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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Merger dan akuisisi  merupakan salah satu strategi ekspansi eksternal yang 

dilakukan perusahaan untuk dapat mencapai pertumbuhan perusahaan dan 

meningkatkan keunggulan kompetitif di industri. Perusahaan dapat melakukan 

merger dan akusisi secara domestik (domestic merger and acquisition (DMA)) atau 

merger dan akuisisi secara lintas negara (cross border merger and acquisition 

(CBMA)) untuk mencapai tujuan strategi merger dan akuisisi. Tren bisnis global 

atas konsolidasi industri membuat DMA maupun CBMA merupakan hal yang 

semakin sering ditemui di dunia bisnis tidak terkecuali di negara emerging market 

yang termasuk kedalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).  

Perusahaan mempunyai banyak motif yang menjadi dasar perusahaan 

memutuskan untuk melakukan DMA atau CBMA. Beberapa alasan yang menjadi 

dasar perusahaan memutuskan untuk melakukan DMA adalah perusahaan akuisitor 

dalam negeri sudah mengetahui informasi yang lebih komprehensif mengenai pasar 

lokal dalam negeri dibandingkan perusahaan luar negeri. Oleh karena itu, menurut 

Shimizu (2004) terdapat corporate control hypothesis yaitu perusahaan akuisitor 

dapat mengidentifikasi perusahaan target yang dikelola dengan buruk dan 

merestrukturisasinya dengan biaya yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan 

akuisitor dari luar negeri. Selain itu, ada hambatan budaya dan asimetri informasi 

yang cukup besar sehingga menyulitkan perusahaan dari luar negeri untuk 

mendirikan bisnis baru di negara emerging market (Reuer dan Koza, 2000). 

Menurut Bhagat et al. (2011) merger dan akuisisi domestik berfungsi sebagai 

kontrol pasar perusahaan yang dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja operasi 

perusahaan target merger dan akuisisi.  

Pada satu dekade terakhir telah banyak perusahaan di negara emerging 

market khususnya yang termasuk kedalam negara ASEAN yang melakukan aktivitas 

merger dan akuisisi. Berikut adalah data mengenai merger dan akuisisi yang 

diumumkan kepada publik di negara ASEAN:  
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Sumber: IMAA Insitute 2018, data diolah  

Gambar 1.1 Data Merger dan Akuisisi di ASEAN Periode Tahun 2009-2018 

Data diatas menunjukkan jumlah merger dan akuisisi di negara kawasan 

ASEAN mengalami tren menurun pada periode 2009-2018 dengan rata-rata jumlah 

merger dan akuisisi sebanyak 2.333 transaksi dan rata-rata penurunan sebesar 1,4% 

di setiap tahun. Sementara di sisi lain, nilai transaksi merger dan akuisisi pada 

periode 2009-2018 mengalami tren meningkat yang cukup pesat dengan rata-rata 

sebesar $USD 101,82 Miliyar dan rata-rata peningkatan sebesar 14,25% di setiap 

tahun. Total nilai transaksi yang semakin meningkat mencerminkan perusahaan 

telah menjadikan merger dan akuisisi sebagai aksi korporasi strategis untuk 

meningkatkan kinerja bisnisnya hingga mengalokasikan semakin banyak anggaran 

keuangan perusahaan untuk aksi korporasi tersebut. 

Penelitian ini berfokus pada reaksi pasar saham terhadap pengumuman 

DMA di negara kawasan ASEAN yang termasuk kategori emerging market 

diantaranya Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Negara 

Singapura tidak menjadi objek dalam penelitian karena termasuk kategori 

developed market. Lima negara tersebut dipilih karena termasuk kedalam kategori 

the largest emerging economies in ASEAN (IMF, 2018). Selain itu, negara-negara 
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tersebut dinilai mempunyai karakteristik dan risiko pasar saham yang tidak jauh 

berbeda sehingga membuat penelitian menjadi lebih akurat. Pengumuman CBMA 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini karena aktivitas CBMA di negara-negara 

tersebut tidak merata pada periode penelitian yang digunakan. Selain itu 

berdasarkan gambar 1.2 secara keseluruhan di negara-negara tersebut terdapat lebih 

banyak aktivitas DMA sebesar 82% dibandingkan dengan CBMA sebanyak 18% 

dari total jumlah merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan publik.  

Data pada gambar 1.2 menunjukkan jumlah persentase aksi korporasi DMA 

dan CBMA yang diumumkan oleh perusahaan publik di masing-masing negara yang 

termasuk kategori emerging market di kawasan ASEAN dari Januari 2010 hingga 

September 2019. Aktivitas DMA terbanyak dimiliki oleh negara Vietnam sebesar 

93% dari total merger dan akuisisi sedangkan DMA terendah dimiliki oleh negara 

Indonesia sebesar 41%. Data tersebut mencakup keseluruhan aktivitas merger dan 

akuisisi baik minoritas (<50%) maupun mayoritas (>50%). 

 

Sumber: Thomson Reuters Eikon 2019, data diolah 

Gambar 1.2 Data DMA dan CBMA di Emerging Market (EM) ASEAN Periode 

Januari 2010 – September 2019 

Informasi mengenai merger dan akuisisi domestik yang disampaikan oleh 

perusahaan akan termuat didalamnya berbagai informasi strategis. Perkiraan 

perusahaan atau corporate forecast di masa yang akan datang dapat memberikan 
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sebuah sinyal yang informatif kepada pasar untuk dapat direaksi dan berhubungan 

dengan valuasi harga saham akuisitor dan target DMA. Informatif atau tidaknya 

sebuah informasi akan ditentukan oleh kebaruan informasi tersebut berhubungan 

dengan distribusi return saham di pasar modal (Foster, 1978: 361). Informasi DMA 

tersebut akan memengaruhi distribusi return kepada pemegang saham perusahaan 

akuisitor dan target sehingga mampu menimbulkan reaksi pasar yang dapat 

memengaruhi tingkat keuntungan atau return saham akuisitor dan target DMA. 

Menurut Gitman et al. (2009) faktor yang dapat memengaruhi kinerja 

akuisitor DMA dan distribusi return kepada pemegang sahamnya diantaranya 

sinergi dengan target dalam negeri, diversifikasi, pertimbangan pajak dan 

pengendalian pasar dalam negeri. Berdasarkan penelitian Mann dan Kohli (2011) 

faktor yang dapat memengaruhi distribusi return kepada pemegang saham target 

DMA diantaranya metode pembayaran DMA, keterkaitan industri akuisitor dan 

target, bargaining power, kompetisisi perusahaan akuisitor dan ukuran perusahaan 

target. Semua faktor tersebut dapat memicu terjadinya reaksi pasar terhadap 

pengumuman DMA karena dapat memengaruhi distribusi return bagi pemegang 

saham baik saham akuisitor maupun target.  

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi perbedaan reaksi pasar  terhadap 

DMA antara saham akuisitor dan target diantaranya ekspektasi investor yang 

berbeda mengenai hasil kinerja akuisitor dan target setelah merger dan akuisisi di 

masa depan, kondisi keuangan perusahaan baik akuisitor maupun target, 

kepentingan perusahaan akuisitor dan metode pembayaran. Menurut Jaffe et al. 

(2015) pemegang saham akuisitor akan mendapatkan return nol atau negatif ketika 

mengakuisisi perusahaan target berstatus publik. Hal tersebut karena akuisitor 

membayar terlalu mahal (overpay) kepada target berstatus publik (Roll, 1986).  

Menurut Jogiyanto (2017: 644) jika pengumuman mengandung informasi, 

maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman diterima oleh pasar. 

Reaksi pasar ditunjukkan dengan perubahan harga sekuritas yang diukur dengan 

abnormal return. Jika pengumuman DMA dinilai sebagai good news oleh pasar, 

maka akan menimbulkan abnormal return positif, sehingga meningkatkan 

shareholder’s wealth dalam jangka pendek dan sebaliknya. 
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Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ma et al. (2009) mengenai abnormal 

return saham perusahaan akuisitor di 10 negara emerging market ASIA (China, 

India, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea selatan, Taiwan 

dan Thailand) menghasilkan bukti secara empiris terdapat reaksi pasar pada saat 

pengumuman merger dan akuisisi dengan rata-rata abnormal return positif 

signifikan sebesar 0,43%. Kinateder et al.. (2017) meneliti mengenai reaksi pasar 

terhadap pengumuman DMA di negara emerging market BRICS (Brazil, Rusia, 

India, China dan South Africa) berkesimpulan bahwa pada saat pengumuman DMA 

reaksi pasar atas saham target positif signifikan sebesar 1,45% dan akuisitor 

direaksi negatif sebesar -0,12% namun tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Mann dan Kohli (2011) serta Danbolt dan Maciver (2012) menemukan 

pengumuman DMA dan CBMA menciptakan peningkatan shareholders' wealth 

perusahaan akuisitor dan target dalam jangka pendek. 

Berdasarkan adanya perbedaaan hasil-hasil penelitian mengenai reaksi 

pasar, maka hal itu menjadi salah satu motivasi penelitian mengenai fenomena yang 

terjadi di negara emerging market ASEAN ini. Penelitian mengenai merger dan 

akuisisi yang ditinjau dalam satu negara maupun kelompok negara di ASEAN sudah 

beberapa kali dilakukan. Namun, penelitian mengenai merger dan akuisisi dalam 

regional ASEAN lebih banyak berfokus pada CBMA atau tanpa memperhatikan 

pembagian DMA atau CBMA. Penelitian ini meninjau perbedaan reaksi pasar 

terhadap DMA antara akuisitor dan target secara komprehensif di ASEAN yang 

mana masih sedikit studi terbaru.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini meneliti lebih jauh 

mengenai perbedaan reaksi pasar terhadap DMA antara saham akuisitor dan target 

di negara emerging market ASEAN. Penelitian ini memperhatikan manfaat dari 

corporate action melalui DMA terutama bagi shareholder’s wealth dikaitkan 

dengan reaksi pasar. Studi ini berkontribusi pada literatur mengenai DMA yang 

ditinjau dari perbedaan reaksi pasar terhadap DMA antara perusahaan akuisitor dan 

target untuk meneliti manfaat dan keuntungan pemegang saham perusahaan dari 

aksi korporasi tersebut. 
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1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

masalah yang dikaji adalah apakah terdapat perbedaan reaksi pasar terhadap 

pengumuman merger dan akuisisi domestik di sekitar tanggal pengumuman antara 

saham akuisitor dan target? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbedaan reaksi pasar terhadap pengumuman merger 

dan akuisisi domestik di sekitar tanggal pengumuman antara saham akuisitor dan 

target. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini dapat menambah 

 wawasan mengenai reaksi pasar saham terhadap pengumuman merger dan 

 akuisisi domestik yang dilihat dari abnormal return saham perusahaan 

 akuisitor dan target di negara emerging market ASEAN sehingga dapat 

 menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 

2.  Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian dapat memberikan 

 pertimbangan bagi perusahaan yang akan dan sudah melakukan merger atau 

 akuisisi domestik agar lebih memperhatikan faktor reaksi pasar saham yang 

 akan memengaruhi kemakmuran pemegang saham sehingga tujuan 

 perusahaan melakukan merger dan akuisisi dapat tercapai. 

3.  Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi 

 tambahan dalam pengembangan penelitiaan berikutnya yang sejenis 

 khususnya mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman aksi korporasi 

 berupa merger dan akuisisi domestik. 
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1.5  Sistematika Penulisan  

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

 masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang landasan teori yang diungkapkan berkaitan dengan 

 penelitian ini diantaranya signalling theory, reaksi pasar saham terhadap 

 pengumuman merger dan akuisisi domestik, pendapatan saham, event study 

 dan emerging market ASEAN. Bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu 

 mengenai literatur dan hasil temuan sebelumnya yang relevan, hipotesis, 

 model analisis dan bagan kerangka berpikir yang digunakan dalam 

 penelitian.  

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, identifikasi variabel, 

 definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

 kriteria sampel dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.  

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai gambaran umum objek 

 penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil penelitian dan pengujian 

 hipotesis serta pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang 

 digunakan. 

BAB 5: PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

 dilakukan dan saran-saran yang diharapkan berguna dan bermanfaat bagi 

 pihak-pihak yang berkepentingan serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
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