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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis saat ini semakin pesat didukung dengan pesatnya 

perkembangan teknologi dan arus informasi yang membuat aktivitas-aktivitas 

bisnis semakin tidak terbatas. Hal ini mendorong persaingan antar perusahaan 

semakin ketat sehingga setiap perusahaan berusaha untuk terus mengembangkan 

strateginya agar tetap bisa bertahan dan memenangkan persaingan. Salah satu 

strategi yang mungkin diterapkan oleh perusahaan adalah dengan melakukan 

ekspansi. Ekspansi adalah upaya melakukan perluasan usaha yang dilakukan 

dengan tujuan mencapai efisiensi serta peningkatan kinerja perusahaan. Ekspansi 

dibagi menjadi dua, yakni ekspansi internal dan ekspansi eksternal. Ekspansi 

internal merupakan perluasan perusahaan dengan berinvestasi dari awal, misalkan 

mendirikan perusahaan baru atau dengan melakukan perluasan perusahaan yang 

sudah ada. Sedangkan ekspansi eksternal merupakan upaya perluasan dengan 

menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan yang telah ada 

(Sudana, 2015:274). Ekspansi eksternal dapat dilakukan melalui merger, akuisisi, 

maupun konsolidasi. 

Di Indonesia, ekspansi perusahaan dengan melalui merger dan akuisisi sudah 

banyak dilakukan. Transaksi merger dan akuisisi telah ada di Indonesia sejak 

puluhan tahun yang lalu. Jumlah serta nilai transaksi merger dan akuisisi 

berfluktuasi setiap tahun. Merger dan akuisisi tidak hanya dilakukan oleh 

perusahaan yang telah go public namun juga perusahaan privat serta tidak hanya 

dilakukan oleh perusahaan dengan ukuran besar namun juga dilakukan oleh 

perusahaan dengan ukuran kecil. Statistika transaksi merger dan akuisisi di 

Indonesia yang terjadi pada tahun 1990-2018 dapat dilihat melalui gambar 1.1.  
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Gambar 1.1 Statistika Transaksi Merger dan Akuisisi di Indonesia 1990-2018 

Sumber : (“M&A Statistics,” n.d.)https://imaa-institute.org 

 

Dari grafik statistika merger dan akuisisi di atas, dapat dilihat bahwa jumlah 

transaksi merger dan akuisisi yang terjadi di Indonesia dari tahun 1990-2018, paling 

banyak transaksi pada tahun 2010. Selanjutnya, setelah tahun 2010, grafik jumlah 

transaksi cenderung menurun.  

Peraturan dasar yang mengatur merger atau akuisisi perusahaan Indonesia 

adalah UU No.40 tahun 2007  tentang Perseroan terbatas dan peraturan 

pelaksanaannya, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas, yang 

menetapkan ketentuan umum, persyaratan seperti jumlah kuorum dan pemungutan 

suara untuk rapat umum pemegang saham (RUPS), tata cara pelaksanaan, serta 

ketentuan lain-lainnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998, yang dimaksud 

penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau 

lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan 

selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Peleburan adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan 

diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan 

yang meleburkan diri menjadi bubar. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih 

baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan 
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beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Istilah lain dari 

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan adalah merger, konsolidasi, dan 

akuisisi. 

Untuk perusahaan publik, terdapat peraturan khusus tambahan, diantaranya 

yaitu: UU No. 8 tahun 1995  tentang pasar modal, UU No. 9/POJK. 04/2018 tentang 

pengambilalihan perusahaan publik, dan UU No. 74/POJK. 04/2016 tentang 

penggabungan atau konsolidasi perusahaan publik. Aturan terkait merger dan 

akuisisi di Indonesia juga tertuang pada Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2010  

tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham 

perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan 

usaha tidak sehat. Instansi yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap 

perjanjian merger dan akuisisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Namun berdasarkan pasal 5 ayat (2) dan (3) peraturan tersebut, hanya transaksi 

dengan nilai asset gabungan sebesar dua triliun lima ratus miliar 

rupiah dan/ transaksi dengan nilai penjualan gabungan sebesar lima triliun rupiah 

yang wajib dilaporkan  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakter sebuah perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset 

yang dimiliki perusahaan (Setiawan & Gestanti, 2018). Saat ini ukuran perusahaan 

merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perusahaan memperoleh profit, hal 

ini karena adanya kemampuan untuk mencapai economy of scale dan bargaining 

power yang lebih tinggi pada perusahaan yang lebih besar. Berdasarkan Moatti, 

Ren, Anand, & Dussauge (2015),  terdapat dua teori mengenai ukuran dan 

profitabilitas perusahaan. Ukuran dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan 

melalui mekanisme daya tawar dan efisiensi operasional. Mekanisme ini 

mencerminkan dua aspek mendasar dari keunggulan suatu perusahaan, yaitu 

keunggulan harga yang dihasilkan dari kondisi tawar menawar yang 

menguntungkan dengan pelanggan dan pemasok, serta keunggulan biaya yang 

dihasilkan dari efisiensi yang lebih besar. Perusahaan berupaya untuk 

meningkatkan ukuran mereka sehingga dapat memperoleh competitive advantage 
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atas pesaing mereka dengan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pangsa 

pasarnya.  

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan. 

Perusahaan berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan dibanding perusahaan 

berukuran kecil. Perusahaan besar mampu menghasilkan produk dengan harga per 

unit yang rendah karena berproduksi pada skala ekonomis (Setiawan, 2009). 

Perusahaan yang bisa mencapai economy of scale memiliki peluang besar dalam 

menghasilkan laba yang paling optimum dengan biaya yang dikeluarkan paling 

minimum. Selain itu, perusahaan besar cenderung memperoleh kemudahan dalam 

memperoleh pendanaan eksternal, baik melalui pasar modal maupun pinjaman. 

Dalam praktik merger dan akuisisi, perusahaan akuisitor yang berukuran besar 

memiliki keunggulan dalam proses integrasi setelah kesepakatan merger dan 

akuisisi. Hal ini disebabkan karna perusahaan akuisitor dengan ukuran besar sering 

kali memiliki citra, sumber daya yang lebih, kapasitas manajemen yang lebih 

unggul, pengalaman bisnis yang lebih banyak dan sebagainya yang membuat 

perusahaan dapat berkinerja lebih baik daripada perusahaan kecil (Zhao, Ma, & 

Hao, 2018). Hal ini dapat memberikan implikasi bahwa perusahaan akuisitor 

dengan ukuran besar akan memiliki kinerja merger dan akuisisi yang lebih baik 

daripada perusahaan akuisitor yang lebih kecil 

Pada konteks merger dan akuisisi, Humphery-Jenner & Powell (2014) 

menunjukkan bahwa perusahaan besar  dapat memperolah berbagai keunggulan 

pada pasar yang terdapat di negara berkembang dan pemerintahannya lemah, 

sehingga perusahaan besar di pasar negara tersebut akan mampu untuk memperoleh 

return yang lebih tinggi dari perusahaan kecil. Selain itu, Kinateder, Fabich, & 

Wagner (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

positif namun tidak signifikan terhadap cumulative abnormal return (CAR). 

Namun Moatti et al., (2015) menunjukkan bahwa perusahaan akuisitor dengan 

ukuran besar biasanya mencapai tingkat abnormal return yang rendah setelah 

pengumuman akuisisisi dibandingkan perusahaan yang kecil , hal ini disebut 

acquirer size effect. Acquirer size effect terjadi karena manajer yang terlalu percaya 
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diri mengambil keputusan investasi melakukan merger dan akuisisi dengan sinergi 

yang negatif serta memberikan premi yang terlalu banyak dalam melakukan 

transaksi merger dan akuisisi yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang 

saham. Hal ini menyebabkan respon pasar terhadap aksi korporasi melakukan 

merger dan akuisisi pada perusahaan besar cenderung buruk sehingga 

announcement return pada perusahaan besar lebih rendah daripada pada perusahaan 

kecil. Oleh karena itu ukuran perusahaan selain dapat memberikan pengaruh yang 

positif atau yang negatif terhadap cumulative abnormal return (CAR) perusahaan 

akuisitor.  

Keberhasilan sebuah perusahaan tidak terlepas dari hubungan yang dibangun 

oleh perusahaan dengan lingkungan atau pihak-pihak terkait (stakeholders) di mana 

perusahaan beroperasi. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder perusahaan 

yang hubungannya dengan perusahaan harus dibangun dan dijaga dengan baik. 

Pemerintah merupakan pihak yang menetapkan regulasi termasuk dalam kegiatan 

bisnis yang mungkin memiliki dampak bagi suatu perusahaan. Di era demokrasi 

saat ini sebuah pemerintahan terkait erat dengan politik. Hubungan antara 

perusahaan dan politik dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk 

mendapatkan akses terhadap sumber utama kebijakan serta kekuatan untuk 

mendapatkan perlakuan khusus.  

Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan memiliki berbagai manfaat bagi 

perusahaan misalkan saat akan melakukan IPO (Initial public offering), perusahaan 

dapat memperoleh bantuan dari pemerintah untuk mempermudah perusahaan 

melewati proses regulasi dan lain sebagainya. Selain itu, hubungan politik dapat 

membantu perusahaan meminta pemerintah untuk memberikan bailout, yakni 

tindakan memberikan bantuan keuangan kepada bisnis atau ekonomi yang gagal 

untuk menyelamatkannya dari kehancuran. Perusahaan besar yang memiliki 

koneksi politik dapat memperoleh persetujuan dari pemerintah dengan lebih cepat 

serta standarisasi yang lebih longgar. Namun selain memberikan berbagai manfaat, 

koneksi politik yang ada di suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh yang 

kurang baik bagi perusahaan, diantaranya yakni dapat meningkatkan agency 
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conflict di dalam suatu perusahaan. Kemudahan-kemudahan yang didapat oleh 

perusahaan karna adanya koneksi politik tidak selalu membawa dampak yang baik 

bagi perusahaan. Terlalu banyak sokongan yang diberikan untuk perusahaan akan 

menyebabkan perusahaan menanggung banyak beban kebijakan yang mungkin 

dapat menjadi kendala untuk perkembangan perusahaan itu sendiri (Gao, Huang, & 

Yang, 2019).  

Dalam bidang merger dan akuisisi, koneksi politik dapat memiliki implikasi 

yang menguntungkan dan merugikan perusahaan. Keuntungannya adalah, Ketika 

perusahaan ingin melakukan merger dan akuisisi dan perusahaan memiliki koneksi 

politik, perusahaan dapat memperoleh keuntungan missal dengan kemudahan 

persyaratan utang unuk membiayai transaksi atau mungkin melalui kemudahan 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan serta proses yang bisa lebih cepat 

dengan bantuan koneksi politik. Namun perusahaan yang memiliki koneksi politik 

juga memiliki risiko tinggi dari adanya interverensi pemerintah yang merugikan 

operasional perusahaan. Misalkan perusahaan diminta melakukan akuisisi 

perusahaan lain untuk tujuan kepentingan social atau kepentingan yang berkaitan 

dengan politik, dimana sebenarnya akuisisi tersebut tidak menghasilkan sinergi atau 

bahkan bisa merugikan.  

Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa Zhao et al., (2018) dalam 

penelitiannya berkontribusi pada literatur koneksi politik dengan menguji efek 

moderasi koneksi politik terhadap hubungan ukuran perusahaan dan kinerja merger 

dan akuisisi perusahaan. Penelitian yang dilakukan di China ini menguji apakah 

koneksi politik memiliki peran yang signifikan pada announcement return dan 

kinerja jangka panjang perusahaan terkait merger dan akuisisi.  

Saat ini, penelitian yang ada tentang ukuran perusahaan akuisitor dan kinerja 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisi yang melibatkan pengaruh terhadap 

hubungan politik anggota dewan perusahaan masih jarang dilakukan di Indonesia.  

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan peneliti tertarik untuk 

meneliti hal tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan akuisitor berpengaruh terhadap kinerja merger 

dan akuisisi? 

2. Apakah koneksi politik memoderasi pengaruh ukuran perusahaan akuisitor 

terhadap kinerja merger dan akuisisi? 

1.3 Tujuan penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan akuisitor terhadap kinerja 

merger dan akuisisi. 

2. Untuk mengetahui apakah koneksi politik memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan akuisitor terhadap kinerja merger dan akuisisi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak: 

1. Bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

keputusan yang berkaitan dengan merger dan akuisisi. 

2. Bagi investor atau calon investor dapat memberikan informasi yang berkaitan 

dengan corporate action berupa merger dan akuisisi sebagai bahan 

pertimbangan mengambil keputusan terhadap kemepilikan sahamnya. 

3. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah referensi mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan akuisitor terhadap kinerja perusahaan merger dan akuisisi yang 

dimoderasi oleh koneksi politik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pengaruh antar variabel 

penelitian, hipotesis penelitian, model analisis, kerangka berpikir. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yang terdiri atas identifikasi variabel, definisi operasional, 

jenis dan sumber data, prosedur penentuan sampel, prosedur pengumpulan 

data, dan teknik analisis. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi 

variabel, analisis model, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil analisisdan pembahasan 

serta saran yang berguna bagi pihak-pihak tertentu dalam mengambil 

keputusan dan penyempurnaan atas kekurangan dan keterbatasan 

penelitian. 
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