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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, persaingan diantara perusahaan semakin ketat karena 

persaingan tidak hanya berasal dari domestik, tetapi juga dari perusahaan 

multinasional, mengingat saat ini hampir setiap negara memberikan kemudahan 

bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi sehingga perusahaan 

multinasional dapat dengan mudah berekspansi ke luar negeri. Tantangan tersebut 

membuat perusahaan untuk terus mengembangkan strategi agar perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang sehingga dapat bertahan menghadapi kompetisi yang 

semakin ketat. Untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis perusahaan dapat 

melakukan ekspansi baik di dalam perusahaan (internal growth) ataupun dari luar 

perusahaan (external growth). 

Pertumbuhan internal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun 

unit bisnis baru, pertumbuhan ini memerlukan tahapan seperti saat pertama kali 

perusahaan dibentuk, seperti riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, 

pembangunan fasilitas produksi dan pengenalan produk baru kepada konsumen. 

Sedangkan, pertumbuhan eksternal tidak memerlukan tahapan seperti pada saat 

perusahaan pertama kali didirikan, sehingga lebih menghemat waktu, selain itu 

perusahaan lebih diuntungkan karena telah memiliki pasar atas produknya.  
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 Merger dan akuisisi merupakan cara tercepat perusahaan untuk tumbuh 

dan berkembang, sehingga banyak perusahaan lebih memilih untuk melakukan 

merger dan akuisisi dibandingkan dengan melakukan pertumbuhan internal. 

Dengan dilakukannya merger dan akuisisi tujuan perusahaan lebih mudah dicapai 

dan nilai perusahaan juga akan meningkat dibandingkan apabila perusahaan dijual 

secara terpisah (Buono, 2002). Thompson One Banker SDC mencatat 482.283 

aktivitas merger dan akuisisi yang terjadi di seluruh dunia periode 1 Januari 1980 

sampai dengan 31 Desember 2009 dengan nilai transaksi mencapai USD 36 

triliun. Sedangkan di Indonesia, menurut data yang dicatat Bloomberg untuk 

kurun waktu yang sama, terjadi 391 aktivitas merger atau akuisisi yang 

melibatkan perusahaan Indonesia baik sebagai targer maupun bidder dengan nilai 

transaksi mencapai USD 27,76 miliar. 

 Keputusan merger dan akuisisi mempunyai pengaruh yang besar dalam 

memperbaiki kondisi dan kinerja perusahaan karena dengan bergabungnya dua 

atau lebih perusahaan dapat menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan 

yang dihasilkan juga lebih besar dibandingkan jika dilakukan sendiri (Hamidah 

dan Noviani, 2013). Keuntungan yang besar dapat memperkuat posisi keuangan 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Perubahan posisi keuangan ini 

akan nampak pada laporan keuangan yang meliputi perhitungan dan interpretasi 

rasio keuangan. 

 Perusahaan melakukan merger dan akuisisi diantaranya adalah untuk 

meningkatkan laba perusahaan (Lesmana dan Gunardi, 2012). Kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba ini dapat diukur dengan rasio profitabilitas. 
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Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki.  

Profitabilitas perusahaan dapat terlihat dari return on assets ratio, return 

on equity ratio, dan profit margin ratio. Semakin tinggi return on assets, 

perusahaan berarti semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset perusahaan. Semakin tinggi 

nilai return on equity, maka semakin baik kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba menggunakan ekuitas atau investasi yang ditanam di perusahaan tersebut. 

Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan 

bersih dibanding dengan total penjualan yang dicapai. Semakin tinggi profit 

margin, menunjukkan kinerja perusahaan semaikin baik, sehiingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan secara keseluruhan akan 

mempengaruhi kebijakan investor dalam melakukan investasi.  

 Dengan dilakukannya merger dan akuisisi diharapkan akan meningkatkan 

profitabilitas dalam perusahaan yang akan menjadi daya tarik bagi investor.  

Semakin tinggi tingkat investasi yang diperoleh dalam suatu perusahaan akan 

meningkatkan jumlah pendapatan per lembar saham (earning per share) yang 

akan diperoleh oleh perusahaan. Tujuan investor melakukan investasi adalah 

untuk memperoleh return di masa mendatang. Salah satu bentuk return yang 

diberikan perusahaan adalah dividen. Earning per share menjadi tolak ukur bagi 

perusahaan untuk memberikan return berupa dividen kepada investor, jika 

pendapatan per lembar saham kecil maka kecil pula kemungkinan investor untuk 
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memperoleh dividen. Oleh sebab itu, maka investor cenderung memilih 

berinvestasi pada perusahaan yang memiliki earning per share yang tinggi.  

 Kegiatan merger dan akuisisi disinyalir mampu meningkatkan earning per 

share dari perusahaan yang akan berpengaruh pada return yang diterima oleh 

investor di masa mendatang. Terdapat dua istilah dalam return yaitu actual return 

dan expected return. Actual return adalah return yang benar-benar terjadi di pasar, 

sedangkan expected return merupakan return yang diharapkan oleh investor 

ketika melakukan investasi. Karena adanya penggabungan perusahaan yang 

menyebabkan struktur perusahaan berubah memunculkan adanya perbedaan 

antara expected return dan actual return yang dikenal dengan sebutan abnormal 

return. 

 Dengan melakukan merger dan akuisisi, peningkatan kinerja yang ingin 

dicapai perusahan dipandang lebih cepat tercapai dan efektif dibanding dengan 

meningkatkan kinerja dari dalam perusahaan. Peningkatan kinerja dari dalam 

perusahaan secara individu akan memakan waktu yang lebih lama dan juga biaya 

yang tidak sedikit. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lesmana 

dan Gunardi (2012) dimana profitabilitas perusahaan yang dikur dengan profit 

margin, return on investment, dan return on equity, secara keseluruhan 

menunjukkan peningkatan dibanding dengan sebelum dilakukannya akuisisi. 

Begitu juga dengan kondisi earning per share perusahaan mengalami peningkatan 

laba. Akuisisi juga menyebabkan kondisi abnormal return mengalami 

peningkatan.  
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 Kegiatan merger dan akuisisi dilakukan oleh perusahaan dengan harapan 

bahwa kegiatan tersebut dapat membawa pengaruh positif bagi perusahaan. 

Namun, menurut Surjani (2003) dalam Gunawan dan I Made Sukartha (2013) 

permasalahan utama dari merger atau akuisisi adalah sulit mencapai integrasi 

yang efektif antara perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. 

Kesulitan penerapan strategi merger dan akuisisi mengakibatkan tidak semua 

perusahaan mengalami peningkatan kinerja pasar maupun kinerja keuangan 

sesudah merger dan akuisisi. Dalam peneitian Rusnanda dan Pardi (2013), dimana 

merger dan akuisisi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi 

abnormal return. Selain itu, dalam penelitian Payamta dan Setiawan (2004) 

menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan perusahaan yang terkait dengan kinerja  

perusahaan tidak tercapai. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan untuk periode sebelum dan 

sesudah merger dan akuisisi baik dari tingkat return saham maupun dari hasil 

perhitungan rasio keuangan. 

 Adanya hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang pro dan kontra 

terkait kinerja perusahaan sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan merger 

atau akuisisi membuat penelitian ini menjadi menark. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian Rusnanda dan Pardi (2013). Adapun perbedaan dengan 

penelitian yang direplikasi adalah: 
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1. Variabel Penelitian 

Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel penelitian abnormal 

return. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan variabel 

profitabilitas, earning per share, dan abnormal return saham. 

2. Periode Penelitian 

Periode waktu penelitian yang digunakan penelitian sebelumnya adalah 

2006-2010, dengan periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

peristiwa. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang melakukan 

merger atau akuisisi periode 2008-2012, dengan periode pengamatan 

untuk variabel abnormal return adalah 15 hari sebelum aktivitas merger 

atau akuisisi dan 15 hari sesudah aktivitas merger atau akuisisi. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dilakukan sebuah penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh merger atau akuisisi terhadap 

profitabilitas, earning per share, dan abnormal return saham pada perusahaan. 

Penulis tertarik untuk mengangkat judul “UJI KOMPARASI 

PROFITABILITAS, EARNING PER SHARE, dan ABNORMAL RETURN 

SAHAM SEBELUM dan SESUDAH PERISTIWA MERGER ATAU 

AKUISISI.” 

1.2 Batasan Masalah  

Agar peneliti dapat fokus dalam penelitian ini, maka peneliti memberi batasan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang melakukan merger atau akuisisi dalam periode 2008-2012. 

2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pada semua sektor usaha. 

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang bertindak sebagai bidder. 

3. Saham aktif diperdagangkan. 

4. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio return on assets, return 

on equity dan profit margin.  

5. Penelitian menggunakan periode window 15 hari sebelum dan sesudah 

dilakukannya merger atau akuisisi dan menggunakan periode 1 (satu) 

tahun sebelum dan 1 (satu) tahun sesudah peristiwa merger atau akuisisi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan atas rasio profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on assets, return on equity, dan profit margin sebelum dan 

sesudah peristiwa merger atau akuisisi? 

2. Apakah terdapat perbedaan earning per share sebelum dan sesudah 

peristiwa merger atau akuisisi? 

3. Apakah terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah 

peristiwa merger atau akuisisi? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan profitabilitas yang diproksikan dengan 

return on assets, return on equity, dan profit margin sebelum dan sesudah 

peristiwa merger atau akuisisi. 

2. Untuk mengetahui perbedaan earning per share sebelum dan sesudah 

peristiwa merger atau akuisisi. 

3. Untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham sebelum dan 

sesudah peristiwa merger atau akuisisi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan gambaran kepada perusahaan terkait profitabilitas yang 

diproksikan dengan return on assets, return on equity, dan profit margin, 

earning  per share, dan abnormal return saham dari perusahaannya 

apabila melakukan merger dan akuisisi. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam 

pengambilan keputusan untuk memilih merger ataupun akuisisi sebagai 

strategi untuk mengembangkan perusahaan. 
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2. Bagi Investor 

Memberikan informasi bagi investor pengaruh aksi perusahaan dalam 

melakukan merger dan akuisisi terhadap fundamental perusahaan melalui 

profitabilitas, earning per share dan abnormal return saham. 

3. Bagi Mahasiswa 

Memberi pengetahuan terkait merger dan akuisisi serta pengaruhnya 

terhadap profitabilitas, earning per share, dan abnormal return. Sebagai 

referensi apabila melakukan penelitian terkait merger dan akuisisi. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan terkait merger dan akuisisi dan dapat lebih 

mengerti fenomena merger dan akuisisi yang terjadi pada perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan penelitian. 

     Bab II TELAAH LITERATUR 

Bab ini menguraikan teori penelitian yang relevan dengan 

penelitian tentang merger atau akuisisi, profitabilitas yang 
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diproksikan dengan return on assets, return on equity, profit 

margin, dan earning per share serta abnormal return saham.  

 Bab III  METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian ini berisi tentang desain penelitian, metode 

penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengambilan sampel, dan teknik analisis data. 

 Bab IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan melalui data-

data yang telah dikumpulkan, objek penelitian, analisis dan 

pembahasan, dan uji hipotesis. 

  Bab V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan 

pada hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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