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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang, dunia usaha sudah semakin berkembang dan 

sangat kompetitif. Perusahaan kecil hingga perusahaan besar muncul dan 

berlomba-lomba untuk bisa bersaing di dunia perekonomian. Hal ini 

mendorong perusahaan untuk dapat mengembangkan usahanya melalui 

strategi bisnis jangka pendek ataupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek 

perusahaan adalah menghasilkan laba yang maksimal dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada. Sedangkan tujuan jangka panjang atau dapat disebut 

strategi pertumbuhan perusahaan salah satunya adalah dengan cara 

memperbanyak kegiatan perusahaan yang sudah ada, contohnya dengan 

membangun perusahaan baru ataupun dengan cara membeli perusahaan lain 

dengan melakukan akuisisi. Keadaan seperti ini menuntut setiap perusahaan 

untuk dapat mengembangkan strategi bisnis serta meningkatkan dan 

memaksimalkan kinerja perusahaan. Setiap perusahaan memiliki respon yang 

berbeda-beda dan beragam agar dapat berkembang, misalnya saja ada 

perusahaan yang ingin menggabungkan dirinya dengan perusahaan kecil 

dalam satu industri dan seperti biasa ada juga perusahaan yang bergabung 

pada perusahaan besar. Hal itu tergantung pada kebutuhan masing-masing 

perusahaan yang ingin diambilalih.  
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Menurut Husnan (1997) dalam (Wijayanto, 2014) akuisisi 

mengandung istilah yaitu membeli saham perusahaan target, dengan cara 

dibeli secara pembayaran tunai ataupun menggantikannya dengan sekuritas 

lain. Walaupun diambilalih oleh perusahaan lain, perusahaan yang diakuisisi 

masih berhak melakukan kegiatan operasionalnya tanpa adanya campur 

tangan perusahaan akuisitor. Proses penggabungan usaha seperti akuisisi ini 

semakin banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sejak 

tahun 1970-an dan menjadi trend bisnis baru. Alasan perusahaan melakukan 

akuisisi salah satunya karena perusahaan yang diakuisisi memiliki harapan 

akan dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan setelah melakukan 

akuisisi dan tingkat keuntungan yang didapatkan setelah diakuisisi dapat 

melebihi keuntungan pada saat perusahaan itu berdiri sendiri. Praktik akuisisi 

ini pada umumnya dilakukan oleh satu grup (internal acquition) khususnya 

pada perusahaan yang sudah go public. Akuisisi merupakan strategi 

pertumbuhan eksternal untuk memperluas pangsa pasar baru dan produk baru 

tanpa harus membangun kembali perusahaan dari awal. Penggabungan ini 

dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum, perpajakan dan lainnya 

kemudian disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.  

Pengumuman akuisisi yang biasanya ada di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) akan memberikan informasi penting dalam suatu industri terhadap dua 

perusahaan yang melakukan akuisisi tersebut. Pengumuman akuisisi tidak 

hanya berpengaruh terhadap perusahaan pengakuisisi (akuisitor) ataupun 

perusahaan yang diakuisisi (perusahaan target), namun perusahaan lain yang 
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menjadi pesaing dalam industri yang juga dapat berpengaruh. Hal ini karena 

banyak perusahaan yang melakukan strategi agar dapat menghadapi 

persaingan yang begitu kompetitif. Menurut Swandari (1999) dalam 

(Khoirullah, 2015) perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang 

tepat agar bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. 

Salah satu usaha untuk menjadi perusahaan besar dan kuat adalah melalui 

ekspansi. 

Pihak akuisitor dapat melihat ada atau tidaknya pengaruh 

pengumuman akuisisi pada status perusahaan target dan ukuran pasar 

tersebut. Apakah status perusahaan target itu termasuk perusahaan public 

ataukah perusahaan private.  Beberapa perusahaan public mengakusisi 

perusahaan target yang berstatus private dan/atau sama berstatus public, akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan private dapat 

mengakuisisi perusahaan yang berstatus public. Berdasarkan hal tersebut, 

maka ada atau tidaknya pengaruh pada status perusahaan target terhadap 

pengumuman akuisisi perusahaan. Ukuran pasar (market size) perusahaan 

dapat dilihat dengan cara menentukan harga saham (price stock) perusahaan 

dan jumlah saham yang beredar di pasar (outstanding shares) yang masing-

masing dilihat dari pengumuman akuisisi pada waktu ditetapkannya akuisisi 

kedua perusahaan tersebut. Outstanding shares mencerminkan banyaknya 

saham yang dimiliki oleh pemegang saham.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pengaruh pengumuman akuisisi 

karena sekarang akuisisi menjadi strategi bagi perusahaan-perusahaan yang 



4 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

tidak memiliki cukup modal untuk melanjutkan kegiatan operasionalnya, 

menjadikan perusahaan yang besar dan kuat tanpa harus membangun kembali 

perusahaan dari awal, serta cara perusahaan agar dapat meningkatkatkan 

pangsa pasar dan diversifikasi usahanya. Pada penelitian ini, peneliti memilih 

semua perusahaan go public yang pernah melakukan kegiatan akuisisi di BEI. 

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang merger dan 

akuisisi tetapi sebagian besar mengarah pada kinerja keuangan serta return 

saham. Maka dari itu peneliti ingin meneliti penelitian baru mengenai ada atau 

tidaknya pengaruh status perusahaan target dan ukuran pasar terhadap 

abnormal return perusahaan yang melakukan akuisisi. Judul penelitian ini 

adalah  

“Pengaruh Status Perusahaan Target dan Ukuran Pasar terhadap 

Pengumuman Akuisisi Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode Tahun 2012-2015” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah status perusahaan target berpengaruh terhadap abnormal return 

sekitar pengumuman akuisisi perusahaan? 

2) Apakah ukuran pasar berpengaruh terhadap abnormal return sekitar 

pengumuman akuisisi perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1) Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh status perusahaan target terhadap 

abnormal return sekitar pengumuman akuisisi perusahaan. 

2) Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh ukuran pasar terhadap abnormal 

return sekitar pengumuman akusisi perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat 

memberikan tambahan masukan bagi penelitian empiris mengenai 
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akuisisi. Selain itu dapat digunakan untuk mengembangkan suatu 

penelitian baru di masa mendatang. 

2) Bagi perusahaan 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam melakukan akuisisi, serta sebagai bahan pertimbangan 

emiten untuk memperbaiki, mengevaluasi, serta meningkatkan kinerja 

manajemen dimasa yang akan datang. 

3) Bagi calon investor 

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat membantu para investor 

dalam melakukan pertimbangan investasi di masa mendatang dan dapat 

memanfaatkan momentum akuisisi atau pengumuman rencana akuisisi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini.   

Bab II, merupakan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori, konsep, 

dan penelitian sebelumnya yang relevan, kemudian akan dijelaskan kerangka 

pikir dari penelitian, hipotesis yang dikembangkan, dan definisi operasional 

setiap variabel.    

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai obyek dan lokasi 

penelitian, populasi, sampel, teknik sampling yang digunakan, metode 

pengumpulan data, serta alat analisis data yang dipakai dalam penelitian.    
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Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian dan pembahasannya.   

Bab V, merupakan kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan hasil 

penelitian yang bersifat membangun bagi perusahaan. 

  


