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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

LANDASAN TEORI  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini beberapa penelitian tentang akuisisi atau merger yang pernah 

dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Silva Wilis, Azwir Nasir, Elfi Ilham (2011) 

Peneliti tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari keputusan 

strategi akuisisi atau merger pada nilai perusahaan dan mengetahui dampak dari 

mekanisme control terhadap keputusan akuisisi dan merger.Populasi pada 

penelitian ini adalah perusahaan go public yang melakukan akuisisi atau merger 

yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu dipilih berdasarkan ciri-ciri atau karateristik yang sudah 

ditetapkan. 

Hasil penelitian didapat metode analisis regresi logistic yaitu hutang baru 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan perusahaan merger.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu : 

Pada penelitian kali ini meneliti secara langsung pada perusahaan 

pengakuisisi mengenai proses pengambilan keputusan untuk mengakuisisi atau 

merger pada perusahaan target. Sedangkan penelitian Silva Wilis, Azwir Nasir 

dan Elfi Ilham meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi akusisi atau merger 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 



10 
 

 
 

2. Novi Puji Lestari (2011) 

Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas fenomena manajemen laba 

khususnya pada perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal Indonesia 

(BEI) yang melakukan kegiatan akuntansi. Pengambilan sampel berdasarkan 

periode 2006-2008 menggunakan metode purposive sampling yaitu dipilih 

berdasarkan ciri-ciri atau karateristik yang sudah ditetapkan. 

Hasil penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di BEI yang 

melakukan akuisisi atau merger memiliki perbedaan manajemen laba yang 

signifikan sebelum dan sesudah proses tersebut dilakukan. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu : 

Pada penelitian kali ini meneliti secara langsung pada perusahaan 

pengakuisisi mengenai proses pengambilan keputusan untuk mengakuisisi atau 

merger pada perusahaan target. Sedangkan penelitian Novi Puji Lestari lebih 

berfokus pada manajemen laba perusahaan sebelum dan sesudah melakukan 

akuisisi. 

3. Ratna Candra Sari dan Abdullah Taman (2011) 

Peneliti tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme corporate 

governance, baik pada level negara dan level perusahaan dapat mengendalikan 

risiko  tunneling. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu dipilih berdasarkan ciri-ciri atau karateristik yang sudah ditetapkan. Hasil 

penelitian penelitian didapat bahwa keuntungan atau kerugian tidak dapat dilihat 

hanya dari satu sisi karena akan berdampak pada informasi sesungguhnya 
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mengenai pengaruh value creating atau destroying dari transaksi akusisi atau 

merger. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu : 

Pada penelitian kali ini meneliti secara langsung pada perusahaan 

pengakuisisi mengenai proses pengambilan keputusan untuk mengakuisisi atau 

merger pada perusahaan target. Sedangkan penelitian Ratna Candra Sari dan 

Abdullah Taman meneliti pengendalian risiko tunnelingpada transaksi akuisisi 

atau merger. 

2.2 Pengertian Merger dan Akusisi 

2.2.1 Merger 

Merger adalah salah satu bentuk penyerapan oleh satu perusahaan terhadap 

perusahaan lain. Jika dua perusahaan A dan perusahaan B melakukan merger, 

maka hanya akan ada satu perusahaan yaitu A atau B. Pada sebagian besar kasus 

merger, perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar yang dipertahankan 

hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, sedangkan 

perusahaan yang ukurannya lebih kecil atau perusahaan yang dimerger akan 

menghentikan aktifitas atau dibubarkan secara badan hukum. Pihak yang masih 

hidup atau yang menerima merger dinamakan surviving firm atau pihak yang 

mngeluarkan  saham (issuing firm). Sementara itu, perusahaan yang berhenti dan 

bubar setelah terjadinya merher dinamakan merger firm. Surviving firm dengan 

sendirinya memiliki ukuran (size) yang semakin besar karena seluruh aset dan 

kewajiban dari merged firm dialihkan ke surviving firm. Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22 paragraf 02 menyatakan bahwa merger 
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merupakan suatu proses penggabungan usaha, dengan jalan mengambil alih satu 

atau lebih perusahaan lain. Setelah terjadi pengambilalihan, maka perusahaan 

yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi, sehingga eksistensinya sebagai 

badan hukum lenyap, dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh 

perusahaan yang mengambil alih (IAI, Revisi 2012:22.1). 

2.2.2 Akuisisi 

“Akuisisi adalah suatu pengambilalihan kepemilikan dan kontrol 

manajemen oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Menurut Coyle, 

kontrol adalah kata kunci yang membedakan merger dan akuisisi” (Gunawan 

Widjaja, 2002:45). 

Akuisisi dalam terminologi bisnis sebagai pengambilalihan kepemilikan atau 

pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan 

dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap 

eksis sebagai badan hukum terpisah (Abdul Moin, 2003:8). 

Sementara itu, peraturan pemerintah RI No. 27 tahun 1998 tentang 

pengganbungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas 

mendefinisikan bahwa akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih seluruh atau 

sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya 

pengendalian terhadap perseroan tersebut. Perspektif akuntansi mengenai akuisisi 

dalam PSAK No. 22 paragraf 03 menjelaskan bahwa akuisisi  adalah suatu 

transaksi atau peristiwa lain yang pihak pengakuisisi memperoleh  pengendalian 

atas satu atau lebih bisnis (IAI, Revisi 2012:22.1). 
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2.3 Metode Akuisisi 

Menurut PSAK No. 22 paragraf 04 menjelaskan tentang penerapan metode 

akuisisi mensyaratkan: 

a) Pengidentifikasian pihak pengakuisisi; 

b) Penentuan tanggal akuisisi; 

c) Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas 

yang diambil-alih, dan kepentingan nonpengendali pihak yang diakuisisi; 

dan 

d) Pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian 

dengan diskon (IAI Revisi 2012:22.2). 

2.4 Motif Merger dan Akuisisi 

Meningkatnya kegiatan merger dan akuisisi dipengaruhi oleh kondisi 

ekonomi dan karateristik kultural dari waktu dan tempat kegiatan merger dan 

akuisisi tersebut dilakukan. Pada saat kondisi perekonomian sedang dalam  dalam 

posisi ekspansi yang salah satunya ditandai oleh semakin aktifnya kegiatan pasar 

modal, banyak pelaku usaha yang mengambil keputusan untuk melakukan merger 

dan akuisisi. Majunya teknologi dan kondisi perekonomian mendorong aktifnya 

kegiatan di pasar modal mendorong para pelaku usaha untuk menata ulang 

asetnya melalui akuisisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya 

pelaku usaha yang berniat untuk melakukan ekspansi usaha dengan melakukan 

merger dan akuisisi. 

Pada prinsipnya terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan 

untuk melakukan merger dan akuisisi yaitu motif ekonomi dan motif non-
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ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu untuk 

meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham. Disisi lain, motif non-ekonomi adalah motif yang bukan  di dasarkan pada 

keinginan subyektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan. 

Secara garis besar motif merger dan akuisisi adalah sebagai berikut : 

2.4.1 Motif Ekonomi 

Esensi tujuan perusahaan, dalam perspektif manajemen keuangan adalah 

seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (value creation) bagi 

perusahaan dan bagi pemegang saham. Merger dan akuisisi memiliki motif 

ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai 

tersebut. Oleh karena itu seluruh aktifitas dan pengambilan keputusan harus 

diarahkan untuk mencapai tujuan ini.  

Perusahaan harus melakukan implementasi program melalui langkah-langkah 

kongkrit misalnya melalui efisiensi produksi, peningkatan penjualan, 

pemberdayaan dan peningkatan produktifitas sumber daya manusia. Disamping 

itu motif ekonomi merger dan akuisisi yang lain meliputi : 

 Mengurangi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki pasar baru. 

 Mengakses reputasi teknologi, produk dan merk dagang. 

 Memperoleh individu-individu sumber daya manusia yang profesional. 

 Membangun kekuatan pasar (market power). 

 Membangun kekuatan monopoli. 

 Memperluas pangsa pasar. 

 Mengurangi persaingan. 
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 Mendiversifikasi lini produk. 

 Mempercepat pertumbuhan. 

 Menstabilkan cash flow dan keuntungan. 

2.4.2 Motif Sinergi 

Sinergi yang besar dan kuat merupakan salah satu alasan utama bagi para 

pembeli untuk bersedia membeli  dengan harga yang lebih tinggi, melebihi nilai 

yang sebenarnya dari perusahaan yang diminati. Sinergi mengacu pada reaksi 

yang ditimbulkan ketika dua perusahaan digabungkan untuk menghsailkan efek 

yang jauh lebih baik bagi ke dua entity yang bersangkutan daripada masing-

masing perusahaan melakukan kegiatan operasinya secara independen. Fenomena 

ini seringkali digambarkan sebagi 2 + 2 = 5. Di dalam konteks merger, hal ini 

diterjemahkan sebagai kemampuan dari dua atau lebih perusahaan yang 

digabungkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika 

perusahaan tersebut beroperasi secara independen (Patrick A. Gaughan, Merger, 

Acqusition, and corporate Restructuring, USA, New York: John Wiley & Sons, 

Inc., 1999, pp. 116-128) dalam Novi Puji Lestari (2011). 

Lebih jauh Gaughan menegaskan ada 2 tipe sinergi, yaitu sinergi 

operasional dan sinergi keuangan. Sinergi operasional mengacu pada dua bentuk 

yaitu peningkatan pendapatan (Revenue enchancement) dan pengurangan/efisiensi 

biaya (cost reduction) sinergi keuangan mengacu pada kemungkinan untuk 

mendapatkan cost of capital yang lebih rendah dari penggabungan dua atau lebih 

perusahaan. 
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2.4.3 Motif Diversifikasi 

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan 

melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksudkan untuk mendukung 

aktifitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing dan 

dapat mengurangi resiko ketergantungan terhadap satu core bussiness. Perusahaan 

mendiversifikasi usahanya melalui akuisisi perusahaan lain bertujuan untuk 

mengurangi ketidakstabilan arus penerimaan kas dan keuntungan. 

2.4.4 Motif Non-Ekonomi 

Motif merger akuisisi tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi, 

tetapi bisa didasarkan pada pertimbangan lain seperti prestis dan ambisi. Motif 

non-ekonomi berasal dari kepentingan personal (personal interest motive) baik 

dari manajemen perusahaan maupun pemilik perusahaan. 

2.5 Analisis Strategi Jangka Panjang Perusahaan 

Strategi diperlukan untuk menderivasi visi dan misi ke dalam skala 

operasional dengan berdasarkan pada hasil investigasi dan evaluasi lingkungan 

internal dan eksternal. Dalam memformulasi dan mengimplementasi strategi, 

perusahaan sebelumnya harus melakukan analisis dan evaluasi secara 

komprehensif terhadap berbagai elemen baik lingkungan internal maupun 

eksternal. Salah satu pendekatan untuk menganalisis lingkungan adalah dengan 

menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat). 

2.5.1 Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) 

SWOT merupakan alat pencocokan yang penting dalam membantu 

mengembangkan empat tipe strategi. Strategi SO, strategi WO, strategi ST dan 
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strategi WT. Mencocokan faktor-faktor eksternal dan internal kunci merupakan 

bagian sulit terbesar untuk mengembangkan matriks SWOT dan memerlukan 

penilaian yang baik, dan tidak ada satu pun kecocokan terbaik. Gambar 2.1 

berikut ini menunjukkan bahwa strategi pertama, kedua, ketiga dan keempat 

masing-masing adalah SO,WO,ST dan WT. 

Strategi SO atau strategi kekuatan-peluang menggunakan kekuatan 

internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO atau 

strategi kelemahan-peluang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dengan 

memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST atau kekuatan-ancaman 

menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak 

ancaman eksternal. Strategi WT atau strategi kelemahan-ancaman merupakan 

taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan 

menghindari ancaman lingkungan. 
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Gambar 2.1 Matriks SWOT 

Selalu dibiarkan kosong Strength (S) 

Daftar Kekuatan 

Weakness 

Daftar Kelemahan 

Opportunitues 

Daftar Peluang 

Strategi SO 

Gunakan kekuatan untuk 

memnfaatkan peluang 

Strategi WO 

Atasi kelemahan dengan 

memanfaatkan peluang 

Threat (T) 

Daftar Ancaman 

Strategi ST 

Gunakan kekuatan untuk 

menghindari ancaman 

Strategi WT 

Meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber: http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/Bab209198/page7.html 

 

2.5.2 Porter’s Five Forces Model 

Model ini awalnya adalah sebuah perangkat analisis terhadap lingkungan 

industri. Porter menggambarkan adanya kombinasi lima kekuatan (five forces) 

yang berasal dari lingkungan eksternal langsung yang berada pada lingkungan 

industri yang bersangkutan. Lima kekuatan ini merupakan ancaman serius yang 

mampu menekan perusahaan ke posisi yang tidak menguntungkan. Gambar 

berikut menunjukkan ancaman lima kekuatan yang berasal dari (1) pendatang 

baru, (2) produk substitusi, (3) kekuatan tawar konsumen, (4) kekuatan tawar 

pemasok dan (5) para pesaing. 
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Gambar 2.2 Porter’s Five Forces Model 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/Bab209198/page10.html 

1. Hambatan pagi pemain baru (barrier to entry). Yaitu seberapa mudah 

pemain baru masuk sebagai pesaing baru dalam industri. Semakin mudah 

pemain baru masuk, artinya tingkat persaingan dalam industri semakin 

tinggi. 

2. Ancaman dari produk substitusi (threat of substitute). Jika produk 

perusahaan mempunyai produk substitusi atau produk pengganti, maka 

substitusi ini harus diperhitungkan sebagai pesaing. 

3. Kekuatan tawar dari konsumen (bargaining power of buyers). Posisi tawar 

menawar dari konsumen akan mempengaruhi perusahaan untuk 

menetapkan harga jual dan volume produksi. 

Barrier to entry 

Economic of scale 

Capital costs 

Cost advantage of existing competitors 

Barrier to exit 

 

Market rivalry 

Number and size of competitors 

Industry growth rate 

Product differetiation factors 

Industry margins pricing 

Substitutes Products 

Relative price value of the substitute 

compared to industry’s product 

Cost of switching to subtitute 

Buyer’s propensity to switch 

Supplier power 

Number and size of supplier 

Switching cost product differentiation 

Availability of subtitutes 

Possibility of forward integration 

Buyer power 

Significance of the purchase 

relative to cost structure 

Switching costs 

Purchase volume 
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4. Kekuatan tawar dari pemasok (bargaining power of suppliers). Semakin 

banyak pemasok maka semakin kuat posisi tawar menawar perusahaan 

dalam menegosiasijan harga, volume dan differensiasi pasokan. 

5. Tingkat persaingan diantara pemain yang ada (rivalry among existing 

competitor). Tingkat persaingan diantara pemain dalam industri ditentukan 

beberapa faktor, diantaranya potensi pertumbuhan industri, beban tetap 

perusahaan (fixed cost), diferensiasi produk, identitas merk (brand 

identity) dan informasi yang dimiliki. 

2.5.3 Grand Strategy 

Matriks seleksi grand strategy bisa dilihat pada gambar 2.3 yang 

memberikan ilustrasi strategi alternatif apa yang bisa dipilih. Semua organisasi 

dapat diposisikan dalam salah satu dari empat kuadran strategi dari matrik Grand 

Strategy. Matriks Grand Strategy didasarkan pada dua dimensi evaluatif yaitu 

posisi bersaing dan pertumbuhan pasar. 

Perusahaan yang berada pada kuadran satu dalam posisi yang strategis 

sekali yaitu bersaing dalam industri dengan pertumbuhan yang cepat dan 

mempunyai posisi persaingan yang kuat. Konsentrasi terus menerus pada pasar 

saat ini (penetrasi pasar dan pengembangan pasar) dan produk (pengembangan 

produk) merupakan strategi  yang tepat. Jika perusahaan memiliki kelebihan 

sumber daya, maka intregasi ke belakang, ke depan atau horizontal dapat 

merupakan strategi yang efektif. Sedangkan perusahaan terlalu besar 

komitmennya terhadap produk tunggal, maka diversifikasi konsentrik dapat 

mengurangi resiko berkaitan dengan lini produk yang sempit. 
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Pada kuadran II, perusahaan perlu mengevaluasi pendekatan ke pasar yang 

dipakai saat ini secara serius. Walapun industri sedang tumbuh, mereka tidak 

mampu bersaing secara efektif. Strategi yang dipakai adalah strategi intensif 

(sebagai lawan dari integratif atau diversifikasi) biasanya pilihan yang harus 

dipertimbangkan. 

Sedangkan kuadran III, perusahaan yang bersaing dalam industri dengan 

pertumbuhan lambat dan mempunyai persaingan yang lemah. Perusahaan ini 

harus membuat perusahaan drastis dengan cepat untuk menghindari kematian dan 

kemungkinan likuiditas. Biaya ekstensif dan pengurangan aset harus dikejar 

terlebih dahulu. 

Dan yang terakhir kuadran IV merpakan perusahaan yang mempunyai 

posisi bersaing yang kuat tetapi berada dalam industri dengan pertumbuhan 

lambat. Perusahaan ini mempunyai kekuatan untuk diversifikasi ke bidang 

pertumbuhan yang menjanjikan. 
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Gambar 2.3 Matriks Seleksi Grand Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/Bab209198/page13.html 

2.6 Proses Akuisisi dan Due Diligence 

Strategi perusahaan mengambil keputusan bahwa merger dan akusisi 

merupakan strategi yang terbaik, selanjutnya perusahaan bersiap untuk 

merealisasikan melalui proses pentahapan. Evaluasi yang sistematis dan 

konprehensif diperlukan untuk memastikan apakah target perusahaan merupkan 

calon yang layak untuk di akuisisi dan mampu meningkatkan nilai perusahaan 

dalam jangka panjang. Disamping itu, perusahaan harus melakukan due diligence 

agar memliki informasi selengkap mungkin untuk mengetahui kekuatan dan 

    Pertumbuhan pasar cepat 

 

 Pengembangan Pasar   Pengembangan Pasar                                    

 Penetrasi Pasar    Penetrasi Pasar 

 Pengembangan Produk   Pengembangan Produk 

 Integrasi Horizontal   Integrasi ke Depan 

 Divertasi    Integrasi ke Belakang 

 Likuiditas    Integrasi Horizontal 

      Diversiikasi Konsentrik 

Posisi Bersaing Lemah   IV  I  Posisi Bersaing Kuat 

          

 Penghematan   III   II Diversifikasi Konsentrik  

 Diversifikasi Konsentrik  Diversifikasi Horizontal 

 Diversifikasi Horizontal   Diversifikasi Konglomerat 

Diversifikasi Konglomerat  Usaha Patungan 

 Divestasi 

 Likuidasi        

          

          

          

          

    Pertumbuhan pasar lambat 
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kelemahan calon perusahaan terget. Due diligence ini dilakukan terhadap berbagai 

aspek seperti keuangan, pemasaran, produksi dan teknologi, organisasi dan 

sumber daya manusia. Dari sisi legalitas, perusahaan perlu melihat secara yuridis 

merger dan akuisisi tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum 

aau perundangan yang berlaku. Gambar berikut ini adalah tahap-tahap proses 

akuisisi. 

Gambar 2.4 Tahap Proses Akuisisi 

 

 

 Perencanaan 

 

 

 

 

 Proses 

 

 

 

 

 Pasca Akuisisi 

Sumber: JurnalManajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan pengakuisisi sebelum 

dan setelah merger(Novi puji Lestari, 2011) 
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2.6.1 Identifikasi Awal 

Pada tahapan paling awal ini perusahaan mencari dan mengumpulkan 

informasi sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan yang potensial untuk di 

akusisisi. Identifikasi ini tidak terlepas dari motivasi perusahaan dan akan 

menentukan perusahaan yang seperti apa yang akan dijadikan target akuisisi. 

Dalam gambar 2.5 di bawah ini merupakan elemen-elemen yang penting dalam 

melakukan identifikasi perusahaan. Identifikasi juga dapat dilakukan dengan 

mengkaji kinerja keuangan perusahaan melalui ukuran rasio laporan keuangan. 

Gambar 2.5 Identifikasi Awal Perusahaan Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: 

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/Bab209198/page17.html 

2.6.2 Screening 

Screening adalah proses menyaring sekaligus memilih mana diantara calon 

target tersebut yang paling layak untuk diakuisisi. Proses screening ini tidak 

Kekuatan dan Kelemahan 

Kinerja Keuangan 

Kinerja Manajemen 

Sumber Daya 

Manusia 

Perusahaan 

Target 

Sejarah Masa Lalu 

Status perusahaan 

Ukuran Perusahaan 

Posisi Dalam 

Industri 

Organisasi 

Pemasaran 

Pemegang Saham 
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dilakukan apabila perusahaan hanya meengidentifikasi satu calon perusahaan 

target. Sebaliknya apabila terdapat dua atau lebih calon makan proses screening 

ini diperlukan untuk memilih salah satu perusahaan yang akan di akuisisi. 

2.6.3 Penawaran Formal 

Perusahaan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

merger dan akuisisi. Apabila perusahaan merekrut personal ahli dari pihak luar 

(external advisor) maka pihak ini akan bergabung dalam tim dan selanjutnya tim 

melakukan pendekatan dengan target. Pendekatan pertama dilakukan secara 

formal dengan permberitahuan secara resmi dan tertulis yang ditumjukkan kepada 

manajemen puncak perusahaan target tentang maksud akuisisi (letter of intetnt). 

Pada tahap ini dilakukan penjajakan pelaksanaan merger dan akusisi abtara kedua 

belah pihak dan pembicaraan tentang harga yang akan disepakati. 

Dalam penawaran formal ini, informasi sebaikmya tidak dilakukan terbuka 

karena hal ini akan mempengaruhi harga pasar saham terutama apabila 

perusahaan target adalah perusahaan publik. 
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2.6.4 Due Diligence 

Due diligence atau uji tuntas adalah investigasi yang menyeluruh dan 

mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target. Uji tuntas ini dimaksudkan 

untuk memberikan informasi sedetail mungkin tentang kondisi perusahaan target 

dilihat dari semua aspek. Disamping itu uji tuntas juga dimaksudkan untuk 

mengurangi atau menghindari kesulitan-kesulitan yang bisa menyebabkan 

kegagalan akuisisi. Uji tuntas ini dilakukan terhadap aspek hukum, keuangan , 

organisasi dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi dan produksi. 

Pengakuisisi bisa leluasa memperoleh informasi berbagai aspek tentang 

perusahaan target karena telah ada pembicaraan pendahuluan. Namun demikian, 

kesulitan due diligence adalah ketika perusahaan target tidak memiliki 

dokumentasi atau informasi yang lengkap sebagaimana dibutuhkan oleh calon 

pengakuisisi. Disamping itu kesulitan lainnya adalah ketiga due diligence 

dilakukan pada aspek organisasi dan manajemen. Untuk mengetahui hal-hal 

tersebut diperlukan waktu yang tidak singkat. 

2.6.5 Negosiasi / Deal 

Terdapat dua pihak pada perusahaan target yang harus memberikan 

persetujuan agar proses akuisisi berjalan normal (tidak terjadi hostile take over) 

yaitu manajemen dan pemegang saham. Setelah kedua pihak setuju dengan syarat-

syarat yang disepakati antara pengakuisisi dan terget, selanjutnya adalah 

menandatangani nota kesepakatan (memorandum of understanding) sebagai 

kelanjutan dari deal mereka. 
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2.6.6 Closing 

Jika negosiasi mencapai kesepakatan, berarti persetujuan formal merger 

dan akuisisi telah terlaksana dan selanjutnya dilakukan closing. Pada kasus 

merger, closing berarti berakhirnya status hukum perusahaan yang di merger ke 

dalam perusahaan hasil merger bersamaan dengan diserahkannya saham 

perusahaan hasil merger kepada pemegang saham perusahaan yang dimerger 

tersebut. Sedangkan pada akuisisi, closing berarti diserahkannya pembayaran oleh 

pengakuisisi kepada pemegang saham perusahaan yang diakuisisi. Pada tahap ini 

semua penyerahan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan merger dan akuisisi 

telah selesai. Selain itu masalah penjaminan dn penggantian kerugian juga penting 

diselesaikan pada saat closing. 

2.6.7 Integrasi 

Integrasi berarti tahap dimulainya kehidupan baru setelah perusahaan 

melakukan penggabungan bisnis sebagai entitas ekonomi. Perusahaan hasil 

merger dan pengakuisisi mulai melaksanakan perencanaan strategik yang telah 

disusun sebelumnya. 

2.7 Valuasi Perusahaan 

Permasalahan kunci pada transaksi pengambil-alihan sebuah perusahaan 

adalah menghitung dan men-discounting value added yang di hasilkan dari 

transaksi merger dan akuisisi. Tujuan dari dilakukannya valuasi adalah untuk 

memperoleh harga yang paling sesuai, sehingga tidak terlalu rendah yang akan 

menyebabkan perusahaan target menolak untuk diakuisisi, atau terlalu tinggi 
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dimana premium yang dibayarkan ke perusahaan target mungkin tidak dapat 

tertutup lagi bahkan dengan sinergi dari penggabungan usaha sekalipun. 

Total nilai perusahaan merupakan penjumlahan dari seluruh ekuiti dan 

hutangnya, digambarkan dengan persamaan berikut: 

  

 

Dalam transaksi merger akuisisi melalui leverage buy-out, beban bunga yang 

ditanggung perusahaan dapat mengurangi pajak pendapatan perusahaan, hal ini 

digambarkan dengan persamaan berikut: 

 

 Sebuah perusahaan dapat terus beroperasi apabila dapat menghasilkan 

pendapatan lebih banyak dari biaya yang harus dikeluarkan. Ketidakpastian dalam 

kemampuan perusahaan untuk memperthankan eksistensinya merupakan kendala 

yang akan menyebabkan investor, supplier, dan customer takut untuk berinvestasi 

pada perusahaan dan pada akhirnya akan mengurangi future cashflow perusahaan. 

Hal ini dikenal sebagai distress cost atau deadweight costs (Koller et al. 2005). 

Untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan 

operasinya digunakan formula rate of return atas modal yang diinvestasikan yang 

akan memicu peningkatan nilai perusahaan. 

Merger dan akusisi akan meningkatkan nilai perusahaan apabila nilai 

kombinasi dari usaha yang digabungkan lebih besar dari nilai perusahaan sebelum  

 

Company with leverage = Equity + Debt 

Company value with leverage = Value Unlevered + Tax shield of the debt 
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merger dan akuisisi dilakukan. Berikut model sederhana yang akan digunakan 

untuk mengukur peningkatan nilai perusahaan Induk setelah proses merger dan 

akuisisi dilakukan (Weston & Weaver 2001): 

 

 

  Dimana, 

  NVI = Net Value Increase 

  VB = Value of bidder alone 

  VT = Value of target alone 

  VBT = Value of firms combined 

2.7.1 Growth 

Tingkat pertumbuhan adalah unsur utama dalam setiap valuasi. Ada tiga 

unsur untuk menentukan pertumbuhan. Pertama adalah estimasi dari analisis, 

kedua adalah pertumbuhan masa lalu dan ketiga adalah berdasarkan fundamental 

perusahaan. Salah satu sumber  yang dipakai adalah riset yang dilakukan oleh 

Equity Reserch Analyst memberikan tidak hanya rekomendasi kepada perusahaan 

yang mereka amati tetapi juga estimasi dari earning dan earning growth. Ada 

beberapa alasan kenapa hasil riset analis dapat dipergunakan: 

a) Analis menggunakan informasi dengan menggunakan data laba 

perusahaan yang terakhir untuk membuat prediksi mengenai 

pertumbuhan masa depan. 

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

NVI = VBT – (VB + VT) 
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b) Expected growth dari perusahaan dipengaruhi oleh pertumbuhan GNP, 

tingkat suku bunga dan inflasi. Analis bisa mengupdate proyeksi 

dengan menggunakan data-data makro ekonomi tersebut. 

c) Analis dapat menunjukan kondisi persaingan seperti kebijakan harga 

dan pertumbuhan masa depan. 

d) Analis kadang-kadang mempunyai akses ke dalam perusahaan yang 

relevan untuk pertumbuhan masa yang akan datang. 

e) Analis melakukan riset dengan menggunakan semua informasi yang 

tersedia di publik. Perusahaan yang ingin bertumbuh harus melakukan 

reinvestasi. Ukuran terbaik untuk menilai kualitas pertumbuhan adalah 

return on equity. Pertumbuhan perusahaan akan selalu menambah 

value perusahaan. 

2.8 Kerangka pemikiran skripsi 

Dari landasan teori yang dibahas diatas atau seperti pada sub unit analisis  

dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan perusahaan untuk 

mengakuisisi atau merger berdasarkan tiga langkah sistematis, maka dasar 

konseptualisasi tersebut dapat ditarik kerangka pemikiran penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

 

Gambar 2.6 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

TAHAP AKUISISI ATAU MERGER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dan berdasarkan 

tujuan penelitian serta landasan teori maka kerangka pemikiran yang diajukan 

berisi tiga hal pokok utama yaitu perencanaan, proses dan pasca akuisisi.Tiap-tiap 

hal pokok memiliki kegiatan masing-masing dengan penjabaran sebagai berikut; 

perencanaan yang berisi tentang identifikasi perusahaan target dan screening, 

kemudian dilanjutkan dengan proses yang berisi tentang penawaran formal, 

investigasi menyeluruh tentang perusahaan target, dilanjutkan dengan negosiasi 

serta diakhiri dengan closing atau penutupan. Setelah kedua proses tersebut 
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selesai, maka integrasi antar dua perusahaan pun dilakukan, atau disebut dengan 

pasca akuisisi yaitu dimulainya kehidupan baru setelah perusahaan melakukan 

penggabungan.  

 


