalam proses merger sering dituliskan dengan symbol 1+1=3. (Winda 

Helyani Lestari, 2011) 

 

Berdasarkan tujuan merger di atas, jelas bahwa merger tidak hanya 

dibutuhkan oleh bank yang tidak sehat, namun justru sesama bank sehat pun perlu 

mempertimbangkan merger. 

 

2.2   Return dan Abnormal return 

 

2.2.1 Pengertian Return 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi 

yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return realisasi (realized 

return) merupakan return yang sudah terjadi. Return realisasi dihitung 

berdasarkan data historis. Return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan 

return ekspektasi (expected return) dan risiko di masa mendatang. Return 

ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh 

investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah 

terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi (Jogiyanto, 2010:107) 
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 Rumus yang digunakan untuk menghitung return saham menurut 

Jogiyanto (2010:416) yaitu: 

 

 

 

Dimana: 

    = Harga saham untuk waktu ke-t 

 = Harga saham untuk waktu sebelumnya 

 

2.2.2 Pengertian Abnormal return 

Efisiensi pasar diuji dengan melihat return tidak normal (abnormal return) 

yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar 

dapat menikmati return tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama 

(Jogiyanto, 2010:415). 

 

Menurut Suad Husnan (2009:269): 

“Abnormal return adalah selisih antara tingkat keuntungan sebenarnya 

dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.”   

 

Menurut Jogiyanto (2010:416): 

“Return tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi” 

 

Apabila return yang didapatkan lebih besar dari return yang diharapkan 

berarti abormal return positif, hal ini yang diharapkan oleh investor. Sedangkan 

apabila return yang didapatkan (return realisasi) lebih kecil dari return yang 

diharapkan (return ekspektasi) berarti abnormal return akan negatif. Rumus 

menghitung abnormal return menurut Jogiyanto (2010:416) yaitu: 

 

 

 

 

Dimana: 
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= return tidak normal (abnormal return) sekuritas ke-i pada periode 

peristiwa ke- t 

     = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham ke-i pada periode  

peristiwa ke- t 

= return ekspektsai saham ke-i untuk periode peristiwa ke- t 

 

Brown dan Warner yang dikutip oleh Jogiyanto (2010:416) 

“mengestimasi return ekspektasi menggunakan return ekspektasi menggunakan 

model estimasi mean-adjusted model, market model dan market-adjusted model.” 

1. Mean-Adjusted Model 

Model disesuaikan rara-rata (mean-adjusted model) ini menganggap 

bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return 

realisasi sebelumnya selama periode estimasi (estimation period), sebagai 

berikut: 

T

R

RE

t

tj

ji

ti

2

1

,

, ][  

 

Dimana: 

= return ekspektsai sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke- t 

     = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

T        = Lamanya periode estimasi, yaitu dari t1 sampai dengan t2 

 

2. Market Model 

Perhitungan return ekspektasi dengan menggunakan model pasar (market 

model) ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu (1) membentuk model ekspektasi 

dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan (2) 

menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di 

periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi 

OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan: 
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Dimana: 

   = return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

     = intercept untuk sekuritas ke-i 

     = koefisien slope yang merupakan Beta dari sekutiras ke-i 

 = return indeks pasar pada periode estimasi ke-j yang dapat dihitung 

dengan rumus  dengan IHSG 

adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

   = kesalahan residu sekuritas ke-I pada periode estimasi ke-j 

 

3. Market-Adjusted Model 

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return 

indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak 

perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, 

karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks 

pasar. 

 

2.3 Risiko Pasar (Beta) 

 

2.3.1  Pengertian 

Beta merupakan kepekaan tingka keuntungan terhadap perubahan-

perubahan pasar (Husnan, 1985). Menurut Rolffe, dkk (2004), Beta is the 

relationship between an investment’s return and the market return. This is a 

relative measure of the investment’s nondiversifiable risk. 

Beta tidak lain merupakan koefisien regresi antara dua variabel, yaitiu 

tingkat keuntungan portofolio pasar (excess return of market portofolio), dan 

kelebihan keuntungan suatu saham (escess return of stock). Menurut Hartono 

(2000), beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau 

return portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas ke-i mengukur volatilitas 
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return sekuritas ke-i dengan return pasar. Dengan demikian Beta merupakan 

pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap 

risiko pasar. 

Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu 

sekuritas atau protofolio dalam suatu periode waktu tertentu. (Jogiyanto, 

2003:265-266). Jika fluktuasi return-return sekuritas atau portofolio secara 

statistik mengikuti fluktuasi dari return-return pasar, maka beta dari sekuritas atau 

protofolio tersebut dikatakan bernilai 1. Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko 

sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar. Selain itu juga 

nenunjukkan jika return pasar bergerak naik atau turun, return sekuritas atau 

portofolio juga bergerak naik atau turun mengikuti return pasar. 

 

2.3.2 Mengestimasi Beta 

Mengetahui Beta suatu sekuritas atau portofolio merupakan hal yang 

penting untuk menganalisis sekuritas atau portofolio tersebut. Beta suatu sekuritas 

menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak dapat dihilangkan karena 

diversifikasi. Untuk menghitung Beta portofolio, maka Beta masing-masing 

sekuritas perlu dihitung terlebih dahulu. Beta portofolio merupakan rata-rata 

tertimbang dari Beta masing-masing sekuritas. Mengetahui Beta masing-masing 

sekuritas juga berguna untuk pertimbangan memasukkan sekuritas tersebut ke 

dalam portofolio yang akan dibentuk. 

Beta pasar dapat diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis 

return dari sekuritas dan return pasar selama periode tertentu. Dengan asumsi 

bahwa hubungan antara return-return sekuritas dan retun-return pasar adalah 

linier, maka Beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis diantara 

titik-titik return atau dengan teknik regresi. 

Teknik regresi untuk mengestimasi Beta suatu sekuritas dapat dilakukan 

dengan menggunakan retunr-return sekuritas sebagai variabel dependen dan 

return-return pasar sebagai variabel independen. Return sekuritas dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 
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Ei = error term 

 

Di persamaan di atas, koefisien βi merupakan Beta sekuritas ke-i yang 

diperoleh dari teknik regresi. 

 

2.4 Event Study 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event study) yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Event study digunakan untuk menguji kandungan 

informasi (information content) diharapkan pasar akan bereaksi pada saat 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukan dengan 

adanya perubahan harga yang dapat diukur menggunakan abnormal return. Dapat 

diartikan suatu pengumuman mengandung informasi akan memberikan abnormal 

return kepada pasar dan sebaliknya (Jogiyanto 2010:392) 

Menurut MacKinley dalam Umi Mardiyati dan Khusfatun Khasanah 

(2011): 

“Metodologi event study dapat digunakan untuk mengukur dampak dari 

suatu kejadian. Metodologi ini bisa diterapkan untuk data financial terhadap suatu 

kejadian seperti corporate action, dan untuk mengetahui dampaknya terhadap 

nilai perusahaan yang biasanya tercermin pada volume transaksi saham dan harga 

saham” 

Langkah-langkah event study menurut MacKinley dalam Umi Mardiyati 

dan Khusfatun Khasanah (2011) adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan event yang terjadi, berupa informasi yang dibutuhkan 

pemegang saham. 

2. Menyusun teori mengenai respon pasar terhadap informasi yang dijadikan 

event yang diteliti tersebut. 

3. Menetukan kriteria sampel yang akan diteliti. 

4. Menentukan sebuah event windows (periode pengamatan) yang tepat, 

sesuai dengan event yang diteliti. 
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5. Melakukan eliminasi sampel yang memiliki event lain pada periode 

pengamatan. 

6. Membandingkan keadaan sebelum dan setelah event. 

Panjang atau lamanya periode jendela dalam studi peristiwa sangat 

bervariasi. Peterson (dalam Umi Mardiyati dan Khusfatun Khasanah, 2011) 

memberikan patokan umu yang dapat digunakan yaitu berkisar 3 hari sampai 121 

hari untuk data harian dan 3 bulan sampai 121 bulan untuk data bulanan. 

Studi peristiwa yang pernah dilakukan diantaranya, studi tentang 

penawaran perdana (initial public offering), pengumuman dividen (dividen 

announcement), informasi akuntansi (accounting information) dan merger 

.  

2.5 Kerangka Pemikiran 

Tugas utama bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi operasional 

perbankan. Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut 

izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan 

pengawasan dari bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, bank 

sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjadi 

Pembina dan Pengawas perbankan di Indonesia telah mengeluarkan peraturan-

peraturan untuk memantau dan mengatur operasional perbankan, agar tercipta 

perbankan yang sehat, efektif dan efisien, dengan menjunjung tinggi prinsip 

kehati-hatian. 

Bank Indonesia menertibkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang 

merupakan suatu kerangka dasar system perbankan Indonesia yang bersifat 

menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk 

rentan waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Arah kebijakan pengembangan 

industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi 

mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan 

kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional. 
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Sebagai implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Indonesia 

juga mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 8/16/PBI/2006 yang 

mengatur tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia (Single 

Presence Policy). Kebijakan ini diambil untuk mewujudkan struktur perbankan 

yang kuat dan kokoh dan untuk konsolidasi perbankan yang akan mendukung 

efektivitas di dalam pengawasan bank. 

Kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya 

menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank. Pemegang saham 

pengendali adalah badan hokum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha 

yang: 

a. Memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari 

saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara. 

b. Memiliki saham bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara 

namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik 

secara langsung maupun tidak lansung. 

Ketentuan mengenai Single Presence Policy dikecualikan bagi: 

a. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) bank yang masing-masing 

melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang berbeda, yakni secara 

konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 

b. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) yang salah satunya 

merupakan bank campuran (Joint Venture Bank). 

c. Bank Holding Company (badan hukum yang dibentuk dan atau 

dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan 

dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang 

merupakan anak perusahaannya). 

Penerapan kebijakan kebijakan kepemilikan tunggal, termasuk kewajiban 

penyesuaian struktur kepemilikan bagi pemegang saham pengendali yang telah 

mengendalikan lebih dari satu bank, memberikan pengecualian bagi kantor 

cabang bank asing dan bank campuran, mengingat Indonesia terikat pada 

komitmen yang telah diberikan dalam perjanjian putaran Uruguay pada forum 
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World Trade Organization untuk tetap menghargai kehadiran pihak asing dalam 

bentuk kantor cabang bank asing dan bank campuran (Joint Venture Bank). 

Pihak-pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih 

dari satu bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut: 

a. Mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada 

salah satu lebih bank yang dikendalikannya pada pihak lain 

sehingga yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham 

pengendali pada satu bank. 

b. Melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang 

dikendalikannya. 

c. Membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (Holding 

Company), dengan: 

1. Mendirikan badan hokum baru sebagai Bank Holding 

Company  

2. Menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai Bank 

Holding Company. 

Penyesuaian struktur kepemilikan dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat akhir Desember 2010. Berdasarkan permintaan pemegang saham 

pengendali dan bank-bank yang dikendalikannya, Bank Indonesia dapat 

memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian struktur kepemilikan tidak 

dapat diselesaikan dalamjangka waktu tersebut. (www.wealthindonesia.com) 

Kepemilikan Saham Tunggal pada Bank (Single Presence Policy) yang 

harus dilaksanakan oleh setiap bank sebelum tahun 2010.Kebijakan Kepemilikan 

Tunggal pada Perbankan Indonesia yang diterbitkan pada dasarnya mengatur 

bahwa setiap pihak hanya memiliki satu Bank saja. Contohnya Singapura 

memiliki saham perbankan nasional melalui Temasek di Bank Danamon, BII, 

Bnak NISP, dan Bank Buana. Sedangkan investor Malaysia melalui Khazanah 

National Berhad memilik Bank Bumi Putera, Bank Niaga, dan Lippo Bank. 

Tujuan utama studi ini adalah untuk membandingkan return dan risiko 

sebelum dan sesudah merger. 
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Merger merupakan salah satu strategi yang diambil perusahaan untuk 

mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Selain itu merger dapat 

menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh, dan mampu bersaing, 

diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya, diantaranya 

adalah dengan melakukan merger. Merger berasal dari kata “merger” yang artinya 

(1) bergabung, bersama, menyatu, berkombinasi (2) menyebabkan hilangnya 

identitas karena terserap atau tertelan sesuatu. Merger didefinisikan sebagai 

penggabungan dua atau perusahaan yang kemudian hanya ada satu perusahaan 

yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan 

aktivitasnya. 

Merger adalah “The combination of two or more firm, in which the 

resulting firm maintains the identity of one of the firms, usually the larger” 

(Lawrence J Gitman (2009:762) 

 

Merger adal“Merger is a combination of two or more firm in which one 

company survives under its own name while any others cease to exit as legal 

entities.” (Pringle dan Harris) 

Motif dari merger ini bermacam-macam.  

 

1. Growth or Diversification, 

Perusahaan yang memiliki tujuan pertumbuhan pangasa pasar atau ukuran 

atau diversifikasi dalam berbagai produk mereka mungkin menemukan 

bahwa merger dapat digunakan untuk memenuhi tujuan ini. Perusahan 

dapat mencapai tujuan yang sama dalam waktu singkat dengan 

menggabungkan dengan perusahaan. Strategi seperti lebih murah 

dibandingkan dengan mengembangkan kapasitas produksi yang 

diperlukan. 

2. Synergy, 

Sinergi merger adalah skala ekonomi yang dihasilkan dari overhead 

perusahaan gabungan yang lebih rendah. Sinergi yang paling jelas ketika 

perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain dalam bidang 
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usaha yang sama, karena banyak fungsi yang berlebihan dan karyawan 

dapat dikurangi. Hal tersebut dapat mengurangi bisa produksi  

3. Fund Raising, 

Seiring perusahaan bergabung untuk meningkatkan kemampuan mereka 

dalam penghimpunan dana. Perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh 

dana untuk itu adalah ekspansi internal, tetapi memperoleh dana untuk 

penggabungan usaha eksternal. Tidak jarang, perusahaan merger dengan 

perusahaan lain yang memiliki asset lancar yang tinggi dan rendahnya 

kewajiban. Merger dengan perusahaan seperti yang disebut diatas maka 

perusahaan dapat segera meningkatkan daya pinjaman perusahaan dengan 

mengurangi leverage keuangan. Hal ini memungkinkan dana untuk 

dibangkitkan secara eksternal dengan biaya lebih rendah 

4. Increased Managerial Skill or Technology 

Perusahaan akan memiliki potensi yang baik bahwa dia menemukan 

dirinya sendiri tidak dapat berkembang sepenuhnya karena kekurangan di 

daerah tertentu dari manajemen atau tidak adanya produk yang dibutuhkan 

atau teknologi produksi yang diperlukan. Mungkin dengan bergabung 

sebuah perusahaan yang kompatibel dapat melengkapi perusahaan 

sebelumnya, baik dibidang manajerial ataupun teknologi. 

5. Tax Consideration, cukup sering, pertimbangan pajak motif kunci untuk 

penggabungan. Dalam kasus seperti itu, manfaat pajak umumnya berasal 

dari fakta bahwa salah satu perusahaan memiliki rugi fiscal-maju. Ini 

berarti bahwa perusahaan rugi pajak dapat diterapkan terhadap jumlah 

terbatas pendapatan masa depan perusahaan menggabungkan selama 20 

tahun atau sampai rugi pajak yang telah sebenarnya bisa ada. Sebuah 

perusahaan dengan kerugian pajak bisa mendapatkan perusahaan yang 

menguntungkan untuk meningkatkan kombinasi setelah mendapatkan 

pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak dari perusahaan yang 

diakuisisi. Kerugian pajak juga dapat berguna ketika sebuah perusahaan 

menguntungkan mengakuisisi perusahaan yang memiliki seperti kerugian. 

dalam keadaan baik, namun, merger harus dibenarkan bukan hanya atas 
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dasar manfaat pajak tetapi juga dengan alasan yang konsisten dengan 

tujuan maksimalisasi kekayaan pemilik. Apalagi manfaat pajak yang 

dijelaskan hanya dapat digunakan dalam merger bukan dalam informasi 

perusahaan induk karena hanya dalam kasus merger adalah hasil operasi 

dilaporkan secara konsolidasi. contoh akan menjelaskan penggunaan rugi 

fiscal. 

6. Increased Ownership Liquidity 

Penggabungan dua perusahaan kecil dan perusahaan besar dapat 

memberikan para pemilik perusahaan kecil dengan likuiditas yang lebih 

besar. Hal ini karena daya jual yang lebih tinggi terkait dengan saham 

perusahaan besar. 

7. Defense Against Takeover 

Untuk lebih efektif, suatu pengambilan defensih harus menciptakan nilai 

bagi pemegang saham dari mereka akan meyadari perusahaan telah digabungkan 

dengan perusahaan lain sebagai pengakuisisi. (Lawrenece J Gitman (2009:764) 

Merger dan akuisisi berdasarkan berdasarkan aktivitas ekonomi dapat 

diklasifikasikan dalam lima tipe, yaitu  

 

1. Merger Horizontal 

Merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan dalam 

industry yang sama 

2. Merger Vertikal 

Merger vertical adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan 

yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi 

3. Merger Konglomerat 

Merger Konglomerat adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang 

masing-masing bergerak dalam industry yang tidak terkait. 

4. Merger Ekstensi Pasar 

Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih 

perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar 

5. Merger Ekstensi Produk 
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Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih 

perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. 

(Lawrence J Gitman (2009:766) 

Tujuan umum perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain 

antara lain antara lain untuk meningkatkan pangsa pasar dan nilai tambah melalui 

upaya penciptaan efisiensi yang lebih baik, meningkatkan sinergi operasional, 

sinergi keuangan, strategic realignment, dan bagi bank public adalah adanya alas 

an Q-ratio. Q-ratio adalah perbandingan kapitalisasi saham perusahaan dengan 

nilai perolehan (replacement cost) aktiva perusahaan. Perusahaan dengan Q-ratio 

diatas satu menunjukan bahwa manajemen perusahaan tersebut superior. 

Perusahaan hanya akan mengambil alih perusahaan lain, jika marginal Q-ratio di 

atas satu. Artinya, nilai kapitalisasi saham perusahaan setelah digabung akan lebih 

tinggi dari pada biaya perolehannya. Dengan demikian, tidak akan terjadi jika 

angka Q-ratio setelah merger lebih rendah dari pada angka sebelum merger. Nilai 

tambah dalam proses merger sering dituliskan dengan symbol 1+1=3. (Winda 

Helyani Lestari, 2011) 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi 

yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return realisasi (realized 

return) merupakan return yang sudah terjadi. Return realisasi dihitung 

berdasarkan data historis. Return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan 

return ekspektasi (expected return) dan risiko di masa mendatang. Return 

ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh 

investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah 

terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi (Jogiyanto, 2010:107) 
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Efisiensi pasar diuji dengan melihat return tidak normal (abnormal return) 

yang terjadi. Pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar 

dapat menikmati return tidak normal dalam jangka waktu yang cukup lama 

(Jogiyanto, 2010:415). 

 

“Abnormal return adalah selisih antara tingkat keuntungan sebenarnya 

dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.”  (Suad Husnan (2009:269) 

 

“Return tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi” (Jogiyanto 

(2010:416) 

Beta merupakan kepekaan tingkat keuntungan terhadap perubahan-

perubahan pasar (Husnan, 1985) 

Menurut Rolffe, dkk (2004), Beta is the relationship between an 

investment’s return and the market return. This is a relative measure of the 

investment’s nondiversifiable risk. (Rolffe, dkk (2004) 

Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu 

sekuritas atau protofolio dalam suatu periode waktu tertentu. (Jogiyanto, 

2003:265-266) 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event study) yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman. Event study digunakan untuk menguji kandungan 

informasi (information content) diharapkan pasar akan bereaksi pada saat 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukan dengan 

adanya perubahan harga yang dapat diukur menggunakan abnormal return. Dapat 

diartikan suatu pengumuman mengandung informasi akan memberikan abnormal 

return kepada pasar dan sebaliknya (Jogiyanto 2010:392) 

Di Indonesia juga terdapat beberapa penelitian tentang merger dan 

akuisisi. Eliya Wahyu Rusnanda Dan Pardi (2013) melakukan penilitian dengan 

judul “Analisa Pengaruh Pengumuman Merger Dan Akuisisi Terhadap Abnormal 

Return Saham Bank Umum Di Bursa Efek Indonesia”. 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut hanya satu yaitu abnormal 

return. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata 

abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa akuisisi. 

 Nurrul Hidayah (2013) juga melakukan penelitian serupa dengan 

menganalisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi dengan 

menggunakan beberapa rasio sebagai variabel antara lain, return on equity, return 

on investment, gross profit margin, net profit margin, asset turn over, total asset 

turn, price earning ratio, Eearning per share. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukan pada tiap variabel rasio keuangan yang digunakan sebelum 

akuisisi mengalami penurunan pada triwulan sebelum terjadinya akuisisi, 

sedangkan nilai pada tiap variabel setelah akuisisi menunjukan peningkatan yang 

baik dari penurunan yang terjadi sebelum akuisisi. 

 Iputu Adyana Usadha (2013) juga melakukan penelitian serupa dengan 

menganalisis manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan akuisisi sebelum 

dan sesudah merger dan akuisisi. Variabel yang digunakan tersebut manajemen 

laba, kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa perusahaan pengakuisisi cenderung melakukan praktek manajemen laba 

dengan menaikan nilai akrual pada periode sebelum atau menjelang pelaksanaan 

merger dan akuisisi. 

 Annisa Metta.CW (2013) juga melakukan penelitian serupa dengan 

menganalisis manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi 

sebelum dan sesudah merger dan akuisisi dengan menggunakan beberapa rasio 

sebagai variabel antara lain, total asset turn over, net profit margin, return on 

asset. Hasil penelitian menunjukan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang 

signifikan untuk periode sebelum dan sesudah merger dan akuisisi baik dari return 

saham maupun rasio keuangan. 

 Sylviana May Restika (2013) juga melakukan penelitian serupa dengan 

menganalisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi dengan 

menggunakan beberapa rasio camels sebagai variabel antara lain, capital 

adequacy rasio, return on risked rasio, net profit margin, return on asset, return 

on equity, biaya operasional dibagi pendapatan operasional, loan to deposit 
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Merger 

Risk Pasar 

Return 

Risiko 

Sistematis 

Risiko Tidak 

Sistematis 

Uji Beda Sebelum dan 

Sesudah 

rasio, interest rate risk. Hasil yang telah dilakukan menunjukan bahwa kedelapan 

rasio camels tidak mempunyai perbedaan secara signifikan antara sebelum dan 

sesudah merger. 

 

  

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

Keterangan :     

= Diteliti 

= Tidak diteliti 

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 



29 
 

 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan return  pemegang saham 

perusahaan sebelum dan sesudah merger. 

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan resiko pemegang saham 

perusahaan sebelum dan sesudah merger. 

 

 

 

 

 


