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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Wicaksono, 

dengan judul Efisiensi Teknis Perbankan Indonesia pada  Bank  

yang  Merger - Akusisi  dan  Spin Off pada tahun 2014. Dalam 

penelitian ini kelompok perbankan yang terbentuk dari hasil 

merger dan Akusisi terdiri dari Bank Mandiri, Bank Permata 

dan Bank Artha Graha Internasional sedangkan kelompok 

perbankan yang terbentuk dari hasil Spin Off terdiri dari Bank 

Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah. Hasil 

dari penelitian ini adalah kedua kelompok perbankan ini 

memiliki hasil efisiensi yang cenderung fluktuatif, dimana 

perbankan yang terbentuk dari hasil Spin Off memiliki hasil 

efisiensi yang lebih tinggi. Penelitian ini juga memeberikan 

analisis potential improvement, dengan melihat nilai To Gain 

sebagai saran atau alternatif yang dapat digunakan supaya 

perbankan dapat beroperasi dengan efisien. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rr. Yulia 

Anindya P. pada tahun 2011 dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Hasil Merger Di 

Asean (Studi Perbandingan di Industri Perbankan Indonesia, 

Malaysia, Singapura dan Thailand Periode 2005-2009). Hasil 

penelitian menemukan bahwa diversifikasi pendapatan dan 

pangsa pasar bank hasil merger tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja bank hasil merger. Di lain pihak, 

kualitas aset, efisiensi biaya, kecukupan modal, dan likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap kinerja bank hasil merger. 

Sebaliknya penggantian terhadap manajemen yang tidak 

efisien memberikan dampak positif terhadap kinerja bank hasil 

merger. Selain itu, penelitian menemukan bukti empiris bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank 
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hasil merger di Negara Indonesia, Malaysia, Singapura dan 

Thailand. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prawiro Martinus 

Rajagukguk pada tahu 2014 dengan judul Analisis Bank yang 

Melakukan Merger Di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank 

Mandiri Tbk. dan PT. Permatabank Tbk.). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Paired-Samples T Test 

Bank Mandiri diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan variabel ratio ROE dan DTAR sebelum dan sesudah 

merger sedangkan variabel ratio ROE dan DER terdapat 

perbedaan yang tidak signifikan sebelum dan sesudah merger. 

Hasil Paired-Samples T Test Permata Bank menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan variabel ratio 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA) dan 

Debt To Total Capital Assets (DTAR) sebelum dan sesudah 

merger sedangkan variabel ratio Return on Equity (ROE) dan 

Debt to Equity Ratio (DER) terdapat perbedaan yang tidak 

signifikan sebelum dan sesudah merger. 

Peneliitian yang dilakukan oleh Ruddy Tri Santoso 

pada tahun 2010 dengan judul Pengaruh Merger dan Akuisisi 

Terhadap Efisiensi Perbankan di Indonesia (Tahun 1998-

2009). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa merger dan 

akusisi tidak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan 

tergantung dengan faktorfaktor kualitatif dari bank seperti 

efektivitas organisasi dan kemampuan managerial. Hasil riset 

menunjukkan bahwa Bank Mandiri rasio efisiensinya stabil 

sesudah merger dan akusisi sampai tahun 2009 dan tidak 

terpengaruh oleh krisis tetapi mempengaruhi secara signifikan 

efisiensi di peer groupsnya pada saat merger dan akusisi 

tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Porwati, 

Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto pada tahun 2021 dengan 

judul Analisis Potensi Profitabilitas Bank Syariah Pasca 



10 | T i n j a u a n  P u s t a k a  

 

Merger Ditinjau Dari Determinan yang Dapat 

Mempengaruhinya. Hasil pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa merger tiga bank BUMN menjadi solusi untuk 

meningkatkan kualitas perbankan syariah di Indonesia. 

Dampak positif dengan adanya merger ini adalah bank syariah 

hasil merger memiliki jumlah modal yang terbilang besar dan 

dapat digunakan untuk memperluas pangsa pasarnya. Terkait 

jumlah modal BSI yang besar maka Bank hasil merger ini 

memiliki potensi profitabilitas yang menjanjikan jika bank ini 

mampu memanfaat modalnya dengan bijak guna memperoleh 

profit yang besar dan tetap pada prinsip syariah, dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh 

positif terhadap profitabilitasnya. 

 

2.2. Teori Tentang Merger Perbankan 

2.2.1. Pengertian Merger 

Istilah merger berasal dari kata merge yang dalam 

Bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan 

(Jhon dan Hasan 1990: 378). Merger menurut definisi 

Encyclopedia of Banking and Finace adalah a combination 

of two or more corporations, where the dominant unit 

absorbs the passive unit, the former continuing, usually 

under the same name (Widjaja, 2002: 47). 

Sedangkan menurut Black’s Law Dicitionary dalam 

Widjaja (2002: 48), merger adalah the fusion or absorbtion 

of one thing or right into another, yang dalam hukum 

perusahaaan diartikan dengan an amalgamation of two 

corporation pursuant to statutory provison in which one of 

the corporation survives and the other disappears. The 

absorbtion of one company by another, the former losing its 

legal identitiy, and the latter retaining its own name and 

identity and acquiring assets, liabilities, franchises, and 
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power of former; and absorbed company ceasing to exist as 

separate business entity. 

Selain pengertian tersebut, beberapa ahli hukum 

bisnis Indonesia memberikan pengertian merger sebagai 

berikut (Emirzon, 2000: 113):  

a. Barcelius Ruru mengartikan merger sebagai 

penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang 

bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah 

ada sebelumnya. 

b. Kartini Muliadi merngartikan merger sebagai transaksi 

dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada 

sehingga hanya satu perseroan saja yang tinggal. 

Secara yuridis pengertian merger dapat kita lihat 

dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah 

Nomo 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan 

badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan 

persaingan usaha yang tidak sehat, yang mengartikan 

merger sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 

badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan 

badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva 

dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri 

beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima 

penggabungan dan selanjutnya status Badan Usaha yang 

menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

Selanjutnya peraturan di bidang pasar modal di 

bidang merger dan kosolidasi yang tertuang dalam 

Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-52/PM/1997 

tanggal 26 Desember 1997 yang memberi arti kepada 

merger perusahaan, yang dalam peraturan tersebut disebut 

dengan istilah penggabungan usaha sebagai sesuatu 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau 
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lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain 

yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang 

menggabungkan diri menjadi bubar. 

Dari beberapa pengertian-pengertian tersebut, pada 

dasarnya ada kesamaan dalam unsurunsur perngertian 

merger yaitu (Emirzon, 2000: 114): 

1. Merger atau penggabungan perusahaan adalah salah satu 

cara penyatuan perusahaan, disamping peleburan 

perusahaan (konsolidasi) dan pengambilalihan 

perusahaan (akuisisi).  

2. Merger melibatkan dua pihak, yaitu satu perusahaan 

yang menerima penggabungan dan satu atau lebih 

perusahaan yang menggabungkan diri.  

3. Perusahaan yang menerima penggabungan akan 

menerima pengambilalihan seluruh saham, harta 

kekayaan, hak, kewajiban, dan utang perusahaan yang 

menggabungkan diri. 

 

2.2.2. Jenis-Jenis Merger Bank Syariah BUMN 

Menurut Fuady (2001: 80), merger dapat 

dikatagorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1) Merger Horizontal  

Merger horizontal adalah merger di antara dua 

atau lebih perusahaan dimana semuaperusahaan tersebut 

bergerak pada bidang bisnis (line of business) yang 

samaAtau dapatlah dikatakan terjadinya fusi/merger 

horizontal yaituapabila dua atau lebih perusahaan yang 

sebagian besar mempunyaipasar pembelian dan pasar 

penjualan yang sama-sama berleburmenjadi satu, seperti 

misalnya antara perusahaan kelapa sawit. Sementara itu, 

untuk merger horizontal khusus apabila dilakukandalam 

satu kelompok usaha, ada dua perusahaan dalam satu 

kelompok, yang disebut dengan sister company.Saham 
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mereka sama-samadipegang oleh satu perusahaan 

holding. Namun kemudian setelah merger horizontal, 

perusahaan holding memegang saham pada 

anakperusahaan hasil merger yang telah bersatu. Dan 

dalam proses merger horizontal ini, khususnya apabila 

dipilih merger tanpa likuidasi, tindakan-tindakan yuridis 

minimal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Semua aktiva dan passiva dialihkan dari anak 

perusahaan yang satuterhadap anak perusahaan lain 

(kecuali aktiva yang harus dibayar kepada pemegang 

saham minoritas yang tidak setuju merger). Kecuali 

dipilih model merger dengan likuidasi.  

b) Anak perusahaan satu menghentikan kegiatannya, 

kemudian dibubarkan tanpa likuidasi.  

c) Pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger 

dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam 

anak perusahaan atau meminta kompensasi harga 

saham yang sedang dipegangnya tanpa menjadi 

pemegang saham pada anak perusahaan hasil merger. 

2) Merger Vertikal 

Merger vertikal adalah suatu gabungan di antara 

dua perusahaan ataulebih dengan mana yang satu 

bertindak sebagai suplier bagi yanglainnya.Atau dapat 

dikatakan fusi/ merger vertikal ini terjadi 

apabilaperusahaan bersatu dengan perusahaan lainnya, 

yang mengerjakanlebih lanjut barang-barang yang dibuat 

oleh perusahaan yang pertama.Misalnya kerjasama 

antara pabrik pemintalan benang dan pabriktekstil. 

3) Merger Non-Generik 

Yang dimaksud dengan merger non-generik 

adalah merger diantara 2 (dua) atau lebih perusahaan 

yang saling berhubungan tetapi bukanterhadap produk 

yang sama seperti pada merger horizontal dan bukanpula 
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antara perusahaan hulu dengan hilir seperti dalam merger 

vertikal 

4) Merger Konglomerat 

Merger konglomerat adalah penggabungan dua 

perseroan atau lebihyang tidak memiliki kesamaan 

bidang usaha. Sehingga aktivitas bisnistidak berkaitan 

sama sekali antara perseroan yang menggabungkan 

diridengan perseroan yang menerima penggabungan. 

 

2.2.3. Tujuan Strategis Merger Bank  

Alasan penggabungan perseroan ini biasanya 

dikarenakan perseroankekurangan modal ataupun karena 

manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak 

mampu bersaing. Sedangkan perusahaan tempat mereka 

bergabung berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli 

atau sebagai kelompok konglomerasi. Karena itulah 

perusahaan ini berposisi sebagai penerima penggabungan, 

sehingga menjadilebih besar dan kuat sementara perusahaan 

yang menggabungkan diri menjadi bubar. Menurut 

Pangaribuan (2007: 12) merger atau penggabungan ini 

dilakukan bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:  

1) Memperbesar jumlah modal 

2) Menyelamatkan kelangsungan produksi 

3) Mengamankan jalur distribusi 

4) Memperbesar sinergi perusahaan 

5) Mengurangi persaingan serta menuju kepada 

monopolistic. 

Sri Redjeki Hartono mengatakan 

tujuanpenggabungan suatu perusahaan adalah untuk 

kemajuan dari masing-masingperusahaan dan secara tidak 

langsung adalah untuk dan demi keuntungan 

dankepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di 

belakang nama perusahaanyang bersangkutan. Di samping 
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itu tujuan untuk memperluas usaha secara optimal 

memperkokoh keadaan pasar baik untuk pembelian 

maupunpenjualan dan memperoleh kedudukan keuangan 

yang lebih kuat (Hartono, 200: 50). 

Motif dari merger ini bermacam-macam, menurut 

Gitman (2009: 764) tujuan strategis merger bank 

diantaranya adalah sebagai beriku: 

1. Growth or Diversification 

Perusahaan yang memiliki tujuan pertumbuhan 

pangasa pasar atau ukuran atau diversifikasi dalam 

berbagai produk mereka mungkin menemukan bahwa 

merger dapat digunakan untuk memenuhi tujuan ini. 

Perusahan dapat mencapai tujuan yang sama dalam 

waktu singkat dengan menggabungkan dengan 

perusahaan. Strategi seperti lebih murah dibandingkan 

dengan mengembangkan kapasitas produksi yang 

diperlukan. 

2. Synergy 

Sinergi merger adalah skala ekonomi yang 

dihasilkan dari overhead perusahaan gabungan yang 

lebih rendah. Sinergi yang paling jelas ketika perusahaan 

melakukan merger dengan perusahaan lain dalam bidang 

usaha yang sama, karena banyak fungsi yang berlebihan 

dan karyawan dapat dikurangi. Hal tersebut dapat 

mengurangi bisa produksi  

3. Fund Raising 

Seiring perusahaan bergabung untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam penghimpunan 

dana. Perusahaan mungkin tidak dapat memperoleh dana 

untuk itu adalah ekspansi internal, tetapi memperoleh 

dana untuk penggabungan usaha eksternal. Tidak jarang, 

perusahaan merger dengan perusahaan lain yang 

memiliki asset lancar yang tinggi dan rendahnya 
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kewajiban. Merger dengan perusahaan seperti yang 

disebut diatas maka perusahaan dapat segera 

meningkatkan daya pinjaman perusahaan dengan 

mengurangi leverage keuangan. Hal ini memungkinkan 

dana untuk dibangkitkan secara eksternal dengan biaya 

lebih rendah 

4. Increased Managerial Skill or Technology 

Perusahaan akan memiliki potensi yang baik 

bahwa dia menemukan dirinya sendiri tidak dapat 

berkembang sepenuhnya karena kekurangan di daerah 

tertentu dari manajemen atau tidak adanya produk yang 

dibutuhkan atau teknologi produksi yang diperlukan. 

Mungkin dengan bergabung sebuah perusahaan yang 

kompatibel dapat melengkapi perusahaan sebelumnya, 

baik dibidang manajerial ataupun teknologi.  

5. Tax Consideration 

Tax Consideration cukup sering 

mempertimbangan pajak motif kunci untuk 

penggabungan. Dalam kasus seperti itu, manfaat pajak 

umumnya berasal dari fakta bahwa salah satu perusahaan 

memiliki rugi fiscal-maju. Ini berarti bahwa perusahaan 

rugi pajak dapat diterapkan terhadap jumlah terbatas 

pendapatan masa depan perusahaan menggabungkan 

selama 20 tahun atau sampai rugi pajak yang telah 

sebenarnya bisa ada. Sebuah perusahaan dengan 

kerugian pajak bisa mendapatkan perusahaan yang 

menguntungkan untuk meningkatkan kombinasi setelah 

mendapatkan pajak dengan mengurangi penghasilan 

kena pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Kerugian 

pajak juga dapat berguna ketika sebuah perusahaan 

menguntungkan mengakuisisi perusahaan yang memiliki 

seperti kerugian. dalam keadaan baik, namun, merger 

harus dibenarkan bukan hanya atas dasar manfaat pajak 
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tetapi juga dengan alasan yang konsisten dengan tujuan 

maksimalisasi kekayaan pemilik. Apalagi manfaat pajak 

yang dijelaskan hanya dapat digunakan dalam merger 

bukan dalam informasi perusahaan induk karena hanya 

dalam kasus merger adalah hasil operasi dilaporkan 

secara konsolidasi. 

6. Increased Ownership Liquidity  

Penggabungan dua perusahaan kecil dan 

perusahaan besar dapat memberikan para pemilik 

perusahaan kecil dengan likuiditas yang lebih besar. Hal 

ini karena daya jual yang lebih tinggi terkait dengan 

saham perusahaan besar. 

7. Defense Against Takeover 

Untuk lebih efektif, suatu pengambilan defensih 

harus menciptakan nilai bagi pemegang saham dari 

mereka akan meyadari perusahaan telah digabungkan 

dengan perusahaan lain sebagai pengakuisisi. 

Tujuan umum perusahaan melakukan merger 

dengan perusahaan lain antara lain antara lain untuk 

meningkatkan pangsa pasar dan nilai tambah melalui upaya 

penciptaan efisiensi yang lebih baik, meningkatkan sinergi 

operasional, sinergi keuangan, strategic realignment, dan 

bagi bank public adalah adanya alasan Q-ratio. Q-ratio 

adalah perbandingan kapitalisasi saham perusahaan dengan 

nilai perolehan (replacement cost) aktiva perusahaan. 

Perusahaan dengan Q-ratio diatas satu menunjukan bahwa 

manajemen perusahaan tersebut superior. Perusahaan hanya 

akan mengambil alih perusahaan lain, jika marginal Q-ratio 

di atas satu. Artinya, nilai kapitalisasi saham perusahaan 

setelah digabung akan lebih tinggi dari pada biaya 

perolehannya. Dengan demikian, tidak akan terjadi jika 

angka Q-ratio setelah merger lebih rendah dari pada angka 

sebelum merger (Lestari, 2019).  
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Direktur utama bank syariah mandiri (mandiri 

syariah), Toni E.B. Subari, menjelaskan merger ini 

menggabungkan kekuatan dari tiga bank syariah milik 

bumn sehingga bank hasil penggabungan akan 

menghadirkan layanan dan solusi keuangan syariah yang 

lengkap, modern dan inovatif dalam satu atap untuk 

berbagai segmen nasabah dengan berbagai kebutuhan. 

Ditunjang oleh lebih dari 1.200 cabang dan 1.700 jaringan 

ATM, serta didukung oleh 20.000 orang karyawan yang 

tersebar di seluruh Indonesia, Bank Hasil Penggabungan 

akan mampu memberikan layanan finansial berbasis 

syariah, layanan sosial bahkan spiritual bagi lebih banyak 

nasabah (https://www.sinarmassekuritas.co.id/merger-bank-

bumn-syariah-bank-mandiri-bakal-jadi-mayoritas). Tujuan 

dari merger Bank Syariah adalah sebagai berikut: 

1. Dengan core competence masing-masing, akan saling 

melengkapi, saling menguatkan. Jadi bank hasil 

penggabungan nantinya akan memiliki layanan berbasis 

syariah yang komprehensif dalam satu atap bagi semua 

segmen nasabah, mulai dari umkm, ritel, komesial, 

wholesale syariah, sampai korporasi, baik untuk nasabah 

nasional maupun investor global 

2. Di segmen ritel, Bank Hasil Penggabungan akan 

memiliki ragam solusi keuangan dalam ekosistem Islami 

seperti terkait keperluan ibadah haji dan umrah, 

ZISWAF, pendidikan, kesehatan, remitansi internasional, 

dan layanan dan solusi keuangan lainnya yang 

berlandaskan prinsip Syariah yang didukung oleh 

kualitas digital banking dan layanan kelas dunia. 

3. Di segmen korporasi dan wholesale, bank hasil 

penggabungan akan memiliki kemampuan untuk masuk 

ke dalam sektor-sektor industri yang belum terpenetrasi 

maksimal oleh perbankan Syariah. 
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4. Bank Hasil Penggabungan juga diyakini akan dapat turut 

membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala 

besar dan sejalan dengan rencana Pemerintah dalam 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di samping itu, 

Bank Hasil Penggabungan akan menyasar investor 

global lewat produk-produk Syariah yang kompetitif dan 

inovatif. Di segmen UKM dan mikro, bank hasil 

Penggabungan akan terus memberikan dukungan kepada 

para pelaku UMKM melalui produk dan layanan 

keuangan Syariah yang sesuai dengan kebutuhan 

UMKM baik secara langsung maupun melalui sinergi 

dengan bank-bank himbara dan Pemerintah Indonesia. 

Menurut Komite Nasional Keuangan Syariah (2019: 

20), jika dilihat dari tujuan strategisnya, sebenarnya 

penggabungan bank syariah BUMN ini ialah : 

a. Untuk membuka opsi-opsi pendanaan yang lebih luas 

lag, terutama pendanaan berbasis syariah pun diprediksi 

bisa menjadi lebih ekspansif dan berkembang. 

b. Untuk memperkuat struktur permodalan bank syariah, 

sehingga kredit syariah yang disalurkan bisa lebih 

meningkat. Dengan permodalan yang meningkat, potensi 

bank syariah masuk dalam jajaran Bank Buku III bisa 

semakin terbuka. 

c. Memberikan ruang leverage untuk menghimpun DPK 

lebih besar, sehingga skala pembiayaan lebih besar lagi. 

d. Meningkatkan daya saing kompetensi bank syariah 

terhadap bank konvensional diranah perbankan nasional, 

karena bank syariah bisa berpotensi lebih efisien. 

e. Berpotensi mendorong terbentuknya satu bank syariah 

yang mumpuni. Dengan begitu, bank syariah akan 

memiliki daya jangkau operasional yang lebih luas lagi. 

Baik untuk menggarap potensi pasar maupun untuk 

memperluas basis nasabah. 
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f. Bisa meningkatkan sosialisasi dan edukasi perbankan 

syariah. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan 

Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), tercatat indeks literasi keuangan syariah baru 

sekitar 8.11%, artinya dari setiap 100 orang hanya sekitar 

8 orang yang memahami sektor jasa keuangan syariah. 

Sedangkan tingkat inklusi (masyarakat yang 

menggunakan keuangan syariah), untuk pendanaan 

sekitar 11,06%, artinya 100 masyarakat indonesia hanya 

11 orang yang menggunakan transaksi keuangan di 

sektor keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). 

Ini artinya, potensi pasar bank syariah masih sangatlah 

besar dan terbuka lebar. 

 

2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Merger 

Merger atau penggabungan usaha merupakan salah 

satu bentuk restrukturisasiperusahaan yang memiliki daya 

tarik yang cukup kuat dalam lingkaran dunia usahadan para 

pengusaha. Proses merger ini melibatkan berbagai aspek, 

diantaranya aspekhukum yang bahkan mengiringi proses 

merger dari permulaan proses hingga akhirproses. 

Dari definisi merger menurut UUPT 2007 Pasal 1 

angka (9) dapat diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur 

dalam merger, yaitu (Raharjo, 2009: 117): 

1. Penggabungan adalah perbuatan hukum. 

2. Penggabungan dua pihak yakni satu atau lebih perseroan 

menggabungkandiri (target company/absorbed company) 

dan perseroan yang menerima penggabungan (absorbing 

company). 

3. Aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan 

diri beralih karenahukum kepada perseroan yang 

menerima penggabungan. 
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4. Status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri 

berakhir karenahukum. 

Keberhasilan suatu merger sangat bergantung pada 

ketepatan analisis dan penelitian yang menyeluruh terhadap 

faktor-faktor penyelaras atau kompatibilitas antara 

organisasi yang akan bergabung. Kinerja keuangan pada 

perusahaan hasil merger merupakan faktor penting yang 

harus dipertimbangkan ketika dua perusahaan atau lebih 

akan bergabung. 

1. Faktor Pasar dan Pemasaran  

Menurut (Neil, 1997: 53), perusahaan dapat 

berhasil dalam melakukan merger dan akuisisi apabila 

terdapat kesamaan atau komplementaritas dalam hal 

pasar yang ia sebut sebagai market linkages. Salah satu 

hasil yang diharapkan dari merger dan akuisisi adalah 

sinergi yang dihasilkan oleh meningkatnya akses 

perusahaan ke pasar baru yang selama ini tidak tersentuh. 

Sumber-sumber potensial yang dalam hal ini 

menggabungkan kesempatan pasar dengan saling berbagi 

pasar yang ditekuni masingmasing selama ini (cross 

marketing). Dengan lini produk yang lebih luas, setiap 

perusahaan dapat menjual lebih banyak produk kepada 

pelanggannya dari yang selama ini telah dilakukannya.  

Cross marketing ini memungkinkan secara cepat 

masing-masing perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatannya dengan sangat cepat. Sehingga 

memungkinkan terjadinya cross selling yang akan 

meningkatkan pendapatan perusahaan hasil merger dan 

akuisisi. Sebagai contoh sarana cross-marketing adalah 

kekuatan merk salah satu produk akan memberikan efek 

kepada produk yang lain yang didapat dari hasil merger 

dan akuisisi. 
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2. Faktor Teknologi 

Menurut (Neil, 1997: 54), perusahaan dapat 

melakukan merger dan akuisisi apabila terdapat 

kesamaan atau komplementaritas dalam hal sumber daya 

teknologi dan produksi yang ia sebut sebagai 

technological linkages. Technological linkages ini dapat 

meliputi penggabungan proses produksi karena proses 

yang sama seperti halnya yang terjadi pada horizontal 

merger. 

Proses pengembangan produk juga dapat menjadi 

sarana terjadinya sinergi teknologi informasi dalam satu 

organisasi. Ketika teknologi yang digunakan sama maka 

potensi sinergi dapat diciptakan. Dengan melakukan 

proses merger dan akuisisi secara sehat dan suka rela, 

potensi sinergi akan menghasilkan skala dan ruang 

lingkup ekonomi (economy of scale and scope) yang 

bermanfaat. 

Teknologi dapat juga didefinisikan sebagai 

kemampuan produksi dan inovasi yang dimiliki oleh 

perusahaan yang tercermin dari kualifikasi sumber daya 

manusia, skill dan keahlian yang mereka miliki, jenis 

produk yang mereka tawarkan serta peralatan barang 

modal yang mereka gunakan. 

3. Faktor Budaya Organisasi 

Budaya organisasi didefinisikan oleh Robins 

(2000: 41) sebagai suatu persepsi bersama yang dianut 

anggota-anggota organisasi tersebut. H. Schein Edgar 

(1997: 47), menyebutkan bahwa budaya organisasi 

mengacu kepada suatu sistem makna bersama yang 

dianut oleh anggota-anggota yang membedakan 

organisasi itu dari organisasi lainnya. Sementara Kotter 

dan Heskett (1992: 32) menjelaskan bahwa dalam 

organisasi, budaya mempresentasikan value dan cara 
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yang dimiliki bersama oleh orang-orang yang terlibat 

dalam organisasi. Value sendiri dipandang sebagai 

keyakinan dasar tentang apa yang seharusnya atau tidak 

seharusnya dilakukan dan apa yang penting dan apa yang 

tidak penting untuk organisasi. 

Perbedaan budaya ini dapat menyebabkan 

konflik. Akibatnya kerja sama tidak mudah terbangun, 

kohesivitas organisasi lemah, sinergi tidak tercipta, 

akhirnya produktivitas perusahaan hasil merger juga 

menjadi lebih buruk dari sebelumnya. 

4. Faktor Keuangan 

Menurut Pringle dan Harris (1987: 24), salah satu 

alasan mengapa merger dilakukan adalah harapan akan 

terjadinya sinergi melalui penggabungan sumber daya 

beberapa perusahaan. Dari sisi finansial, sinergi ini 

bermakna kemampuan menghasilkan laba perusahaan 

hasil merger dan akuisisi yang lebih besar dari 

kemampuan laba masing-masing perusahaan sebelum 

merger. Sinergi inilah yang menjadi syarat awal 

terjadinya sebuah merger. Sinergi ini kemudian 

memungkinkan perusahaan hasil merger dapat 

membiayai proses merger dan akuisisi serta mampu 

memberikan deviden yang premium kepada pemilik 

modal perusahaan.  

Efek sinergi dari sebuah merger dan akuisisi 

bersumber pada dua aktivitas yaitu sinergi dalam hal 

operasional dan sinergi dalam hal finansial. Sinergi 

operasional dapat terjadi berupa peningkatan pendapatan 

(revenue enhancement) dan pengurangan biaya (cost 

reduction). 
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2.2.5. Langkah-Langkah Merger Bank 

Dalam proses melakukan merger terdapat beberapa 

langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum, 

dalam, maupun setelah merger terjadi. Menurut Caves 

(1989: 156), langkah-langkah yang harus diambil dapat 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Pre-Merger  

Pre-merger dalam hal ini merupakan keadaan sebelum 

merger dimana dalam tahap ini, tugas dari seluruh 

jajaran direksi maupun manajemen kedua atau lebih 

perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang 

kompeten dan signifikan untuk kepentingan proses 

merger perusahaanperusahaan tersebut.  

2. Merger Stage  

Pada saat perusahaan-perusahaan tersebut memutuskan 

untuk melakukan merger, hal yang harus dilakukan oleh 

mereka untuk pertama kalinya dalam tahapan ini adalah 

menyesuaikan diri dan saling mengintergrasikan diri 

dengan partner mereka agar dapat berjalan sesuai dengan 

partner mereka.  

3. Post-Merger  

Pada tahapan ini, terdapat beberapa langkah yang harus 

dilakukan oleh perusahaan. Langkah pertama (1) yang 

akan dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

melakukan restrukturisasi, dimana dalam merger, sering 

terjadinya dualism kepemimpinan yang akan membawa 

pengaruh buruk dalam organisasi. Langkah kedua (2) 

yang akan diambil adalah dengan membangun suatu 

kultur baru dimana kultur atau budaya baru perusahaan 

atau dapat juga merupakan budaya yang sama sekali baru 

bagi perusahaan. Langkah ketiga (3) yang diambil adalah 

dengan cara melancarkan transisi, dimana yang harus 

dilakukan dalam hal ini adalah dengan membangun suatu 
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kerjasama, dalam berupa tim gabungan ataupun 

kerjasama mutual. 

Dimana proses akuisisi pada saat melakukan merge 

perusahaan harus melalui tahapan sebagai berikut:  

1) Ijin dari pemegang saham antara kedua perusahaan. 

2) Proses negosiasi yang panjang dan mengikut sertakan 

akuntan, penasehat hukum, dan investment banker.  

3) Melakukan pembelian saham yang ada ditangan publik, 

baik investor minoritas maupun individu.  

4) Kewajiban atau hutang dari perusahaan target secara 

otomatis menjadi kewajiban perusahaan yang mengambil 

alih.  

5) Peleburan sistem manajemen ke dalam manajemen baru 

baru perusahaan yang mengambil alih.  

6) \Proses perijinan mungkin akan lebih kompleks bila 

kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

publik. 

7) Dana yang dibutuhkan akan semakin besar jumlahnya 

karena pembelian saham akan bersifat pelelangan dengan 

tendering. 

 

2.3. Kerangka Pikir 

Persaingan usaha yang semakin ketat, menuntut 

perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi agar 

perusahaan dapat bertahan atau berkembang lebih besar. Untuk 

menjadi perusahaan yang besar dan kuat dapat dicapai melalui 

ekspansi usaha. Dengan mempertimbangkan berbagai 

keuntungan (manfaat) dan kerugian (kelemahan) dari aktivitas 

penggabungan usaha, pada saat ini semakin banyak perusahaan 

yang memutuskan untuk melakukan ekspansi eksternal, 

dengan melakukan berbagai bentuk penggabungan usaha salah 

satunya melalui merger. 
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Keputusan perusahaan untuk merger dan akuisisi 

tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap 

kinerja, terutama kinerja keuangan perusahaan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa merger dan akuisisi akan mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan, sehingga terdapat perbedaan 

pada kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah 

melakukan merger. 

Pada penelitian ini, penulis mencoba membangun 

sebuah kerangka pemikiran yang tepat untuk mengetahui dasar 

pemikiran merger bank syariah BUMN di Indonesia serta 

prospek bisnis merger bank syariah BUMN dalam industri 

perbankan di Indonesia. Dalam pengukuran penelitian ini 

peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

mengungkap prospek bisnis merger bank syariah Tbk. 

Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir tersebut 

dapat digambarkan dengan bagan dibawah ini 
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