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Merger dan Akuisisi
Merger

Transaksi di mana dua perusahaan sepakat untuk
menggabungkan operasional mereka dengan
kedudukan yang sama karena mereka memiliki sumber
daya dan kemampuan yang jika dikelola bersama akan
menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat.

Jenis Merger:
•Merger horizontal,
•Merger vertikal
•Konglomerat

*MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI



Akuisisi

Transaksi di mana sebuah perusahaan membeli

perusahaan lain dengan maksud penggunaan

kompetensi inti yang lebih efektif dengan

menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai

cabang dalam portofolio bisnis



Masalah untuk 
Mencapai Keberhasilan

Kesulitan
penggabungan

Kurangnya pengujian
terhadap target

Terlalu banyak
diversifikasi

Utang yang
luarbiasa besar

Ketidakmampuan dalam
mencapai sinergi

Manajer terlalu terfokus 
pada akuisisi

Terlalu besar

Meningkatkan
market power

Mengatasi
halangan masuk

Risiko lebih rendah 
dibanding mengembangkan 

produk baru

Biaya pengembangan
produk baru

Meningkatkan kecepatan
ke pasar

Meningkatkan
diversifikasi

Menghindari persaingan
yang berlebihan

Akuisisi

Alasan untuk
Akuisisi 



Alasan untuk Akuisisi
Meningkatkan Market Power

Akuisisi dimaksudkan untuk mengurangi keseimbangan
kompetisi industri

Mengatasi Halangan Masuk
Akuisisi mengatasi halangan masuk yang terlalu mahal yang bisa
membuat memulai usaha baru tidak menarik secara ekonomis

Membeli bisnis yang sudah mapan mengurangi risiko memulai
bisnis baru

Biaya dan Risiko Pengembangan Produk Baru
yang Lebih Rendah



Alasan Akuisisi

Diversifikasi
Cara yang cepat untuk pindah ke dalam bisnis di mana
perusahaan kurang pengalaman dalam industri

Membentuk Kembali Cakupan Kompetisi
Perusahaan bisa memakai akuisisi untuk mencegah
ketergantungan hanya terhadap satu atau beberapa produk atau
pasar saja



Masalah dalam Akuisisi
Kesulitan Penggabungan

Perbedaan sistem keuangan dan pengawasan dapat
menyulitkan penggabungan perusahaan

Kurangnya Pengujian Terhadap Target
Penawaran “Winners Curse” menyebabkan pengakuisisi
membayar terlalu banyak

Utang yang Luar Biasa Besar
Utang yang terlalu besar bisa mengakibatkan beban dalam
aliran keluar kas



Ketidakmampuan Mencapai Sinergi
Akuisisi dapat meningkatkan estimasi keuntungan
yang diharapkan

Masalah dalam Akuisisi

Terlalu Terdiversifikasi
Pengakuisisi tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk
mengelola bisnis yang tidak ada hubungannya

Manajer Terlalu Terfokus Pada Akuisisi
Manajer bisa gagal untuk menaksir nilai hasil yang dicapai
secara objektif lewat strategi akuisisi



Pengertian Sinergi :

Sinergi terjadi kalau kekuatandari perusahaan itu lebih sekedar menutupi kelemahanmereka

bersama.

SinergiPenjualan :

Terjadi kalau banyak produk memiliki tenaga penjual, gudang, saluran distribusi dan periklanan yang 

sama.

Sinergi Investasi :

Timbul dari banyak produk yang memiliki pabrik, persediaan, mesin-mesin yang sama.

SinergiOperasi :

Timbul dari banyak produk yang memungkinkan penggunaan yang lebih tinggi dalam fasilitasdan

karyawan serta penyebaran biaya overhead.

SinergiManajemen :

Timbul dari pengalaman manajemen dalam menanggulangi masalah dalam satu lokasi atau industri

yang membantu untuk menyelesaikan masalah dalam perusahaan lainnya.



Sifat Akuisisi yang Efektif

Sumber daya atau Aset Pelengkap
Membeli perusahaan dengan aset yang memenuhi kebutuhan
saat ini untuk membangun kemampuan untuk bersaing

+

Akuisisi yang Bersahabat
Kesepakatan yang bersahabat membuat penggabungan
berjalan dengan lancar

+

Proses Seleksi yang Berhati-hati
Evaluasi dan negosiasi secara berhati-hati lebih bisa
menghasilkan penggabungan dan pembentukan
sinergi dengan lebih mudah

+

Mempertahankan Financial Slack
Menyediakan tambahan sumber keuangan yang 
cukup sehingga proyek yang menguntungkan
tidak akan terlewatkan

+



Sifat Akuisisi yang Efektif

Utang yang Rendah sampai Sedang
Perusahaan yang dimerger mempertahankan
fleksibilitas keuangan

+

Fleksibilitas
Memiliki pengalaman dalam mengelola
perubahan dengan fleksibel dan mudah
menyesuaikan diri

+

Menekankan Inovasi
Terus berinvestasi dalam penelitian & 
pengembangan sebagai bagian dari
keseluruhan strategi perusahaan

+



Kegiatan Restrukturisasi

Downsizing
Pengurangan tenaga kerja

Downscoping

Mengurangi Cakupan operasional
Selektif dalam mengurangi atau menutup bisnis non-inti

Menghasilkan Fokus yang lebih besar

Pelepasan, pengecilan atau penghapusan bisnis yang tidak berkaitan
dengan bisnis utama perusahaan.



Leveraged Buyout (LBO)
Pembelian keseluruhan aset perusahaan untuk
melakukan privatisasi.  

Restrukturisasi di mana manajer Perusahaan dan/atau
pihak eksternal
pembeli seluruh asset bisnis, biasanya dibiayai
hutang, dan
membuatnya menjadi perusahaan pribadi.

Kegiatan Restrukturisasi



Downsizing

Downscoping

Leveraged
Buyout

Alternatf Hasil
Jangka 
Pendek

Hasil 
Jangka 
Penjang

Restrukturisasi dan Hasil



Kehilangan 
Modal Manusia

Kinerja Lebih 
Rendah

Downsizing

Reduced 
Labor Costs

Alternatif Hasil
Jangka Pendek

Hasil 
Jangka Penjang

Restrukturisasi dan Hasil



Kinerja Lebih 
Tinggi

Mengurangi 
Biaya Utang

Perhatian Pada
Kontrol Stratejik

Downscoping

Downsizing

Mengurangi Biaya 
Tenaga Kerja

Kehilangan 
Modal Manusia 

Kinerja Lebih 
Rendah

Alternatif Hasil
Jangka Pendek

Hasil 
Jangka Penjang

Restrukturisasi dan Hasil



Biaya utang
Tinggi

Perhatian Pada
Kontrol Stratejik

Downscoping

Leveraged
Buyout

Mengurangi
Biaya Utang

Kinerja Tinggi

Risiko 
Tinggi

Downsizing

Mengurangi Biaya
Tenaga Kerja

Kehilangan 
Modal Manusia

Kinerja 
Rendah

Alternatif Hasil
Jangka Pendek

Hasil 
Jangka Penjang

Restrukturisasi dan Hasil


