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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan yang semakin pesat dan tidak bisa dihindari oleh perusahaan

di dalam negeri maupun di luar negeri membuat para pengelola perusahaan

memikirkan alternatif untuk keberlangsungan perusahaannya sekaligus

membuatnya menjadi perusahaan dengan ekspansi yang luas. Adanya globalisasi

turut membawa kegiatan bisnis untuk terus dihadapkan pada tantangan–tantangan

yang muncul secara terus-menerus dan tidak memandang waktu. Untuk

menghadapi tantangan tersebut diperlukan sebuah korporasi yang kokoh, strategi

bisnis yang mumpuni, dan manajemen yang handal.

Salah satu ekspansi yang bisa menjanjikan adalah dengan dilakukannya aksi

korporasi perusahaan atau merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi mampu

membawa keuntungan bagi keadaan ekonomi suatu negara. Merger dan akuisisi

juga merupakan strategi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang secara

dinamis yang merupakan strategi ekspansi bisnis dengan jalur alternatif

pertumbuhan dari luar perusahaan (external growth) (Gaughan, 2011: 10). Tren

merger dan akuisisi secara global mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pada

kuartal pertama tahun 2015, nilai valuasi merger dan akusisi hampir sama dengan

tahun 2007 yang merupakan periode terbesar merger dan akusisi di dunia karena

organisasi International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa pada tahun

2008 - 2009 perekonomian di dunia akan mengalami penurunan yang cukup

serius. Hal ini memang terjadi karena pada akhir triwulan III-2008, perekonomian

dunia dihadapkan pada satu babak baru yaitu runtuhnya stabilitas ekonomi global,

seiring dengan meluasnya krisis finansial ke berbagai negara (sumber: bi.go.id).

Maka dari itu, perusahaan di dunia mengambil jalan untuk melakukan aksi

korporasi merger dan akuisisi untuk menghadapi krisis ekonomi tersebut sehingga

terjadi lonjakan pada tahun 2007. Begitu juga pada tahun 2015, transaksi besar

merger dan akuisisi telah terjadi selama enam bulan terakhir. Namun tidak sama

halnya dengan di Indonesia. Peristiwa merger dan akuisisi mulai menurun di awal
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tahun 2015 dikarenakan keadaan ekonomi Indonesia yang tidak stabil, kurs

Rupiah yang melemah terhadap Dollar dan faktor ekonomi lainnya dikarenakan

biaya untuk merger dan akuisisi sangat besar. (sumber:

http://marketeers.com/article/ ini/penyebab-merger-dan-akuisisi-di-indonesia-lesu.

Diunduh pada Rabu, 2 September 2015).

Berikut peneliti tampilkan gambar pengumuman merger dan akuisisi di

Indonesia selama tahun 1990 – pertengahan 2015.

Gambar 1.1
Merger dan Akuisisi di Indonesia tahun 1990 – 2015.

Sumber: Institution of Merger, Aqcuisition and Alliances website.

Pengumuman merger dan akuisisi tertinggi terjadi pada tahun 2010 hingga

mencapai angka 600 lebih transaksi. Hal tersebut merupakan dampak dari

fenomena penguatan aliansi strategis yang dirancang untuk menghadapi kompetisi

global. Semakin menguatnya persaingan di perdagangan bebas membuat

perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai sektor memikirkan

keberlangsungan hidup perusahaannya dengan melakukan aksi korporasi.

Ditambah dengan adanya gerbang perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade

Area (AFTA) maka persaingan usaha diantara perusahaan-perusahaan yang ada

semakin ketat. Perluasan atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan

untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan
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keuntungan atau profit perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Offline 1.5 (2013) :

“Ekspansi yaitu perluasan peredaran uang ke dalam sirkulasi dan atau

penambahan jumlah kredit”.

Ekspansi dalam bentuk penggabungan usaha biasanya dilakukan pada sektor

yang sama atau yang berkaitan langsung dengan produksi suatu perusahaan

tersebut. Merger dan akuisisi merupakan bentuk penggabungan usaha yang paling

berkembang di Indonesia. Menurut pernyataan International Financial

Reporting Standards 3 (revisi 2013) :

“Kombinasi bisnis adalah menyatukan satu atau lebih perusahaan yang

bergabung ke dalam entitas pelapor”.

Akuisisi adalah bentuk pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh

pihak pengakuisisi sehingga mengakibatkan berpindahnya kendali atas

perusahaan yang diambil alih tersebut. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki

ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi. Akuisisi

membutuhkan dana yang sangat besar untuk pengambil alihan kepemilikan

perusahaan. Pada prinsipnya terdapat beberapa motif yang mendorong sebuah

perusahaan melakukan akuisisi yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Jika

akuisisi dilakukan dengan pertimbangan ekonomi, maka beberapa manfaat yang

dapat diperoleh dari akuisisi tersebut yaitu memperoleh kekuatan pasar, efisiensi

biaya, perluasan pasar, mempercepat pertumbuhan, akses teknologi baru jika

perusahaan akuisisi memiliki teknologi yang lebih baik, reputasi merek dagang

(jika perusahaan yang diakuisisi sudah memiliki reputasi di pasar) memperoleh

keuntungan, memperoleh posisi strategis (misalnya PT Indofood mengakuisisi PT

Bogasari sebagai pemasok bahan baku PT Indofood), dan yang terakhir

memperoleh cash flow yang baik. Aktivitas merger dan akuisisi terkadang

dilakukan bukan untuk kepentingan ekonomi saja tetapi juga non-ekonomi.

Perspektif ini berasal dari manajemen perusahaan atau bahkan dari pemilik

perusahaan. Merger dan akuisisi juga terkadang dilakukan karena ambisi dan

kepentingan pribadi para manajemen perusahaan. Mereka menginginkan ukuran

perusahaan yang lebih besar, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin
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besar pula ukuran kompensasi yang mereka terima. Bukan hanya materi, tetapi

juga berupa pengakuan dan penghargaan.

Pengaruh pengumuman merger dan akuisisi terhadap perusahaan dapat

mempengaruhi kinerja keuangan yang ada di perusahaan pengakuisisi, selain

kinerja keuangan, harga saham perusahaan pengakuisisi pun bisa terpengaruhi.

Perilaku atau perubahan harga saham selama pengumuman merger dan akuisisi

merefleksikan gambaran semua informasi dan pengaruh yang dikeluarkan dalam

pengumuman merger dan akuisisi. Seperti yang terjadi pada kasus perusahaan PT

Aqua Golden Mississipi. Karena ketatnya persaingan maka pada tahun 1998

pemilik perusahaan yaitu Lisa Tirto menjual sahamnya kepada Danone sebesar

40%. Akuisisi tersebut dinilai tepat setelah beberapa cara pengembangan usaha

tidak cukup kuat menyelamatkan perusahaan ini dari ancaman para pesaing baru.

Pasca akuisisi tersebut Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta

Investama menjadi 74% sehingga menjadi pemegang saham mayoritas Aqua

Group. Penyatuan Aqua dan Danone berdampak pada peningkatan kualitas

produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan

terbesar di Indonesia. (www.aqua.com)

Namun, tidak selamanya aktivitas akuisisi berdampak positif terhadap

perusahaan seperti yang dialami oleh perusahaan elektronik Hewlett-Packard Co.

yang dituding mengabaikan isi dari laporan keuangan Autonomy Corp.,

perusahaan pengembangan software yang diakuisisinya pada tahun 2011.

Hewlett-Packard atau yang lebih dikenal dengan HP, membeli saham Autonomy

Corp. sebesar US$ 10,3 miliar. Namun pada November 2012 HP mengumumkan

bahwa akan melakukan writedown atau menarik kembali US$ 8,8 miliar dari total

harga pembelian. Autonomy Corp. diduga melakukan manipulasi untuk

meningkatkan kesehatan keuangan mereka. (kabar24.bisnis.com/read/

20130504/16/12329/kasus-hp-laporan-keuangan-autonomy-corp-dinilai-aneh).

Dalam data yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Electronic

Library (www.icamel.id) dari rentang tahun 2010 hingga 2014 terdapat 55

notifikasi akuisisi yang masuk. Dari tahun ke tahunnya perusahaan yang

melakukan akuisisi semakin bertambah, namun aksi korporasi ini mengalami
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lonjakan pada tahun 2011. Dari berbagai sektor perusahaan yang tercatat di Bursa

Efek Indonesia, tahun 2011 merupakan tahun dimana perusahaan melakukan

akuisisi terbanyak dibanding tahun lain. Peristiwa ini terjadi setelah krisis global

yang terjadi pada tahun 2009, perekonomian Indonesia semakin membaik dan

perusahaan memilih alternatif ekspansi bisnis dengan merger dan akuisisi.

Menurut Fuji Jaya Lesmana dan Ardi G. (2012) menjelaskan adanya

perbedaan secara signifikan dari kinerja keuangan perusahaan yang melakukan

akuisisi dilihat berdasarkan rasio keuangan Total Assets Turnover, Net Profit

Margin, Return On Equity, Return On Investment, dan Earning Per Share untuk

periode 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah akuisisi. Sedangkan rasio keuangan

Current Ratio, Quick Ratio, Total Debt to Total Asset Ratio, dan Total Debt to

Total Equity Ratio tidak menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan untuk

periode 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah akuisisi.

Menurut Iftia Putri (2013) dimana kinerja keuangan yang diukur dengan

profitabilitas tidak terdapat perubahan yang signifikan dengan periode

pengamatan 1 tahun sebelum dan 2 tahun setelah perusahaan melakukan akuisisi.

Hasil yang sama juga diungkapkan oleh (Yunies Edward 2012) hasil

penelitiannya pada keseluruhan sampel tidak terdapat perbedaan abnormal return

saham harian perusahaan pengakuisisi untuk periode lima hari sebelum dan lima

hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Pada sampel perusahaan

kapitalisasi kecil terdapat perbedaan abnormal return saham harian perusahaan

pengakuisisi untuk periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah pengumuman

merger dan akuisisi, yaitu dengan adanya peningkatan abnormal return setelah

adanya pengumuman merger dan akuisisi. Lalu, pada sampel perusahaan

kapitalisasi besar-sedang tidak terdapat perbedaan abnormal return saham harian

perusahaan pengakuisisi untuk periode lima hari sebelum dan lima hari sesudah

pengumuman merger dan akuisisi. Selain kinerja keuangan seperti profitabilitas

yang diambil dalam penelitian ini, peneliti juga akan mengambil harga saham.

Salah satu penarik investor dalam melakukan investasi adalah harga sahamnya

yang terjangkau.
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Menurut Vally Auqie (2013) Tidak adanya perbedaan yang signifikan

sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi pada kinerja keuangan

dilihat dari ROA. Sedangkan abnormal return dan cummulative abnormal return

cenderung menurun pada 2 hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi.

Dikarenakan terlalu pendeknya event window yang dipakai, serta bocornya

informasi mengenai merger dan akuisisi ini. Kemudian menurut A. R. Khanal

(2014) setelah dilakukan akuisisi pada perusahaan industri biofuel berbasis etanol

di US mengalami peningkatan positif pada cumulative abnormal return sebesar

2,7% pada 10 hari periode analisis atau event window (5 hari sebelum dan 5 hari

sesudah).

Dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan, maka bisa dilihat bahwa

adanya perbedaan hasil penelitian (research gap). Dan fenomena menurunnya

kegiatan merger dan akuisisi di Indonesia saat ini. Apakah terjadi perbedaan

setelah dilakukan akuisisi terhadap kinerja perusahaan. Maka dari itu untuk

mengindikasikan alat ukur yang digunakan untuk profitabilitas (return on assets,

return on equity, net profit margin, dan operation profit margin) dan harga saham.

Hal ini akan mengkaji ulang penelitian sebelumnya dengan perusahaan dan

periode yang berbeda, maka penelitian ini akan diberi judul “ANALISIS

PERBANDINGAN PROFITABILITAS DAN HARGA SAHAM SEBELUM

DAN SESUDAH AKUISISI (Pada Perusahaan Pengakuisisi Terdaftar di BEI

Periode 2008-2014)”
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, maka

peneliti akan mengidentifikasi masalah, diantaranya :

1. Bagaimana kondisi perkembangan profitabilitas dan harga saham

perusahaan pengakuisisi yang listing di BEI sebelum dan sesudah

melakukan akuisisi di tahun 2011?

2. Apakah kondisi profitabilitas perusahaan pengakuisisi yang listing di BEI

(return on assets, return on equity, net profit margin, dan operating profit

margin) dan harga saham mengalami perbedaan sebelum dan sesudah

melakukan akuisisi di tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka peneliti akan memberi

tujuan penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengetahui kondisi perkembangan profitabilitas dan harga saham

perusahaan pengakuisisi yang listing di BEI sebelum dan sesudah

melakukan akuisisi di tahun 2011.

2. Untuk mengetahui perbedaan kondisi profitabilitas perusahaan pengakuisisi

yang listing di BEI (return on assets, return on equity, net profit margin dan

operating profit margin) dan harga saham sebelum dan sesudah melakukan

akuisisi di tahun 2011.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dalam hasil penelitian ini bisa digunakan oleh berbagai

pihak, diantaranya :

1. Peneliti

Agar bisa menambah wawasan dalam manajemen khususnya manajemen

keuangan dan bisa menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

2. Perusahaan

Agar hasil penelitian ini bisa menjadi acuan perusahaan dalam setiap

langkah keputusan yang akan diambil untuk keberlangsungan perusahaan

sendiri.
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3. Civitas Akademik

Agar hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebaik-baiknya dan menambah

wawasan dalam bidang manajemen keuangan dan bisa memberikan

kontribusi bagi civitas akademik.

1.5 Metedologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan

komparatif. Menurut Sugiyono (2012 : 35) :

“Bahwa metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau
lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan
pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel dengan variabel
lain.”

Menurut Moh. Nazir (2011:55) :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan

untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis

dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling

berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada

hakekatnya mencarai pemahaman observasi. Di samping itu, penelitian deskriptif

juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan

penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadan dan kejadian sekarang.

Melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

Menurut Moh. Nazir (2011 : 52) :

“Metode komparatif yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin
mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan
menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun muncul suatu
fenomena tertentu.”
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Menurut Sugiyono (2012 : 92) :

“Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan

keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang

berbeda, atau pada waktu yang berbeda.”

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan.

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua

atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka

pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk

sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Jadi, penelitian

komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara

dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menguji hipotesis yaitu

analisis statistik parametik. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi

normal atau tidak maka akan digunakan uji normalitas data menggunakan metode

Kolmogorov-Smirnov Test.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Perwakilan Bursa Efek

Indonesia (KP BEI) Bandung yang beralamat di Jalan Veteran No. 10 Bandung.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 sampai

dengan selesai.


