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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Era globalisasi menuntut perusahaan untuk semakin inovatif dan 

meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lain. Kondisi keuangan 

yang sehat dan mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti 

terlihat dari kemampuannya memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan, 

melaksanakan operasinya dengan stabil saja tidak lagi cukup. Perusahaan 

dituntut untuk dapat berkelanjutan, mampu menjaga perkembangan 

usahanya dari waktu ke waktu. Keberlanjutan usaha tersebut dapat 

diusahakan dengan cara melakukan ekspansi perusahaan, baik berupa 

ekspansi internal atau ekspansi eksternal. 

Ekspansi internal merupakan pertumbuhan yang dilakukan dengan 

membangun unit bisnis baru dari awal. Sebaliknya, ekspansi eksternal 

dilakukan melalui pembelian perusahaan lain, yang sering disebut dengan 

konsolidasi, merger, serta akuisisi (Moin,2010). 

Masalah penggabungan usaha menjadi menarik perhatian karena 

banyak aspek dan kepentingan yang terkait. Dengan penggabungan 

beberapa usaha diharapkan dapat dicapai peningkatan pangsa pasar 

maupun aktivitas operasional yang ada. Penggabungan beberapa usaha 
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juga dianggap wacana untuk mencapai tujuan dan kepentingan usaha yang 

memberikan pertumbuhan yang relatif cepat, atau memenangkan pangsa 

pasar baru, sehingga lebih menarik dibandingkan pengembangan usaha 

secara normal. 

Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan banyak cara, pada 

umumnya dilakukan dalam bentuk merger dan akuisisi. Dengan merger 

dan akuisisi diharapkan perusahaan dapat melanjutkan usahanya dengan 

bantuan serta kerjasama dengan perusahaan lain dan selanjutnya untuk 

saling bersinergi mencapai tujuan tertentu. Dalam merger, perusahaan-

perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka 

miliki untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, salah satu nam 

perusahaan yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lain 

dihilangkan. Sedangkan untuk akuisisi, lebih merupakan pengambilalihan 

(take over) sebagian atau keseluruhan saham atau aset perusahaan lain 

namun kedua perusahaan masih beroperasi. Arti dari merger dan akuisisi 

memang berlainan tetapi pada prinsipnya sama yaitu mengenai 

penggabungan usaha. Oleh karena itu, kedua istilah ini sering dibicarakan 

secara bersama dan dapat dipertukarkan. 

Beberapa perusahaan publik di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

selanjutnya, BEI pun melakukan akuisisi seperti nampak pada Tabel 1.1 di 

bawah ini. Akuisisi dilakukan oleh 38 perusahaan. 
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Tabel 1.1 Perusahaan publik di BEI yang melakukan akusisi (2012-2015) 

TAHUN AKUISISI 

2012 10 

2013 12 

2014 11 

2015 5 

TOTAL 38 

Sumber : KPPU 

Selain dengan pembayaran secara tunai pada merger dan akuisisi, 

merger dan akuisisi bisa dilakukan melalui penyerahan saham. Cara yang 

terakhir ini akan berdampak pada modal disetor (paid up capital), modal 

sendiri (equity), dan pada kepemilikan saham perusahaan. Pemilik yang 

semula menguasai sejumlah saham perusahaan mungkin akan mendapati 

proporsi kepemilikannya tetapi tidak lagi seperti sebelum merger dan 

akuisisi dilakukan. 

Selain peningkatan jumlah lembar saham yang beredar di pasar, 

ekspektasi pasar atas sinergi yang diharapkan dari merger atau akuisisi 

akan meningkatkan nilai saham yang menjadi kekayaan pemilik 

perusahaan. Hal ini karena laba bersih (net income / NI), dan laba per 

lembar saham (earnings per share / EPS), diharapkan juga akan 

berdampak positif oleh merger atau akuisisi. Akan tetapi, realisasi dari 

sinergi mungkin akan berbeda dari ekspektasi pasar. Mungkin saja NI dan 

/ atau EPS meningkat akan tetapi peningkatannya tak sebanding dengan 
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peningkatan jumlah lembar saham yang beredar sesudah merger dan 

akuisisi. Akibatnya, kekayaan pemilik saham setelah merger dan akuisisi 

justru berpeluang untuk berdampak secara negatif. Inilah yang disebut 

sebagai dilusi saham (Van Horne, 2007). Dilusi saham perusahaan sesudah 

akuisisi inilah yang akan menjadi fokus dari usulan penelitian yang 

berjudul “Dilusi Saham: Perbandingan Modal Disetor, Nilai Ekuitas, Laba 

Bersih, Laba per Saham, dan ROE Sebelum dan Sesudah Akuisisi di Bursa 

Efek Indonesia”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah modal disetor meningkat sesudah akuisisi di BEI?  

2. Apakah nilai ekuitas meningkat sesudah akuisisi di BEI? 

3. Apakah laba bersih meningkat sesudah akuisisi di BEI? 

4. Apakah laba per saham meningkat  sesudah akuisisi di BEI? 

5. Apakah ROE (return on equity) meningkat sesudah akuisisi di BEI?  

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ingin mencapai sejumlah tujuan dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

ada tidaknya dilusi saham sesudah akuisisi di BEI sebagai berikut: 
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1. Mengetahui ada tidaknya peningkatan modal disetor sesudah 

akuisisi di BEI. 

2. Mengetahui ada tidaknya peningkatan nilai ekuitas sesudah 

akuisisi di BEI. 

3. Mengetahui ada tidaknya peningkatan laba bersih sesudah 

akuisisi di BEI. 

4. Mengetahui ada tidaknya peningkatan laba per saham sesudah 

akuisisi di BEI. 

5. Mengetahui ada tidaknya peningkatan return on equity sesudah 

akuisisi di BEI. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 1.  Bagi Perusahaan 

Temuan penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan rencana 

akuisisi perusahaan. 

            2.  Bagi Investor 

 Temuan penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu 

investor dalam mempertimbangkan investasi pada saham 

perusahaan-perusahaan yang akan atau sedang merencanakan 

akuisisi. 
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Temuan penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi penelitian lebih lanjut yang mengangkat topik 

akuisisi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


