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RINGKASAN 

 

Supriyanto, A. dan Burhanuddin, 2017, Hibah PUPT. Meta Analisis New Culture 

Integration Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan Merger. Penelitian 

Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Multi Years, DRPM, 2017. 

 

Merger merupakan salah satu kajian ilmu manajemen, khususnya manajemen 

perubahan organisasional. Organisasi yang melakukan merger  diharapkan menjadi lebih kuat 

dari sebelumnya. Bradt (2015:1) menyatakan “The fundamental premise of any merger is that 

the merging entities will be more valuable together than they are separately.” Premis 

mendasar dari merger adalah penggabungan entitas akan lebih bernilai bersama daripada 

terpisah.  

Merger organisasi sebagai strategi dalam perubahan organisasi tetap menjadi pilihan 

yang sangat strategis. Beberapa organisasi yang akan melakukan merger antara lain: (1) 

Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Chevron Indonesia Company (CICO) (Fajriah, 2016), 

(2) ada semarak merger jelang integrasi bank ASEAN 2020 (Mandala, 2015), (3) banyak 

daftar merger dan akuisisi terbesar sepanjang 2015 dengan nilai lebih besar dari 1 trilyun US 

dollar (Muliana, 2015). 

Namun demikian, merger organisasi seringkali mengalami kegagalan. Brad (2015:1) 

menyatakan, “83% of mergers fail.” Kegagalan merger organisasi ditandai dengan para 

pemimpin yang melakukan kesalahan. Brad (2015:1) menyatakan “the vast majority of 

leaders get something very wrong along the way” dalam merger organisasi.    Cortina (2015:1) 

menyatakan “despite the increasing popularity of mergers and acquisitions, it has been 

reported that more than two-thirds of large merger deals fail.” Kegagalan merger tersebut 

karena pemimpin  mengabaikan pentingnya integrasi budaya organisasi. Kondisi didukung 

pernyataan “the cultural element is one of the key issues that may help explain the failure of 

many mergers” (Cortina, 2015:1). 

Memperhatikan banyaknya kegagalan pasca merger, bukan berarti merger tidak 

berlanjut, tetapi strategi merger organisasi justru akan terus berlangsung di masa mendatang 

sebagaimana telah disebutkan. Situasi dan kondisi ini menjadikan sangat diperlukan penelitian 

yang berkaitan dengan meta analisis new culture integration process sebagai penentu 

kesuksesan merger organisasi. Beberapa merger yang sukses  terbukti ditentukan oleh: (1) the 

specific value that will be created from the merger, (2) fully integrate the two businesses,  dan 

(3) ensure cultural compatibility (Brad, 2015) yang semuanya itu mengerucut pada variabel 

budaya organisasi.    

Berpijak dari uraian tersebut jelas masih sangat diperlukan penelitian meta analisis 

new culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan merger. Melalui 

penelitian ini hasilnya dapat dijadikan pijakan teoritis dan praktis bagi organisasi yang 

melakukan merger.  

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan: (1) new culture integration process dalam 

organisasi yang sukses melakukan merger; (2) pengembangan model new culture integration 

process dalam organisasi yang sukses melakukan merger;   (3)  strategi stakeholders dalam 

penerapan model new culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan 

merger.  

  Penelitian   ini dilakukan bertahap selama tiga (3) tahun.  Penelitian Tahun I (2017), 

yaitu  meta analisis new culture integration process dalam organisasi yang sukses 

melakukan merger. Kegiatannya terdiri atas: (1)   meta analisis  expost facto dalam   bentuk 

survey dan analisis   terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan;  (2) perumusan 
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naskah akademik new culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan 

merger; dan (3) publikasi artikel hasil penelitian. 

Penelitian Tahun II (2018),  yaitu pengembangan model new culture integration 

process dalam organisasi yang sukses melakukan merger. Kegiatannya terdiri atas : (1)  uji 

publik naskah akademik model new culture integration process dalam organisasi yang sukses 

melakukan merger; dan 2) revisi model new culture integration process dalam organisasi yang 

sukses melakukan merger; dan (3) publikasi artikel penelitian.  

Penelitian Tahun III (2019), yaitu strategi stakeholders dalam penerapan model 

new culture integration process pada organisasi yang akan melakukan merger.  

Kegiatannya terdiri atas: (1) pengujian efektivitas dan efisiensi strategi model new culture 

integration process dalam organisasi yang akan melakukan merger; dan  (2) diseminasi hasil 

penelitian melalui seminar dan publikasi pada stakeholder organisasi yang akan melakukan 

merger; dan (3)  publikasi artikel penelitian.   

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini (tahun 2017) menggunakan rancangan expost 

facto research. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dan informasi dari hasil 

penelitian terdahulu yang relevan (new culture integration process dalam organsiasi yang 

sukses melakukan merger). Dokumen hasil penelitian tersebut   dalam bentuk publikasi 

maupun yang tidak dipublikasikan dengan tema yang relevan. Kriteria pemilihan (kriteria 

inklusi dan eksklusi) dan proses pengumpulannya untuk artikel penelitian yang disertakan 

dalam meta-analisis. Wujudnya dalam bentuk: (1) hasil penelitian yang dianalisis terdiri atas  

published dan unpublished dalam bentuk artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, proceeding, 

text book dan atau laporan, di samping itu berupa laporan penelitian yang belum 

dipublikasikan; (2) pencarian dan penemuan hasil penelitian dilakukan dengan cara online dan 

pencarian langsung ke berbagai perpustakaan yang ada di PT atau lembaga lain yang relevan; 

(3) penelusurannya dilakukan oleh pengumpul data; (4) kriteria penilaian kualitas artikel 

penelitian, mencakup aspek desain, pelaksanaan, dan  analisis; (5) penglasifikasian dan 

pengodean bidang penelitian; (6) pengabstrakkan kuantitatif dan kualitatif masing-masing hasil 

penelitian. Teknik analisis datanya menggunakan model meta analisis gabungan. Model meta 

analisis yang dimaksudkan yaitu  meta analisis gabungan antara kuantitatif dan kualitatif (meta-

analysis dan systematic reviews).   

 Hasil penelitian pada tahun 2017 ini dapat disajikan sebagai berikut. Pertama, Nilai-

Nilai (Internal dan Eksternal)  dalam New Culture Integration Process dalam Organisasi yang 

Sukses Melakukan Merger. Nilai-nilai internal new culture integration process dalam 

organisasi yang sukses melakukan merger meliputi: (a)  kejelasan visi dan misi lembaga baru, 

(b) strategi lembaga dan lingkungan internal selalu proaktif dalam memecahkan masalah ketika 

merger dilakukan, (c) sistem informasi yang unik dari masing-masing perusahaan merger harus 

disatukan dan dipertahankan, (d) ketangguhan   manajer dan pimpinan dalam memimpin 

lembaga baru pasca merger, (e) ketangguhan pemimpin dalam memberikan keputusan yang 

urgent maupun   kondisional, (f) kekuatan dalam memunculkan dan mempertahankan identitas 

baru organisasi, (g) adanya pembagian kerja dan struktur organisasi yang jelas agar tidak terjadi 

kebingungan, (h)   teknologi jaringan yang dapat menunjang untuk kebutuhan kerja pasca 

merger, (i) komitmen lembaga untuk fokus pada kebutuhan pelanggan, (j) komunikasi yang 

jelas dan terarah, (k) terbuka dan jujur (multi arah) dalam menjalankan komitmen kerja, (l) rasa 

kepercayaan antara staf dan pimpinan dalam bekerja, (m) modal  organisasi untuk menjalankan 

kehidupan pasca merger, dan (n) jaminan kerja untuk para pegawai. Nilai-nilai eksternal new 

culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan merger terdiri atas: (a)  

perlindungan kebijakan yang didasari dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan 

kondisi organisasi akibat pengaruh lingkungan, (b) adanya respon market (pasar) dalam 
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menanggapi keberadaan lembaga baru hasil merger, (c) persaingan antar lembaga, (d) 

perubahan kebutuhan pelanggan (pasar), (e) kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

luar lingkungan organisasi merger, (f) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (kota/kabupaten, 

propinsi, dan negara). 

Kedua, Tahapan Teknis dalam New Culture Integration Process dalam Organisasi 

yang Sukses Melakukan Merger  pada Level Pra-Merger, Selama Merger, dan Pasca Merger. 

Tahapan teknis organisasi yang sukses merger pada level pra-merger mencakup: (a) 

melaksanakan   benchmarking yang dilakukan perusahaan maupun perbankan terhadap bidang 

sejenisnya, (b) evaluasi diri dan kegiatan mempersiapkan diri dalam memutuskan merger atau 

tidak merger, (c) mengkaji   peraturan perundangan yang mengatur terselenggaranya proses 

merger, (d) menilai kelebihan-kekurangan-peluang dan ancaman dalam proses merger.   Dalam 

level selama proses merger melakukan: (a) fungsi pengawasan dan kontrol pencapaian target 

yang telah, (b) melihat kurva kondisi nilai saham dan aset yang dimiliki apakah telah 

menguntungkan dan aman ketika melaksanakan merger. Dalam level pasca merger melakukan: 

(a) evaluasi, (b) bentuknya berupa kegiatan penilaian kinerja, peningkatan nilai saham dan daya 

saing dengan kompetitor lain, (c) hasilnya sebagai dasar keputusan untuk melakukan merger 

kembali atau mengakhiri merger. Secara umum menunjukkan proses organisasi yang sukses 

melakukan merger tentu tidak jauh dengan fungsi manajemen baik perusahaan maupun 

perbankan, dengan menerapkan perencanaan yang baik/asesmen, benchmarking, 

pengawasan/kontrol kondisi hingga evaluasi kinerja perusahaan dan kinerja pegawai. 

Ketiga, Peran-Peran Pemimpin dalam New Culture Integration Process pada 

Organisasi yang Sukses Melakukan Merger. Peran pemimpin sangat penting dalam mengelola 

organisasi pasca merger secara efektif dan efisien pada tahap transformasonal. Kesuksesan 

suatu proses M&A membutuhkan lebih dari sekedar manajemen yang tangguh, proaktif, dan 

efektif dalam mengelola pelaksanaan strategi dan kegiatan. Adanya keseimbangan antara 

manajemen dan kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan dari 

proses M&A. Peran pemimpin dalam new culture integration process dalam Organisasi yang 

sukses melakukan merger  harus: (a) selalu memberikan inspirasi dan motivasi bagi setiap 

elemen yang terkait untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari suatu proses M&A,  

(b) pemimpin dan manajer harus tangguh dan kreatif dalam menemukan solusi ketika lembaga 

baru menemukan masalah, pemimpin dan manajer harus mampu menciptakan komunikasi 

yang jujur, (c) terbuka, dan (d) multi arah dalam menjelaskan tugas yang mengarah pada 

pencapaian visi dan misi, (e) kepemimpinan yang efektif   sebagai kerangka dasar untuk 

mengelola perubahan selama proses M&A dilaksanakan, (f) bentuk pengelolaan  memerlukan 

kerangka kerja perubahan yang terencana agar dapat dilakukan pengukuran internal secara 

efektif proses pelaksanaan M&A, (g) peran   pemimpin   kharismatik   sangat dibutuhkan pada 

proses M&A organisasi dalam menghasilkan integrasi budaya yang efektif, (h) pemimpin harus 

mampu memberikan keputusan yang tepat di setiap kasus yang dihadapinya, dan (i)  mampu 

menjelaskan dengan baik kepada anggota organisasi. 

Keempat, Bangunan New Culture Integration  Process dalam Organisasi yang Sukses 

Melakukan Merger. Konstruksi/bangunan integrasi budaya baru dalam organisasi yang sukses 

melakukan merger yaitu: (a) adanya kolaborasi yang seimbang antara manusia dan non-

manusia pada perusahaan dan perbankan, (b) faktor manusia berperan lebih besar dalam 

pelaksanaan dan kesuksesan proses merger, (c) hubungan antara pemimpin dan pegawai 

haruslah berjalan dengan baik dalam membentuk  budaya organisasi yang positif, (d) peran 

seorang pemimpin mempengaruhi dan mengelola kegiatan pegawai haruslah berfungsi dengan 

baik, (e) pegawai  juga melakukan hal yang sama dalam menggerakkan sistem dalam 

membentuk budaya organisasi yang baik di dalam organisasi, (f) faktor non-manusia (sistem 
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dan aset/saham yang dimiliki organisasi) harus terintegrasi dengan baik, (g) sistem   dibangun 

melalui proses benchmarking dan analisa berbagai hukum serta kebijakan yang mengatur 

merger,  proses pengawasan dan pengambilan keputusan yang tepat, (h)   aset/saham yang 

dimiliki juga harus   tetap memiliki nilai jual dan nilai investasi yang tinggi sebagai penopang 

proses merger. Konstruksi proses merger tersebut akan berjalan dengan baik dan sukses jika 

adanya intergrasi antara manusia sebagai pengelola dan non-manusia sebagai sesuatu yang 

akan dikelola. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dirumuskan saran-saran untuk para pemimpin 

dan stakeholders yang terlibat dalam proses merger organisasi, sebagai berikut: (1) nilai-nilai 

internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam new culture integration process dalam Organisasi 

yang sukses melakukan merger harus dipahami dan dijadikan pengikat bersatunya organisasi 

dalam wadah merger; (2) setiap tahapan merger harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

pra-proses-pasca merger merger, yaitu dimulai dari benchmarking, evaluasi diri,  dan 

memutuskan merger atau tidak merger, serta mengkaji dan mendalami peraturan perundangan 

yang berlaku; (3) pemimpin organisasi  harus berperan sungguh-sungguh dengan menunjukkan 

kinerja secara tangguh, proaktif, dan efektif  dalam mengelola pelaksanaan strategi dan 

kegiatan, menjaga keseimbangan antara manajemen dan kepemimpinan, dan harus inspiratif, 

menjadi motivator, tangguh dan kreatif  dalam menemukan solusi ketika ada masalah, 

pemimpin dan manajer harus mampu menciptakan komunikasi yang jujur,  terbuka, dan   multi 

arah   mengarah pada pencapaian visi dan misimenunjukkan  pemimpin   kharismatik    dalam 

menghasilkan integrasi budaya yang efektif, dan  memberikan keputusan yang tepat di setiap 

kasus yang dihadapi; (4) stakeholders organisasi yang sukses melakukan merger perlu 

membangun integrasi budaya baru dengan mewujudkan  kolaborasi yang seimbang antara 

manusia dan non-manusia,  dapat membangun hubungan antara pemimpin dan pegawai secara 

baik dalam membentuk  budaya organisasi yang positif, menunjukkan kepemimpinan yang 

berpihak pada integrasi budaya baru, mengintegrasikan faktor non-manusia dengan baik, 

melakukan benchmarking dan analisis berbagai hukum serta kebijakan yang mengatur merger, 

dan selalu melakukan evaluasi secara bertahap dan berkelanjutan. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Dengan selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, akhirnya 

penulisan buku ini dapat diselesaikan secara optimal. Laporan penelitian berjudul Meta 

Analisis New Culture Integration Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan 

Merger ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, para stakeholders 

organisasi merger, dan publik di masa mendatang. 

 Penulisan laporan  ini dapat diselesaikan atas dukungan dari beberapa pihak, antara 

lain: (1) Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Republik 

Indonesia yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam penyelesaian laporan  ini, (2) 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, 

Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang dan Pimpinan Jurusan 

Administrasi Pendidikan (AP) Universitas Negeri Malang yang telah mendukung proses 

administratif yang sangat baik sehingga dapat mempercepat penyelesaian laporan ini; (3) para 

reviewer yang banyak memberikan masukan sangat berharga sehingga menjadikan karya tulis 

ini lebih baik, (4) pimpinan dan staf institusi pendidikan lokasi penelitian (UGM, UI, UB, dan 

UM) yang telah memberikan izin dan kemudahan penulis dalam pengumpulan data penelitian; 

(5) rekan-rekan  sejawat dosen, staf administratif yakni Sasi Maulina dan Endra Ubaidillah, 

para mahasiswa Aditya Chandra Setiawan dan Erika Mei Budiarti, serta Ananda Ranggi Harits 

Privanna, yang senantiasa membantu dalam penyelesaian laporan ini, maupun (6) pihak  lain  

yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini, namun ikut  mendukung  terlaksananya 

penelitian ini. 

Kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas, penulis menyampaikan ucapan 

banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, semoga apa yang telah didedikasikan 

dalam penyelesaian laporan ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. 

Semoga laporan ini bermanfaat optimal bagi semua. Aamiin.   
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PRAKATA 

 

Tim penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya, 

penulisan laporan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.    Beberapa hal yang perlu 

disampaikan dalam bagian ini, antara lain: (1) laporan ini didasarkan pada hasil-hasil 

penelitian, sehingga memiliki nilai lebih dalam hal pengembangan khasanah keilmuan 

manajemen dan kepemimpinan organisasi; (2) produk karya tulis berupa laporan ini 

diwujudkan atas motivasi yang kuat dari tim penulis untuk memberikan sumbangan nyata 

kepada dunia ilmu pengetahuan sebagai respon terhadap permasalahan manajemen perubahan 

organisasi, khususnya aspek merger organisasi yang belum terselesaikan dengan memuaskan; 

(3) kami bermaksud menyumbangkan bahan referensi Manajemen Perubahan yang berkualitas 

dikembangkan dari sangat berharga rujukan ilmiah; (4) Stakeholders organisasi merger dapat 

menggunakan laporan ini sebagai referensi dalam pengambilan keputusan pelaksanaan merger, 

baik sebelum, selama proses, maupun setelah  merger; dan (5) Pembaca pada umumnya yang 

berminat mempelajari Manajemen Perubahan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi 

yang sangat relevan sehingga perlu selalu ada di samping dan di hadapan anda.  

Laporan ini disusun berdasarkan kajian berbagai hasil penelitian manajemen perubahan 

dan merger, khususnya budaya organisasi yang sukses melakukan merger di lingkungan 

pendidikan, perbankan, dan perusahaan pada umumnya. Dikembangkan dalam beberapa 

Bagian/Bab meliputi, (1) Bab I menyajikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian; (2) Bab II berupa kajian teoritik tentang konsep dasar merger organisasi; (3) Bab III 

menyajikan metode yang digunakan sebagai dasar pengumpulan data penelitian; (4) Bab IV 

mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di beberapa institusi pendidikan; dan 

(5) Bab V memuat simpulan dan saran ditujukan kepada berbagai pihak yang relevan.  
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Semoga laporan ini bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan tentang 

kajian merger organisasi yang dikembangkan berdasarkan multi dimensi meliputi tahap-tahap 

pra-merger, proses, dan pasca merger. Pada akhirnya perubahan yang dibangun selama proses 

merger organisasi itu dapat menghasilkan dampak positif terhadap peningkatan kinerja 

organisasi secara signifikan. Aamiiin, Yaa Robbal `Aalamiiin.   

  

Malang, 14 Nopember 2017 

Peneliti, 

 

ttd 

 

Dr. Drs. A. Supriyanto,M.Pd, M.Si 

Drs. Burhanuddin, M.Ed, Ph.D
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Merger organisasi merupakan salah satu kajian dalam Ilmu Manajemen, khususnya 

Manajemen Perubahan Organisasi. Kajian ini semakin mendapat perhatian para akademisi 

maupun praktisi sejalan dengan semakin banyaknya organisasi yang melakukan merger. 

Organisasi yang melakukan merger (penggabungan dua atau lebih organisasi menjadi entitas 

baru) diharapkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bradt (2015:1) menyatakan “The 

fundamental premise of any merger is that the merging entities will be more valuable together 

than they are separately.” Merger organisasi sebagai strategi dalam perubahan organisasi pada 

masa yang akan datang tetap menjadi pilihan strategis (Homburg & Bucerius, 2006: Bligh, 

2006). Beberapa organisasi yang melakukan merger antara lain: (1)   Chevron Pacific 

Indonesia (CPI) dan Chevron Indonesia Company (CICO) (Fajriah, 2016), (2) ada semarak 

merger jelang integrasi bank ASEAN 2020 (Mandala, 2015), (3) banyak daftar merger dan 

akuisisi terbesar sepanjang 2015 dengan nilai mencapai lebih besar dari 1 trilyun US dollar 

(Muliana, 2015). 

Walaupun demikian, tindakan merger organisasi seringkali mengalami kegagalan. Brad 

(2015) melaporkan bahwa kurang lebih, “83% organisasi yang sedang melaksanakan proses 

merger mengalami kegagalan. Kondisi demikian ditandai oleh ditemukannya sebagian besar 

para pemimpin organisasi yang melakukan kesalahan. Brad (2015) menyatakan “the vast 

majority of leaders get something very wrong along the way.” Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) (2009) melaporkan kinerja keuangan bank sebelum dan setelah merger. Ada penurunan 

kinerja tahun 2004 dan 2005 sebesar 8,76% dan 8,36%. Hal ini dikarenakan peningkatan 

jumlah modal tidak berimbang dengan peningkatan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut 
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Resiko) pada Bank Century. Kualitas aktiva produktif pada Bank Century mengalami 

peningkatan daripada ketiga bank (Bank Pikko, Bank CIC dan Bank Danpac) sebelum 

dilakukan merger yaitu pada tahun 2004 sebesar 1,52%. Namun, tahun 2005 mengalami 

penurunan sebesar -0,74%, penyebabnya karena peningkatan beban bunga yang ditanggung 

lebih besar daripada peningkatan pendapatan bunga sehingga pendapatan bunga bersihnya 

mengalami penurunan dan menunjukkan angka negatif. Cortina (2015:1) menyatakan “despite 

the increasing popularity of mergers and acquisitions, it has been reported that more than two-

thirds of large merger deals fail.” Kegagalan tersebut disebabkan, antara lain para pemimpin 

organisasi mengabaikan pentingnya integrasi budaya organisasi. “The cultural element is one 

of the key issues that may help explain the failure of many mergers” (Cortina, 2015:1). 

Memperhatikan banyaknya kegagalan pasca merger, bukan berarti merger tidak boleh 

berlanjut, melainkan justru kecenderungannya terus berlangsung di masa-masa yang akan 

datang (Morressi & Pezzi, 2014; Pfister, 2009; Epstein, 2005). Situasi dan kondisi ini 

membuktikan sangat diperlukannya penelitian ini, yang didesain menggunakan teknik meta 

analisis dengan fokus new culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan 

merger. 

Beberapa merger yang sukses ditentukan oleh: (1) the specific value that will be created 

from the merger, (2) fully integrate the two businesses,  dan (3) ensure cultural compatibility 

(Brad, 2015).  Artinya, penelitian meta analisis new culture integration process dalam 

organisasi yang sukses melakukan merger berimplikasi teoritis dan praktis untuk waktu dalam 

jangka panjang. Implikasinya sangat terfokus pada pemerhati dan pelaku merger organisasi 

dengan memperhatikan new culture integration sebagai variabel yang sangat dominan 

mencapai kesuksesan merger organisasi.  
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Penelitian Tahun I (2017), yaitu  

meta analisis new culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan merger. 

Kegiatannya meliputi: (1) meta analisis  expost facto dalam bentuk survey dan analisis terhadap 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan; (2) perumusan naskah akademik new 

culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan merger; dan (3) publikasi 

artikel hasil penelitian. Penelitian Tahun II (2018), yaitu pengembangan model new culture 

integration process dalam organisasi yang sukses melakukan merger. Kegiatannya terdiri atas: 

(1)  uji publik naskah akademik model new culture integration process dalam organisasi yang 

sukses melakukan merger; dan 2) revisi model new culture integration process dalam 

organisasi yang sukses melakukan merger; dan (3) publikasi artikel penelitian. Penelitian 

Tahun III (2019), yaitu   strategi stakeholders dalam institusionalisasi  model akhir new culture 

integration process dalam organisasi yang sedang/akan melakukan merger. Kegiatannya terdiri 

atas: (1) pengujian efektivitas dan efisiensi strategi model new culture integration process 

dalam organisasi yang sedang/akan melakukan merger; dan (2) diseminasi hasil penelitian 

melalui seminar dan publikasi pada stakeholder organisasi yang akan melakukan merger; dan 

(3) publikasi artikel penelitian. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 Ditinjau dari latar belakang masalah dan hasil yang akan, penelitian ini sangat beralasan 

untuk dilaksanakan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merger banyak yang mengalami 

kegagalan. Penyebabnya antara lain para pelaku cenderung menghitungnya dari aspek teknis, 
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sementara aspek non teknis (new culture integration) tidak diperhatikan. Walaupun demikian, 

strategi merger akan terus dilakukan oleh kebanyakan organisasi. Di samping, aspek non teknis 

itu sendiri sangat menentukan kesuksesan merger organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini sangat mendesak dilakukan karena memiliki keutamaan, terutama berguna secara 

teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini sangat berguna sebagai salah satu referensi 

dalam bidang Ilmu Manajemen, terutama Manajemen Perubahan bidang merger organisasi.  

Secara praktis, penelitian ini sangat berguna untuk pihak-pihak, antara lain: (1) unsur pimpinan 

organisasi yaitu sebagai feed-back sekaligus pijakan pembuatan kebijakan,utamanya dalam 

membenahi praktik menyukseskan new culture integration process dalam praktik merger pada 

aspek menjadi lebih baik, (2) anggota organisasi yaitu sebagai feed-back sekaligus pedoman 

dalam mendukung dan melaksanakan praktik new culture integration process dalam merger 

organisasi yang sukses, dan (3) peneliti lain yaitu sebagai sumber referensi utama ketika akan 

melakukan penelitian sejenis dengan tema yang lebih terfokus (leadership, sikap, problem baru, 

motivasi, dan produktivitas) dalam organisasi yang melakukan merger di masa mendatang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bagian ini berisi uraian terkait kajian pustaka dan relevansinya dengan materi 

penelitian. Uraian dimulai dengan state of the art bidang yang diteliti, peta jalan penelitian 

pengusul yang mengacu kepada Rencana Strategis Penelitian  atau bidang unggulan perguruan 

tinggi sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang up to date dan relevan dengan 

mengutamakan hasil-hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah. Kajian ini juga 

dilengkapi dengan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai 

oleh pengusul.   

Merger organisasi merupakan salah satu kajian dari ilmu manajemen, khususnya 

manajemen perubahan. Bidang penelitian ini (meta analisis new culture integration process 

dalam organisasi yang sukses melakukan merger) sangat sesuai dengan Bidang Unggulan PT 

(RIP UM), yaitu: Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial, dan 

Humaniora untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa. Topik unggulannya, yaitu: Ekonomi, 

bisnis, dan kewirausahaan. Berdasarkan kesesuaian ini, hasil penelitian ini sangat bermanfaat 

bagi Perguruan Tinggi maupun Organisasi yang melakukan merger organisasi.  

 

A. Organisasi dan Orientasinya 

 Organisasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang melakukan 

serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi juga dapat dimaknai sebagai tempat 

berkumpulnya dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. 

Berpijak dari keduanya, organisasi dapat dimaknai sebagai kumpulan dua orang atau lebih 
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sekaligus sebagai tempat beraktivitas dari berkumpulnya dua orang atau lebih tersebut secara 

sistemik dan sistematis dalam mencapai tujuan yang sudah dirumuskan atau ditetapkan. 

Setiap organisasi memiliki orientasi penyelenggaraan masing-masing. Biasanya, 

orientasinya pada mencari keuntungan atau tidak mencari keuntungan karena lebih berorientasi 

pada melayani atau membantu masyarakat. Organisasi pertama, dikenal dengan Organisasi 

profit  (profit organization) didefinisikan sebagai organisasi yang lebih memprioritaskan 

keuntungan dalam bentuk uang. Organisasi ini berkebalikan dengan organisasi nirlaba (non 

profit organization) yang lebih memfokuskan pada membantu dan melayani masyarakat. Hal 

ini didukung oleh pernyataan: “A business or other organization whose primary goal is making 

money (a profit), as opposed to a non profit organization which focuses a goal such as helping 

the community and is concerned with money only as much as necessary to keep the 

organization operating” (Business Dictionary, 2015:1). 

Setiap organisasi yang didirikan oleh stakeholders tentu diharapkan berhasil mencapai 

tujuan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya organisasi yang dimiliki dioptimalkan 

penggunaannya dengan maksud agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Produktivitas organisasi juga dimungkinkan agar  selalu dapat ditingkatkan dari waktu ke 

waktu. Namun demikian, organisasi tidaklah mudah mencapai tujuan tersebut, karena justru 

kadangkala berjalan dengan kondisi sebaliknya. Bahkan ada juga beberapa organisasi 

mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi seperti inilah, merger organisasi dilakukan dalam 

rangka membuat organisasi menjadi lebih kuat dan memiliki nilai tambah yang lebih baik 

daripada sebelumnya.  

 

B. Merger Organisasi  
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Merger secara konseptual dimaknai sebagai tindakan organisatoris penggabungan dua 

organisasi atau lebih menjadi satu entitas baru dan dibangun secara sinergis. Organisasi hasil 

merger (entitas baru)  idealnya akan menjadi lebih kuat dan mempunyai nilai yang lebih dari 

sebelumnya dalam jangka panjang. Konsep demikian sesuai dengan definisi yang dikemukan 

oleh Morresi and Alberto Pezzi (2014:1): 

Mergers and acquisitions (M&As) can conventionally be defined as the purchase 

of entire companies or their specific assets by another company. M&A transactions 

therefore imply that existing assets are combined in a new shape. In a frictionless 

world, asset recombination occurs whenever corporate assets are not used in the 

best possible way.   

Secara teoritis, “merger diantara dua atau lebih entitas bisnis idealnya menghasilkan 

sinergi bisnis di antara peserta merger yang pada gilirannya akan mampu menciptakan nilai 

tambah yang berkelanjutan (sustainable value creation) yang bertumpu pada meningkatnya 

kinerja usaha. Sinergi bisnis ini dapat dinotasikan sebagai 1 plus 1 > 2. Bukan 1 plus 1 hasilnya 

<2  (Kiryanto, 2002; Ratnawati & Dewi,  2005). 

Merger memiliki beberapa tujuan  yaitu: (1) memperkuat struktur permodalan; (2) 

meningkatkan daya tangkal bank pascamerger terhadap risiko dan meningkatkan daya saing 

bank pascamerger sehingga positioning-nya dalam dunia perbankan di dalam dan luar negeri 

makin membaik; (3) perluasan basis nasabah (customer base),  sehingga menghasilkan segmen 

nasabah lebih luas,  peningkatan dana pihak ketiga, dan meningkatkan kemampuan bank dalam 

menyalurkan kredit sehingga interest income meningkat; (4) perluasan jenis dan variasi produk 

dan jasa perbankan berdasarkan keunggulan bisnis masing-masing bank; (5) meningkatkan 

nilai jual sehingga penerimaan pemerintah akan lebih optimal; (6) dari sisi stakeholders 

(pemerintah)  akan menerima pendapatan yang lebih baik dari pajak dan deviden serta dana 

tunai apabila bank pascamerger didivestasi (Kiryanto, 2002).  De Camara  & Renjen  (2004) 

dalam  “The Secret of Succesful Mergers: Dispatches from the front lines” menggarisbawahi 
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bahwa aktivitas merger akan berlangsung terus dan integrasinya menjadi topik hangat (hot 

topic) para eksekutif senior. 

Merger sebagai strategi beberapa kekutan memang telah digunakan oleh banyak 

organisasi. Merger dalam beberapa tahun yang lalu telah dilakukan, saat ini pun banyak 

organisasi yang melakukannya, dan saat mendatang pun terus berjalan. Melalui strategi ini 

diharapkan organisasi dapat berkinerja semakin lebih baik dibandingkan keadaan semula. 

Meskipun demikian, secara objektif beberapa hasil penelitian mengungkapkan efek terhadap 

keadaan sebaliknya. Merger beberapa bank misalnya terbukti perpengaruh negatif terhadap 

kinerja keuangan. Alasan utamanya adalah merger tersebut dilaksanakan kurang 

mempertimbangkan aspek non teknis yang bersumber dari permasalahan sumber daya manusia  

(Supriyanto, 2008).  Aspek non teknis ini banyak berkaitan dengan integrasi budaya baru 

organisasi yang telah melakukan merger.  

     

 

 

C. Kunci Sukses Merger Organisasi 

Ada beberapa kunci sukses dalam merger organisasi. Bradt (2015:1) menyatakan: “the 

key to a successful merger is determining which culture to merge.” Artinya, kunci merger 

organisasi yang sukses ditentukan oleh karakteristik budaya organisasi yang menjadi sasaran 

merger. Budaya organisasi yang satu dengan organisasi lainnya jelas terbukti berbeda. Jika 

organisasi yang melakukan penggabungan entitas atau berbagai kekuatan mampu melakukan 

penggabungan budaya menjadi sebuah budaya baru, maka merger dapat dinyatakan berhasil. 

Brad (2015:2) menambahkan kunci sukses merger organisasi lainnya melalui kontak dalam 

membangun semangat pada kepentingan organisasi. “Corporate culture is the only truly 
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sustainable competitive advantage and the root cause of any merger’s failure or success. Make 

clear choices about the new, combined entity’s behaviors, relationships, attitudes, values and 

environment” (Brad, 2015:1).  

Budaya organisasi dapat menjadi penyebab keberlangsungan merger, namun sekaligus 

juga dapat menjadi penyebab kegagalan atau kesuksesan merger organisasi. Hasil yang baik 

dari proses tersebut tentu mencapai keberhasilan merger yang diinginkan. Kejelasan dan 

ketegasan pilihan pada pilihan entitas baru tidak cukup dengan hal-hal yang observable saja, 

tetapi perlu diupayakan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan perilaku gabungan yang 

baru. Disamping itu juga perlu dipertimbangkan hubungan antar berbagai pihak, sikap-sikap, 

nilai-nilai, dan lingkungan yang mendukung secara penuh terhadap keberhasilan merger 

organisasi. Artinya, dalam suatu merger organisasi tidak hanya aspek asset/fisik saja yang 

diperhitungkan, tetapi perlu menyiapkan aspek perilaku manusia di dalamnya ketika 

menerapkan strategi, seperti culture integration.  

Dalam konteks ini maka strategi kepemimpinan efektif pimpinan organisasi sangat 

diperlukan dalam mendukung proses pengembangan dan pembinaan budaya organisasi yang 

sedang tumbuh di dalam sebuah organmisasi yang baru mengalami proses merger. Hal ini 

sejalan dengan hasil temuan dari hasil penelitian di beberapa negara yang dilakukan oleh 

Kwantes dan Boglarsky (2007) menunjukkan budaya organisasi memiliki pengaruh yang 

sangat kuat terhadap efekvititas kepemimpinan dan manajemen. Sehingga sistem manajemen 

di bawah organisasi yang telah melakukan proses merger perlu mempertimbangkan 

kepemimpinan sebagai variabel penting dalam menbangun aspek budaya organisasi yang 

kontributif terhadap keuntungan organisasi atau keberhasilan organisasi yang baru.  

 

D. Faktor Pendorong Kesuksesan Merger Organisasi 
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   Merger organisasi yang sukses dapat didorong oleh beberapa faktor. Pendorong 

kesuksesan merger organisasi yang strategis (strategic drivers) meliputi: effecting 

organizational growth, increasing market share, gaining entrée into new markets, and 

obtaining products (Clemente & Greenspan, 1998; Epstein, 2005).  

Effecting organizational growth dilaksanakan dengan membuka peluang   

meningkatkan scope and leverage secara simple sehingga organisasi berpotensi menjadi besar. 

Biasanya dengan meningkatkan liquidity and access to capital and broadens name or brand 

awareness in additional markets. Strategi ini dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui 

leveraging basic economies of scale. Increasing market share menunjuk dalam Organisasi 

yang melakukan merger untuk mengidentifikasi wilayah yang kompetitif. Melalui instrumen 

ini diharapkan pula dapat membantu organisasi   melakukan  effective integration  dan 

meningkatkan pencapaian  market share. Melalui gaining entry into new markets dalam merger 

organisasi diharapkan dapat mempermudah proses pasar baru dan meminimkan resiko 

organisasi. Obtaining new products menjadi kunci sukses dalam mencapai kunci mencapai   

strategic advantage. Produk baru hendaknya datang lebih cepat dan lebih  kuat (comes more 

quickly and more intensely) setiap hari, dan organisasi harus menyiapkan  dengan sebaik-

baiknya.   

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam merger sebagai pendorong kesuksesannya 

adalah budaya organisasi (organizational culture). Budaya  organisasi dinyatakan oleh 

Robbins & Coulter (2005): 

… as the shared values, beliefs, or perceptions held by employees within an 

organization or organizational unit. Because organizational culture reflects the 

values, beliefs and behavioral norms that are used by employees in an organization 

to give meaning to the situations that they encounter, it can influence the attitudes 

and behavior of the staff.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681304000990
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Kajian teori dan hasil-hasil riset yang dilaporkan oleh Champoux (2003) dan Yukl 

(2010) menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik budaya organisasi tertentu dengan 

kinerja organisasi. Beberapa bukti empirik mengenai tipe-tipe budaya organisasi tertentu yang 

menggungguli keberhasilan jenis budaya organisasi lainnya dalam peningkatan kinerja 

organisasi dapat digariskan, yakni: (1) Organisasi yang memiliki budaya kuat lebih 

menekankan kepuasan pelanggan, karyawan, mitra kerja dan mengharghargai peranan 

kepemimpinan pada semua level; (2) Organisasi-organisasi yang memiliki budaya partisipatif 

dalam proses pengambilan keputusan; (3) Terorganisasi dengan baik, memiliki tujuan dan 

prosedur kerja yang jelas; (4) Budaya organisasi yang telah melekat kuat keada segenap 

anggota; (5) Organisasi yang mempromosikan nilai tanggung jawab social; (6) Lebih 

menekankan akurasi dalam bekerja, prediktabilitas, dan keberanian dalam pengambilan risiko; 

dan (7) Organisasi yang menghargai nilai-nilai bersama dan kemampuan beradaptasi dengan 

tuntutan situasional. 

 

E. Konsep dan Komponen Budaya Organisasi  

Budaya organisasi adalah suatu sistem yang memiliki empat komponen: nilai-nilai, 

asumsi, kepercayaan, dan norma-norma yang menghubungkan para anggota organisasi. 

Keempat komponen ini muncul dari lingkungan masyarakat, yang dibawa oleh para individu 

(Bartol, Martin, Tein, & Matthews, 2002; Champoux, 2003; Wallach, 1983; McKee, Kemp, & 

Spence, 2013). Budaya organisasi berakar dari sejumlah faktor organisasional (Burhanuddin, 

2016; Yukl, 2010, Robbins, 2009). Secara umum didefinisikan sebagai bentuk pertukaran atau 

sharing antar anggota mengenai kepercayaan, harapan, nilai-nilai, norma, dan rutinitas yang 

mempengaruhi cara bagaimana individu bekerja dan berhubungan satu sama lainnya dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi (Cameron, & Quinn, 2006; McKee, Kemp, & Spence, 2013; 
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Champoux, 2003; Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaske, 2006; Lok & Crawford, 2004; 

Yukl, 2010).  

Wallach (1983) memberikan penjelasan dengan istilah budaya korporasi (corporate 

culture) yakni sebagai bentuk pemahaman bersama perilaku anggota bagaimana cara mereka 

bekerja dalam melakukan sesuatu. Kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, norma dan filosofi 

atau cara hidup (way of life) yang dianut individu akan menentukan bagaimana segala 

sesuatunya berjalan. Mereka membatasi bagaimana cara sesorang bekerja, standard tingkah 

laku, cara berbicara, bagaimana mempresentasikan diri, dan keharusan-keharusan apa yang 

perlu dipatuhi oleh seseorang.  

Bartol et. al (2002) mendefinisikannya sebagai suatu sistem terdiri dari empat 

komponen: nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, dan norma-norma yang menghubungkan para 

anggota organisasi. Keempat komponen budaya organisasi ini berasal dari lingkungan 

masyarakat, dibawa oleh para individu atau anggota organisasi (Burhanuddin, 2016; Jones & 

George, 2006). Budaya organisasi yang sudah tertanam di dalam sistem organisasi mampu 

mengkonsolidasikan asumsi-asumsi dan tujuan-tujuan para anggota organisasi (Russell, 2001). 

Hal ini terus dipertahankan dan diadopsi oleh para individu, sehingga dapat memberikan warna 

tersendiri bagi budaya organisasi yang ada. Sergiovanni (1987) mengemukakan bahwa 

lingkungan organisasi   memiliki dimensi budaya tertentu yang dimanifestasikan ke dalam 

empat level, meliputi airtifact, perspectives, values, dan assumptions.  

Artifacts  

Merupakan jenis budaya organisasi level pertama bersifat tangible, dapat direspon 

panca indera atau dapat diobservasi. Termasuk ke dalam dimensi ini sesuatu yang diucapkan, 

cara individu berperilaku, penampilan sesuatu, dan berbagai hasil karya manusia. Secara 

kongkrit di lingkungan organisasi   dimanifestasikan ke dalam bentuk-bentuk verbal seperti 
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bahasa yang digunakan, cerita-cerita yang disampaikan ke individu, dan contoh-contoh 

peristiwa untuk menggambarkan hal-hal penting. Bentuk lainnya adalah secara behavioral, 

mencakup berbagai wujud jenis budaya tertentu seperti upacara-upacara atau kegiatan ritual, 

dan praktik-praktik simbolik lainnya.  

 

Perspectives  

Pada level kedua terdapat pandangan-pandangan (perspectives) berupa aturan-aturan, 

norma-norma yang dipedomani para anggota, dan keumuman segenap solusi yang diambil 

dalam memecahkan masalah-masalah yang sama. Bagaimana seseorang mendefinisikan suatu 

keadaan, batas-batas cara berperilaku, rumusan tujuan-tujuan sekolah semua dikategorikan 

sebagai wujud budaya ke dalam level ini.  

Values  

Nilai-nilai (values) adalah bentuk artifact budaya organisasi pada level ketiga. 

Kelompok ini berfungsi menentukan hal-hal apa yang penting dan tidak penting. Oleh sebab 

itu menjadi dasar dalam menilai/menyikapi suatu keadaan, memaknai tindakan dan kegiatan, 

menentukan prioritas, dan menilai perilaku individu dalam bekerjasama. Di dalam organisasi   

dimensi nilai-nilai ini dapat dilihat dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis sebagai 

produk kesepakatan para anggota. Sebagai contoh, antara lain rumusan platform manajemen 

pendidikan, filosofi, dan misi.  

Asumptions  

Asumsi-asumsi berada pada level keempat. Biasanya berupa kepercayaan-kepercayaan 

mengenai diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, berkaitan dengan kepercayaan-

kepercayaan tentang bagaimana gaya individu berhubungan satu sama lain, dan tentang hakikat 
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organisasi sekolah itu sendiri. Meskpun bersifat implisit (tidak dapat dilihat), namun 

keberadaannya sangat menentukan sistem atau hal-hal yang paling eskplisit. 

Budaya organisasi dipandang sebagai nilai-nilai, kepercayaan, dan persepsi pegawai 

dalam organisasi.  Budaya organisasi merefleksikan nilai, kepercayaan, dan norma-norma 

perilaku   pegawai dalam organisasi untuk memberikan makna pada situasi yang mereka 

hadapi, dan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku staf organisasi (Cameron & Quinn, 2006; 

Fralinger & Olson 2007; Lincoln, 2010). Artinya, budaya organisasi implementasinya 

direfleksikan dan diwujudkan  oleh anggota organisasi melalui perilaku, komitmen,  dan 

kinerja. Hasil akhirnya berupa kinerja individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. 

Konklusi pengalaman East (2012:5) dan yang perlu diperhatikan oleh stakeholders 

merger organisasi adalah bahwa, “No merger is perfect. There are special risks and challenges 

from analysis through integration in any deal.” Tak ada merger organisasi yang sempurna. 

Dalam merger organisasi pasti terdapat beberapa resiko tertentu dan beragam tantangan dari 

analisis melalui integrasi dalam berbagai kesepakatan. Resiko dan variasi tantangan yang 

dimaksud menunjuk pada konsekwensi dari pertemuan dua organisasi atau lebih dengan letar 

belakang yang beragam biasanya tidak langsung semuanya integrated  tetapi ada penyesuaian-

penyesuaian satu sama lain. Ketika penyesuaian itulah terjadi resiko dan tantangan seperti 

budaya organisasi baru.  

Hal penting dalam merger antara lain harus memperhatikan kesesuaikan atau kecocokan 

budaya organisasi satu sama lain (Burhanuddin, 2016; Cameron & Quinn, 2006). Budaya 

organisasi harus dipelajari oleh setiap anggota melalui proses sosialisasi dan komunikasi.  

Organizational culture is learned by group members who pass it on to new group 

members through a variety of socialization and communication processes. The 

degree of cultural fit between two companies is a measure of the “shock” that 

employees will experience by entering a new organizational environment. This is 

called as clash of cultures  (Mirvis & Marks, 1992 in Cortona, 2015:2).  
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Persetujuan kesesuaian budaya dari dua organisasi sebenarnya mengukur seberapa 

jauh shock culture yang kemungkinan dialami oleh seorang pegawai ketika memulai masuk ke 

dalam lingkungan organisasi baru. Istilah “clash of cultures” digunakan dalam situasi dan 

kondisi demikian. 

 

F. Tahapan Merger Organisasi 

 Setiap organisasi yang melakukan merger dengan organisasi lainnya harus melalui 

tahapan yang sistematis. Merger harus dilaksanakan secara sistemik berarti bahwa merger 

harus memperhatikan dan berpedoman pada system atau aturan yang berlaku. Sistematis 

menunjuk pada aktivitas merger dengan berpedoman pada langkah-langkah yang ditentukan 

secara berurutan dan bertahap satu sama lain secara rasional.  

Hill, Weiner, & Weiner (2008:1) menunjukkan tujuh tahapan untuk merger yang sangat 

baik (Seven Steps To Merger Excellence).  Tahapan-tahapan merger terbaik dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum masuk pada 

ketujuh tahapan tersebut, ada aktivitas pre-merger, yaitu dengan Cultural DNA Due Diligence, 

yaitu kolaborasi dalam membangun strategi integrasi budaya sebagai perjanjian atau 

kesepakatan kerangka kerja awal. Pasca pre-merger dilanjutkan dengan tahapan: (1) 

Involvement and Engagement yaitu memimpikan mimpi yang rasional mengenai formulasi 

identitas baru, (2)  Shared Vision yaitu memperluas visi dari yang dimiliki dan memberikanvisi 

menjadi terealisasi; (3)  Analysis yaitu mengevaluasi kondisi yang ada dalam kerangka strategi 

yang disusun; (4) Action  yaitu melaksanakan proses yang sudah disiapkan dengan 

mengkreasikan rasa memiliki di dalamnya; (5) Implementation yaitu membangun dan 

mengkreasikan momentum atau kekuatan utama selama pelaksanaan; (6) Maintenance yaitu 

memfokuskan pada pengarahan dan energy suatu corporate new identity (identitas baru 
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organisasi); dan (7) Renewal yaitu Re-evaluation and re-creation atau melakukan kembali 

evaluasi dan kreasi. 

Tabel 2.1: The Seven Steps of Merger Excellence (Hill, Weiner, &  Weiner, 2008:1)  

Pre Merger Cultural DNA Due Diligence:  

Collaborating on an integration strategy Culture of Engagement framework 

Step I Involvement and Engagement:  

Dreaming the dream of the future New Identityformulation 

Step II Shared Vision:  

Expanding the vision from mine to ours and giving it life 

Step III Analysis:  

Evaluation of current reality in line with strategy 

Step IV Action:  

Cascading the process by creating ownership in the process 

Step V Implementation:  

Building and creating momentum 

Step VI Maintenance:  

Focusing direction and energy of corporate New Identity 

Step VII Renewal:  

Re-evaluation and re-creation 

REPEAT Step I 

   

 

Tahapan tersebut dapat bersifat siklus dan siklus dapat diberikan feed-back pada 

masing-masing siklus sehingga dapat memulai kembali dari tahap 1 dan dilanjutkan pada tahap 

berikutnya. 

 

G. Peran Budaya dalam Organisasi Merger 

Berpijak dari uraian sebelumnya, perlu dipertegas lagi pentingnya budaya dalam 

organisasi dari aspek peran. Peran budaya organisasi dalam organisasi yang melaksanakan 

merger oleh dinyatakan Cortina (2015:1) “despite the increasing popularity of mergers and 
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acquisitions, it has been reported that more than two-thirds of large merger deals fail. 

Underestimating the importance of the cultural element is one of the key issues that may help 

explain the failure of many mergers.” Artinya, budaya kerja sangat berperan dalam menopang 

kesuksesan merger. Proses integrasi budaya organisasi baru yang sukses dapat menjadikan 

merger yang sukses.   Hasil penelitian lain menunjukkan “”that as many as 75 % of mergers 

and acquisitions fail to produce their intended financial results because people do an 

inadequate job of engaging employees and integrating the culture of merging 

organizations (Sperduto, 2007). Kegagalan merger terjadi karena anggota organisasi ada 

ketidakcocokan  dengan budaya baru dan ketidakmampuan mengintegrasikan budaya 

organisasi. Peran budaya organisasi tampak pada perubahan budaya menjadi integrasi budaya 

organisasi   

  Ada beberapa kunci supaya peran budaya dalam organisasi yang merger memberikan 

dampak menguntungkan, yaitu dengan memperhatikan kunci perubahan budaya (the key to 

cultural change). Kunci perubahan budayanya didasarkan pada  lima asumsi dasar yaitu: (1) 

organizational cultures exist (2) each organizational culture is relatively unique, (3) 

organizational culture is a socially constructed concept (4) organizational culture provides 

organization members with a way of understanding, and (5) making sense of events and 

symbols  (Min-Ching, 1990).    

Melalui budaya organisasi itulah yang dapat mengarahkan perilaku organisasi termasuk 

pegawai/anggotanya dalam mencapai tujuan dalam jangka panjang.  Budaya organisasi juga 

dipandang sebagai pendorong kesuksesan organisasi. Pernyataan ini didukung oleh  (Cortina, 

2015:3) yaitu: 

Organizational culture has been viewed as a key driver of organizational 

effectiveness and performance, relating to many crucial organizational outcomes 

such as employee job satisfaction, customer satisfaction, employee organizational 
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commitment, withdrawal intentions, and turnover differences in organizational 

cultures of merging companies may have a great impact on these work outcomes. 

Budaya organisasi telah dipandang sebagai kunci pendorong efektivitas dan 

performansi.berkaitan dengan banyak keluaran organisasional yang penting seperti kepuasan 

kerja peawai, komitmen organisasional pegawai, intensitas masuknya pegawai, perbedaan 

keluarnya pegawai dalam budaya organisasi dari organisasi yang merger akan berdampak 

besar terhadap keluaran kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kwantes & Boglarsky (2007) tentang budaya organisasi 

dan efekvititas kepemimpinan di beberapa negara secara kuat menunjukkan adanya hubungan 

yang erat antara budaya organisasi dan tingkat efektivitas kepemimpinan. Terutama 

aspekaspek budaya organisasi yang mengarah kepada peningkatan kapasitas para anggota 

dalam meraih kepuasan kerja secara intrinsik memiliki hubungan positif yang sangat kuat 

dengan efektivitas kepemimpinan organisasi. Bagaimana pola hubungan kedua variabel ini 

dapat diikhtisarkan pada Gambar 2.1.  

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan Budaya Organisasi dengan Variabel Efektivitas Kepemimpinan 

 

Kajian teori dan hasil-hasil riset yang dilaporkan oleh Champoux (2003) menunjukkan 

adanya hubungan antara karakteristik budaya organisasi tertentu dengan kinerja organisasi. 
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Beberapa bukti empirik mengenai tipe-tipe budaya organisasi tertentu yang menggungguli 

keberhasilan jenis budaya organisasi lainnya dalam peningkatan kinerja organisasi dapat 

digariskan, yakni: (1) Organisasi yang memiliki budaya kuat lebih menekankan kepuasan 

pelanggan, karyawan, mitra kerja dan mengharghargai peranan kepemimpinan pada semua 

level; (2) Organisasi-organisasi yang memiliki budaya partisipatif dalam proses pengambilan 

keputusan; (3) Terorganisasi dengan baik, memiliki tujuan dan prosedur kerja yang jelas; (4) 

Budaya organisasi yang telah melekat kuat keada segenap anggota; (5) Organisasi yang 

mempromosikan nilai tanggung jawab social; (6) Lebih menekankan akurasi dalam bekerja, 

prediktabilitas, dan keberanian dalam pengambilan risiko; dan (7) Organisasi yang menghargai 

nilai-nilai bersama dan kemampuan beradaptasi dengan tuntutan situasional.  

Argumen-argumen di atas sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebagaimana 

dilaporkan oleh Sashkin (1984), yang telah mengidentifikasi tiga set faktor-faktor kontingensi 

yang terbukti mempengaruhi keberhasilan manajemen khususnya kepemimpinan meliputi 

organisasional, lingkungan, dan psikologis.   

Acculturation (akulturasi) juga menjadi bagian penting dari budaya  organisasi. 

Akulturasi merupakan proses yang menunjuk pada proses anggota organisasi dari satu 

kelompok budaya mengadopsi kepercayaan dan perilaku kelompok organisasi lain. Prosesnya 

diilustrasikan oleh Nahavandi & Malekzadeh (1993:5)  bahwa “The process of acculturation 

can illustrate what happens when two cultures collide in a merger situation. Even when 

adaptation comes quickly and painlessly.”  Proses akulturasi dapat diilustrasikan  dari apa yang 

terjadi, kapan dua budaya bersatu dalam situasi merger, termasuk kapan adaptasi datang secara 

cepat dan tanpa membuat sakit. Artinya, akulturasi perlu didesain agar pelaksanaannya 

menjadi lancar tanpa gangguan pada setiap orang dalam organisasi dengan budaya baru.   
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Cortina (2015) membuat pedoman bagi para manager untuk mengintegrasikan budaya 

secara sukses dalam Organisasi yang melaksanakan merger.  Pedomannya terdiri atas  tiga 

tahap, yakni:   pre-merger and pre-planning, planning, implementation, dan  evaluation, 

review and reflection stage. 

Phase 1: Pre-merger and pre-planning stage. Tahap ini merupakan tahap sangat 

penting sebelum kontak pertama antara dua atau lebih organisasi mempersiapkan diri menuju 

tahap besar berikutnya. Pengumpulan informasi dan pengembangan kepercayaan melalui 

interaksi anggota satu sama lain  di kedua organisasi yang direkomendasikan. 

Pengidentifikasian gap budaya dan pengklarifikasian ketakutan dalam workshop menjadi 

strategi yang baik untuk disiapkan dan didistribusikan. Prinsipnya, dalam tahap pre-planning 

dirancang dalam mengkreasi kesadaran budaya yang merujuk pada apresiasi kombinasi dari 

aspek sejarah, gaya, dan reputasi organisasi. 

 Phase 2  Planning stage. Tahap ini bertujuan untuk   action plan dalam rangka 

memudahkan cultural integration process. Beberapa aktivitas kunci dalam tahap ini meliputi:  

(1) negotiating the composition of a mixed group designated to work towards integrating 

culture, (2) decide on the extent of cultural integration, (3) decide on methods and timing of 

change, (4) assess the potential risks, (5) identification of training needs, (6) setting 

integration goals, dan (7) budgeting for integration (Cortina, 2015).  Semua aktivitas tersebut 

hendaklah dirancang untuk mendapatkan persetujuan kesamaan budaya di antara organisasi 

yang melakukan merger. Nilai-nilai dasar yang sama dan sumber daya organisasi yang saling 

melengkapi menjadi fokus kesamaan. Pimpinan harus memutuskan bentuk akulturasi budaya 

yang sesuai.   

 Phase 3 Implementation. Tahapan ini hendaknya didesain untuk mengintegrasikan 

antara struktur dan sistem organisasi. Beberapa aspek penting yang harus diperhatikan 
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meliputi: (1) create an atmosphere for cultural integration. (2) have open communication. (3) 

plan training and staff development. (4) integrate structures, functions /control systems 

(Cortina, 2015).  Tahap ini dirancang untuk menaikan tingkat pemahaman lintas budaya dalam 

organisasi baru hasil merger.    

Phase 4  Evaluation, review and reflection.   Tahap akhir ini sangat penting dan harus 

ditindaklanjuti pada aktivitas selanjutnya. Hal yang harus dilakukan, meliputi: (1) evaluate 

expected against actual outcomes, (2) recognize what could have been done differently and 

learn lessons, (3) revise through consultations (Cortina, 2015). Kunci keberhasilannya, dalam 

banyak kasus,   selalu melakukan diskusi dan mencoba untuk memperkaya persetujuan 

akulturasi yang paling sesuai dalam berbagai situasi dalam Organisasi yang melakukan merger.  

Denison,  Adkins, &   Guidroz (2011:103) juga telah mengilustrasikan proses untuk 

mengintegrasi budaya dalam merger dan akuisisi. Prosesnya dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Berdasarkan Gambar 2.2 menunjukan bahwa proses integrasi budaya memerlukan beberapa 

tahapan. Tahapan tersebut mulai dari adanya strategi yang berkembang, yakni merger 

organisasi. Merger organisasi memerlukan target potensial untuk menemukan kesepakatan 

bersama. Hal terpenting adalah adanya integrasi budaya baru untuk menghasilkan usaha 

menjadi satu entitas baru. Entitas baru harus terus dikembangkan dan dijaga secara terus 

menerus dalam jangka panjang. Apabila ada perkembangan baru lagi dapat dirumuskan 

kembali strategi yang baru hingga proses tersebut bersifat siklus.  
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Gambar 2.2  A Process for Cultural Integration in Mergers and Acquisitions 

(Denison, Adkins, & Guidroz, 2011:103) 

  

Keberhasilan proses pengembangan budaya organisasi ke dalam organisasi yang  baru 

(post-merger organizations) ditentukan  oleh perilaku kepemimpinan, dan kemampuan para 

manajer dalam menghadapi rintangan-ritangan yang dihadapi. Dalam penelitiannya tentang 

pengaruh kepemimpinan dan strategi manajemen perubahan terhadap budaya organisasi 

selama proses merger, Kavanagh (2006) mengembangkan model kausalitas hubungan antar 

variabel tersebut sebagaimana Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Causal Model of Leadership Influence and Individual Acceptance of Change (Kavanagh, 

2006:3) 

 

Sehubungan dengan itu, dalam kesimpulan hasil penelitiannya dapat dikemukakan:  

This study emphasized the importance of effective leadership and enabled issues 

that arose during merger evoked change in three large tertiary institutions, to be 

examined in a diagnostic manner, so that the most prominent outcomes or effects 

could be appropriately highlighted.  

Dengan demikian, diterima atau tidaknya perubahan budaya oleh para anggota di dalam 

organisasi yang mengalami proses merger tergantung bagaimana strategi kepemimpinan dan 

manajemen yang diterapkan pemimpin dalam mempengaruhi mereka untuk melakukan 

perubahan-perubahan manajemen. 

 

F. Road Map Penelitian 

Penelitian yang pernah dilakukan peneliti dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan 

2015. Dalam bingkai Ilmu Manajemen, khususnya Manajemen Perubahan, peneliti telah 

melakukan penelitian, penulisan buku  dan artikel ilmiah dengan urutan sebagai berikut: (1) 

Implementasi TQM untuk Peningkatan Kualitas Manajerial  Mahasiswa dalam Pembelajaran 

Manajemen Perubahan (Supriyanto, 2007); (2) Implementasi TQM dalam Pembelajaran di 

SMK (Supriyanto, 2008); (3) Pengaruh  Merger Terhadap Respons Sikap, Adaptasi Diri, 

Komitmen Kerja, Integrasi Budaya Kerja, dan Kinerja  Pegawai  Bank (Supriyanto, 2008); (4) 

Manajemen Perubahan: Bahan ajar Berbasis Benchmarking (Supriyanto, 2009); (5) 

Implementasi TQM dalam Sistem Manajemen Mutu Pembelajaran di Institusi Pendidikan; (6) 

Pengaruh Regrouping Sekolah Terhadap Kinerja  Kepala  dan Guru Melalui Respons Sikap, 

Adaptasi Diri, Dan Integrasi Budaya Kerja (Supriyanto. 2012); (7) Strategi Membangun 

Budaya Akademik di Perguruan Tinggi (Supriyanto, 2014); dan (8) Strategi Pemimpin dalam 

Membangun Multikultural dalam Organisasi (Supriyanto, 2016). Hasil-hasil studi tersebut 
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dapat dijadikan road map penelitian selanjutnya   yaitu  penelitian berjudul Meta Analisis  New 

Culture Integration Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan Merger (Tahun 2017), 

Pengujian Model New Culture Integration Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan 

Merger (2018), dan Strategi Stakeholders dalam Penerapan Model New Culture Integration 

Process di Organisasi yang akan Melakukan Merger (2019). 

Berdasarkan hasil-hasil kajian dan penelitian tersebut dapat dibuat road map 

penelitian ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2.4.  

 

Gambar 2.4: Road Map Penelitian 

 

Berdasarkan Gambar 2.4 dapat dipahami bahwa ada beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan 2016. Penelitian tersebut 

dijadikan dasar untuk melaksanakan penelitian tahun 2017 dan akan diteruskan sampai dengan 

tahun 2019. Hasil-hasil penelitian tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar merumuskan teori, 

yaitu teori culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan merger. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan  

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini (tahun 2017) menggunakan rancangan 

expost facto research. Penelitian ini dapat dipandang sebagai suatu penelitian 

tersendiri, karena termasuk dalam desain studi yang bersifat observasional 

retrospektif, yakni penelitian meta analisis. 

 

B. Data dan Teknik Pengumpulannya 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dan informasi dari 

hasil penelitian terdahulu yang relevan (new culture integration process dalam 

organsiasi yang sukses melakukan merger). Dokumen hasil penelitian tersebut 

minimal berjumlah 100 dalam bentuk publikasi maupun yang tidak dipublikasikan 

dengan tema yang relevan.    

Kriteria pemilihan (kriteria inklusi dan eksklusi) dan proses 

pengumpulannya untuk artikel penelitian yang disertakan dalam meta-analisis. 

Wujudnya dalam bentuk: (1) hasil penelitian yang dianalisis terdiri atas  published 

dan unpublished dalam bentuk artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, proceeding, 

text book dan atau laporan, di samping itu berupa laporan penelitian yang belum 

dipublikasikan; (2) pencarian dan penemuan hasil penelitian dilakukan dengan cara 

online dan pencarian langsung ke berbagai perpustakaan yang ada di PT atau 

lembaga lain yang relevan; (3) penelusurannya dilakukan oleh pengumpul data; (4) 

kriteria penilaian kualitas artikel penelitian, mencakup aspek desain, pelaksanaan, 
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dan  analisis; (5) penglasifikasian dan pengodean bidang penelitian; (6) 

pengabstrakkan kuantitatif dan kualitatif masing-masing hasil penelitian.  

 

C. Analisis Data 

Teknik analisis datanya menggunakan model meta analisis gabungan. Model 

meta analisis yang dimaksudkan yaitu  meta analisis gabungan antara kuantitatif 

dan kualitatif (meta-analysis dan systematic reviews). Meta-analysis adalah teknik 

analysis yang sistematis, obyektif dalam mengombinasikan data-data dari banyak 

penelitian atau kajian, diprediksikan dengan analisis statistik untuk hasil penelitian 

kuantitatif.  Systematic reviews juga dilakukan untuk data hasil peneliian yang 

bersifat kualitatif.  Model ini dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1  Meta Analisis Gabungan 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa analisis data penelitian 

pada Tahun I menggunakan meta analisis gabungan, yaitu gabungan antara analisis 



 

28 

 

meta dengan review sistematis. Hal tersebut didasarkan pada jenis hasil-hasil 

penelitian yang diperoleh dalam artikel/hasil penelitian yang bersifat kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil analisis gabungan tersebut dianalisis kembali untuk menghasilkan 

temuan akhir. 

 

D. Tahapan Penelitian 

  Beberapa tahapan yang akan ditempuh dalam penelitian ini dapat 

diilustrasikan pada Gambar 3.2.  

Kegiatan Peneliti Sebelumnya 

Menghasilkan Buku Manajemen Perubahan Berbasis Benchmarking 

Implementasi  TQM untuk Peningkatan Kualitas Manajerial  Mahasiswa dalam 

Pembelajaran Manajemen Perubahan 

Implementasi TQM dalam Pembelajaran   

  Pengaruh  Merger Terhadap Respons Sikap, Adaptasi Diri, Komitmen Kerja, 

Integrasi Budaya Kerja, dan Kinerja  Pegawai     

Strategi Membangun Budaya Akademik di Perguruan Tinggi   

  Strategi Pemimpin dalam Membangun Multikultural dalam Organisasi 

 

 

 

Penelitian Tahun 2017 

Judul/Kegiatan Luaran 

Meta Analisis New Culture Integration 

Process dalam Organisasi Yang Sukses 

Melakukan Merger 

Model New Culture Integration Process 

dalam Organisasi yang Sukses 

Melakukan Merger 

Kegiatannya terdiri atas:  

1. Meta analisis  expost facto dalam   bentuk 

survey dan analisis   terhadap hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan;   

 

1. Display klasifikasi hasil meta analisis 

gabungan dan trend-nya secara 

komprehensif hingga terkristal.   
2. Perumusan naskah akademik new culture 

integration process dalam organisasi yang 

sukses melakukan merger; dan 

2. Naskah akademik new culture integration 

process dalam organisasi yang sukses 

melakukan merger. 

3. Penyusunan laporan dan  artikel hasil 

penelitian yang siap dipublikasikan. 

3. Laporan dan artikel hasil penelitian yang 

siap dipublikasikan. 

 

 

 

Penelitian Tahun 2018 

Judul/Kegiatan Luaran 
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Pengujian Model New Culture Integration 

Process dalam Organisasi yang Sukses 

Melakukan Merger   

Hasil Pengujian Model New Culture 

Integration Process dalam Organisasi 

yang Sukses Melakukan Merger 

Kegiatannya terdiri atas :  

1. Uji publik naskah akademik model new 

culture integration process dalam organisasi 

yang sukses melakukan merger;   

 

1. Hasil uji publik naskah akademik model new 

culture integration process dalam 

Organisasi yang sukses melakukan merger;   

2. Revisi model new culture integration process 

dalam organisasi yang sukses melakukan 

merger; dan  

2. Perumusan revisi naskah akadamik model 

new culture integration process dalam 

organisasi yang sukses melakukan merger; 

dan  

3. Penyusunan laporan dan publikasi artikel 

hasil penelitian.  

3. Laporan dan Publikasi artikel hasil 

penelitian pada jurnal. 

 

 

 

 

Penelitian Tahun 2019 

Judul/Kegiatan Luaran 

Strategi Stakeholders dalam Penerapan 

Model New Culture Integration Process 

dalam Organisasi yang akan Melakukan 

Merger 

Ragam Strategi Stakeholders dalam 

Penerapan Model New Culture 

Integration Process dalam Organisasi 

yang akan Melakukan Merger  

Kegiatannya terdiri atas:  

1. Pengujian efektivitas dan efisiensi strategi 

model new culture integration process dalam 

organisasi yang akan melakukan merger;   

Kegiatannya terdiri atas:  

1. Laporan Pengujian efektivitas dan efisiensi 

strategi model new culture integration 

process dalam organisasi yang akan 

melakukan merger;   

2. Diseminasi hasil penelitian melalui seminar 

dan publikasi pada stakeholder organisasi 

yang akan melakukan merger; dan  

2. Laporan hasil diseminasi   penelitian melalui 

seminar dan publikasi pada stakeholder 
organisasi yang akan melakukan merger; 

dan  

3. Penyusunan laporan dan artikel penelitian.     3. Laporan dan publikasi artikel penelitian.    

 

 

 

Keluaran Final: Laporan Hasil & Artikel Penelitian    

Teori culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan merger 

 

Gambar 3.2  Tahapan Penelitian Secara Keseluruhan 

 

Berpijak dari Gambar 3.2 tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa 

kegiatan penelitian sebelumnya yang menjadi pijakan penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan secara bertahap, yaitu: (1) tahun 2017:   
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Meta Analisis New Culture Integration Process dalam Organisasi yang Sukses 

Melakukan Merger, (2) tahun 2018: Pengujian Model New Culture Integration 

Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan Merger, dan (3) tahun 2019:  

Strategi Stakeholders dalam Penerapan Model New Culture Integration Process 

dalam Organisasi yang akan Melakukan Merger. Penelitian tersebut akan dilakukan 

secara berkelanjutan dan multi year. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan proses pengklasifikasian bidang 

organisasi yang sukses melakukan merger dan mengacu pada target keluaran 

penelitian yang diinginkan. Berdasarkan meta analisis atas data yang ada, hasilnya 

dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang, yaitu: organisasi yang bergerak pada 

bidang pendidikan, perusahaan, dan perbankan.  

 

A. Deskripsi Data 

Berdasarkan proses pengumpulan data yang dilakukan secara online 

maupun offline di perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM), Universitas 

Brawijaya (UB), Universitas Gajah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI), 

pada Bab V ini disajikan hasil pengumpulan data tentang integrasi budaya dalam 

Organisasi yang berhasil melakukan merger. Namun sebelum penyajian data, telah 

dilakukan pengintegrasian hasil pengumpulan data dimasing-masing jenis 

penelitiannya meliputi jenis penelitian kuantitatif dengan teknik combined/pooled 

statistical results/meta analysis, sedangkan jenis penelitian kualitatif menggunakan 

teknik systematic reviews. 

Rincian hasil pengumpulan data tersebut dan menggambarkan data 

penelitian dapat disajikan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Rincian Data  

No Sumber Data Jenis Data Bidang Jumlah   

1 Online    

Internasional Kuantitatif Pendidikan 0 

 Perusahaan 5 

 Perbankan 1 

   

Kualitatif Pendidikan 1 

 Perusahaan 29 

 Perbankan 6 

   

2 Offline    

Universitas Negeri Malang 

(UM) 

Kuantitatif Pendidikan 2 

 Perusahaan 6 

 Perbankan 1 

 

 

  

Kualitatif Pendidikan 4 

 Perusahaan 7 

 Perbankan 0 

   

Universitas Brawijaya (UB) Kuantitatif Pendidikan 2 

 Perusahaan 13 

 Perbankan 11 

   

Kualitatif Pendidikan 0 

 Perusahaan 3 

 Perbankan 2 

   

Universitas Gajah Mada (UGM) Kuantitatif Pendidikan 0 

 Perusahaan 11 
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No Sumber Data Jenis Data Bidang Jumlah   

 Perbankan 7 

   

Kualitatif Pendidikan 0 

 Perusahaan 1 

 Perbankan 3 

   

Universitas Indonesia (UI) Kuantitatif Pendidikan 0 

 Perusahaan 1 

 Perbankan 0 

   

Kualitatif Pendidikan 0 

 Perusahaan 2 

 Perbankan 1 

 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa data yang bersumber dari 

online berjumlah 42 artikel dengan klasifikasi bidang pendidikan 1 dokumen, 

perusahaan 34 dokumen, dan perbankan 7 dokumen.  

Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa data yang bersumber 

dari offline berjumlah 77 artikel dengan klasifikasi bidang Pendidikan 8 dokumen, 

perusahaan 44 dokumen, dan perbankan 25 dokumen. 

Secara keseluruhan, data yang diperoleh berjumlah 119 artikel. Data 

terbanyak berasal dari bidang perusahaan diteruskan perbankan, dan terkecil pada 

bidang pendidikan.  

 

B. Hasil Penelitian Bidang Pendidikan 

Proses integrasi budaya dalam Organisasi yang berhasil melakukan merger 

dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang pendidikan. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Budiprasetyo (2006) memperoleh hasil “integrasi melalui 

pemahaman budaya mempengaruhi proses dalam berorganisasi, hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 

variabel perilaku manajemen, strategi internasionalisasi, dan manajemen 

pengetahuan”. Sejalan dengan hal tersebut, “integrasi budaya organisasi yang kuat 

berpengaruh positif terhadap kinerja dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hasil 

merger. Hal ini dibuktikan oleh adanya pengaruh budaya terhadap kepuasan kerja 

dan komitmen organisasional” (Handoko, 2013). Penelitian selanjutnya 

dilaksanakan oleh Wan & Peterson (2007) dengan mendapatkan tiga hal yang harus 

diperhatikan dalam proses merger dan integrasi budayanya. Ketiga hal yang perlu 

diperhatikan dalam proses merger dan integrasi budaya di institusi pendidikan yaitu 

(1) kajian penggabungan institusional yang berlangsung pada tingkat pendidikan 

tinggi dimulai dari proses perencanaan penggabungan, proses integrasi pasca 

merger, dan hasil dari penggabungan tersebut; (2) kesulitan yang dialami oleh 

institusi adalah membangun identitas yang tidak dapat disatukan dalam membentuk 

institusi baru, contoh kecil adalah benturan tentang nama baru institusi tersebut; (3) 

penggabungan perguruan tinggi diperiksa melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi 

administratif (efisiensi dan efektifitas manajerial) dan hasil akademisnya. Sedikit 

berbeda dengan Slade, Ribando, dan Fortner (2016) bahwa keberhasilan 

pelaksanaan merger dilihat dari sisi uji dampak merger universitas terhadap 

pengetahuan produksi bentuk fakultas dengan memanfaatkan sumber daya untuk 

menuai penghematan biaya dan meningkat secara alamiah. Dampak lainnya 

menunjukkan bahwa merger melibatkan kondisi stress kerja pegawai dan personel 
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organisasi lain yang saling terkait. Hal lain yang yang harus dipertimbangkan juga 

meliputi alokasi waktu pasca merger. 

Integrasi budaya pada proses merger di lingkungan pendidikan dalam kasus 

penelitiannya menghasilkan kesimpulan dimana pemimpin diperlukan untuk 

meminimalkan adanya konflik budaya dan memberikan perhatian khusus untuk 

berkembangnya loyalitas baru, semangat tinggi, dan rasa komunitas di dalam 

institusi yang baru di buat. Hal ini dibuktikan dengan kampus baru pasca merger 

dengan integrasi budaya yang menyatu dan lebih ketat, dan secara struktur 

memberikan ruang lingkup yang lebih luas untuk proses integrasi tersebut. Selain 

itu, merger lintas bidang dalam pendidikan tinggi menunjukkan kesediaan dan 

kemampuan organisasi untuk melakukan terobosan inisiatif pasca merger. Hasil 

dan dampak bergantung pada staf dan pemangku kepentingan lain dalam 

memanfaatkan kesempatan merger. Penggabungan memerlukan waktu dan 

menuntut pertimbangan yaitu adanya sumber daya yang beragam dan tantangan 

baru bagi manajemen, staf, dan mahasiswa. Senada dengan hal di atas, bahwa 

kesuksesan penggabungan perguruan tinggi di Norwegia pada tahun 1994 terbukti 

menjadi sebuah reformasi perguruan tinggi yang memiliki administrasi yang 

profesional dan kompeten. Keberhasilan merger tersebut menempatkan posisi 

kepemimpinan menjadi jauh lebih terlihat untuk membuat perguruan tinggi lebih 

hemat biaya (Harman, 2012; Arbo & Bull, 2016; Kyvik 2002). 

Berkaitan dengan integrasi budaya baru pada pelaksanaan merger di 

lembaga pendidikan, maka Tirronen, Aula, dan Aarrevaara (2016) menjelaskan 

bahwa keberhasilan dan kegagalan merger sebagian besar masalahnya adalah 

kepercayaan. Penggabungan yang sukses membutuhkan kekuatan perubahan, 
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dasarnya adalah motivasi dan komitmen. Penggabungan mitra harus saling 

memahami, saling membangun kepercayaan untuk identitas budaya baru. Sosio 

cultural menjadi bentuk kerangka merger untuk membangun pusat pemerintahan 

pasca merger. Komunikasi aktual dua arah harus saling terjadi untuk proses 

interaksi multi tahap dalam membangun komitmen. 
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Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data Bidang Pendidikan 

No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources Method Findings Discussions Trends 

1 Pemahaman 

Budaya 

a. Pengembangan 

Budaya 

Internal dan 

Pemahaman 

Lintas Budaya 

Internasional 

b. Pengembangan 

Lintas Budaya 

yang berkaitan 

dengan 

Budaya 

Pengguna Jasa 

c. Pengembangan 

Kebijakan 

yang berkaitan 

dengan 

implementasi 

komunikasi 

dan 

pemahaman 

lintas budaya 

d. Pengembangan 

kebijakan yang 

dapat 

menjamin 

implementasi 

(Budiprasetyo, 

2006) 

Penelitian 

Formal, 

Fundamental, 

dan Kausal; 156 

Sampel; 

Kuesioner; 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM); Metode 

Partial Least 

Square (PLS) 

a. Pemahaman Budaya 

berpengaruh langsung 

terhadap Perilaku 

Manajemen; 

b. Pemahaman Budaya 

tidak berpengaruh 

langsung terhadap 

Strategi 

Internasionalisasi 

c. Manajemen 

Pengetahuan 

berpengaruh langsung 

terhadap pemahaman 

budaya 

Perspektif budaya 

yang dikembangkan 

dalam penelitian ini 

terbukti merupakan 

perspektif yang dapat 

diintegrasikan dlam 

model manajemen 

pemasaran jasa 

internasional yang 

berbasis sumberdaya. 

Integrasi melalui 

Pemahaman Budaya 

mempengaruhi proses 

dalam berorganisasi, 

hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya pengaruh 

langsung dan tidak 

langsung terhadap 

variabel perilaku 

manajemen, strategi 

internasionalisasi, 

dan manajemen 

pengetahuan. 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources Method Findings Discussions Trends 

komunikasi 

dan 

pemahaman 

lintas budaya 

2 Budaya 

Organisasi 

a. Budaya 

Birokrasi 

b. Budaya 

Inovatif 

c. Budaya 

Suportif 

(Handoko, 

2013) 

Ekspanatoris, 

Cross-Sectional, 

325 Sampel, 

Kuesioner, 

Partial Least, 

Square/PLS 

a. Budaya Organisasi 

yang kuat memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan 

komitmen 

organisasional; 

b. Budaya organisasi 

yang kuat tidak 

berpengaruh langsung 

terhadap peningkatan 

kinerja dosen; 

c. Hubungan antara 

budaya organisasi 

dengan kinerja hanya 

dapat dimediasi oleh 

komitmen 

organisasional. 

Budaya organisasi 

yang kuat dan 

kepuasan kerja yang 

tinggi secara 

langsusng tidak 

berdampak dalam 

upaya peningkatan 

kinerja dosen, 

sedangkan budaya 

organisasi yang kuat 

mempengaruhi 

peningkatan kinerja 

dosen melalui peran 

mediasi komitmen 

organisasional tidak 

melalui kepuasan kerja 

dosen di PTS hasil 

merger. 

Integrasi dengan 

Budaya organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap PTS hasil 

merger, dengan 

dibuktikan adanya 

pengaruh budaya 

terhadap kepuasan 

kerja dan komitmen 

organisasional. 
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C. Hasil Penelitian Bidang Perusahaan 

Proses integrasi budaya dalam Organisasi yang berhasil melakukan merger 

dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang perusahaan yang sukses 

melaksanakan merger, meliputi (1) “proses merger yang dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya 8 indikator (Earning per Share, Price 

Earning Ratio, Return on Equity, Current Ratio, Leverage, Operating Profit Margin, 

Total Asset Turnover, dan Inventory Turnover) merger dan akuisisi pada 

perusahaan manufaktur tersebut”; (2) “proses merger yang dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya nilai EVA dan MVA yang positif dan 

fluktuatif”. Selanjutnya penelitian oleh Andini (2015) “proses merger yang 

dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya nilai ROI dan EPS yang 

lebih besar pada sesudah merger serta nilai abnormal return yang lebih besar 

sebelum merger”; (3) “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan terhadap pengumuman 

merger dan akuisisi”; (4) “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya nilai EPS yang meningkatkan nilai perusahaan 

tersebut”; (5) “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya reaksi pasar positif dan menyambut baik adanya keputusan 

perusahaan untuk merger”; (6) “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan pada periode tanggal 

pengumuman saham”; (7) “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan laba dan pendapatan bank serta 

pengelolaan biaya operasional yang semakin optimal dan efisien”; (8) “proses 

merger dikatakan sukses jika perusahaan memilih merger sebagai opsi, hal tersebut 
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ditunjukkan dengan adanya cash flow yang positif”; (9) “proses Merger dikatakan 

sukses jika didukung dengan pemberitaan di media yang tidak mendiskriminasi dan 

memicu wacana yang menimbulkan perdebatan di masyarakat”; (10) “proses 

merger dikatakan sukses jika dasar hukum seperti UU No.5 Tahun 1999, PP No.57 

Tahun 2010 dijalankan dengan baik serta didukung adanya kegiatan pra evaluasi 

merger”; (11) dimana (1) merger pasar sangat penting untuk menciptakan nilai baru 

dan memaksimalkan secara kompetitif program yang berkelanjutan. Hal ini 

dikarenakan pekerjaan pada saat merger sangat luas dan harus dikerjakan secara 

intensif; (2) transaksi penggabungan pasar memperhitungkan pasca merger dan pra 

merger dengan cara mengadopsi strategi lingkungan yang proaktif. Kondisi ini 

ditandai dengan adanya peningkatan data tarif kenaikan produk yang telah 

terdiferensiasi; (3) diyakini pula bahwa proses merger pasar juga dapat 

mengakibatkan penurunan emisi pajak yang lebih rendah; (4) pasca menginduksi 

pengurangan polusi pasar dan pencemaran lingkungan, sehingga dampak merger 

bisa digunakan sebagai analisis kebijakan lingkungan (Siswoko, 2005; Sa’diyah, 

2015; Astria, 2013; Putera, 2016; Putra, 2010; Triwanti, 2010; Natalia, 2012; 

Wijiono, 2011; Binnur, 2013; Murtadlo, 2012; dan Fikhru & Gautier, 2016). 

Selain itu terdapat penelitian yang menyatakan hasil merger tidak sukses 

dikarenakan oleh berbagai hal yang meliputi, (1) “proses merger yang dilakukan 

tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh pada volume 

perdagangan, namun hanya return saham, namun terdapat pengaruh pada return 

saham”; (2) “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya perbedaan sebelum dan sesudah proses merger, namun variabel 

yang memberikan kontribusi dominan terhadap perbedaan kinerja keuangan adalah 
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rasio likuiditas (quick ratio)”. (3) “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal 

tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan sebelum dan sesudah proses 

pengumuman merger dan akuisisi, sehingga tidak memberikan sinyal positif”; (4) 

“proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya penurunan rasio setelah akuisisi dan tidak mempengaruhi peningkatan 

kinerja”; dan (5) “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh yang signifikan pada kinerja keuangan 

perusahaan” (Sulistyowati, 2004; Handayani, 2004; Aritonang, 2004; Aprilianti, 

2015; dan Solicha, 2011). Hasil penelitian yang berkaitan dengan proses merger, 

akuisisi dan integrasi budaya baru juga dipaparkan oleh Astrah, dkk (2015) bahwa, 

(1) penekanan lebih perlu dilakukan pada perencanaan awal terjadinya proses 

integrasi sehingga dapat memacu kinerja yang lebih baik; (2) penelitian merger dan 

akuisis ini bermanfaat bagi manajemen puncak dan praktisi untuk merancang 

integrasi budaya baru pada perusahaan dalam tingkat mikro maupun makro pada 

pertumbuhna ekonomi. Seolah menambah informasi bahwasannya pelaksanaan 

merger dan integrasi budaya dapat dilakukan oleh semua organisasi, Vieru & 

Rivard (2014) menjabarkan hasil penelitiannya (1) pengaruh identitas organisasi 

yang muncul pasca penggabungan proyek di 3 rumah sakit yaitu dengan melakukan 

dukungan terhadap sistem informasi yang unik dari masing-masing tempat yang 

digabungkan; (2) membangun konsep dari identitas organisasi dan benchmarking 

digunakan untuk menganalisa pelaksanaan sistem informasi; (3) pelaksanaan 

sistem informasi pasca merger harus didukung oleh banyak kepentingan karena 

organisasi baru harus menciptakan sinergi yang baru. Hasil penelitian selanjutnya 

dipaparkan oleh Durand (2015) bahwasannya “ketahanan seorang manajer dalam 
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melaksanakan proses perubahan pasca merger suatu organisasi sangat diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan proses merger tersebut, dan adanya pendekatan 

pemahaman proses merger yang mengarah pada sikap antisipasi dan menghindari 

bahaya pasca merger oleh seorang manajer yang memiliki persepsi dan emosi 

positif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Waldman & Javidan (2009) menjelaskan 

bahwa “seorang pemimpin yang kharismatik pada proses merger dan akuisisi 

organisasi menghasilkan integrasi yang efektif dari perusahaan target yang dulunya 

memiliki kondisi yang tidak baik”. 

Proses integrasi budaya dalam Organisasi yang berhasil melakukan merger 

dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang perusahaan meliputi, penelitian yang 

dilakukan oleh Nofo (2010) menjelaskan bahwa “proses perubahan struktur 

organisasi pasca merger telah dilakukan dengan sukses karena penerapan empat 

tahap berjalan dengan baik”. Disisi lain, “peningkatan organisasi akibat merger 

dilakukan dengan sukses terhadap struktur organisasi, hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya aspek kondisional yang mempengaruhi keberhasilan pengingkatan 

organisasi tersebut” (Dadun, 1994). Proses integrasi budaya dalam Organisasi yang 

berhasil melakukan merger dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang 

perusahaan meliputi, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2011) menjelaskan 

bahwa “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan 

dengan tidak ada perbedaan yang positif, karena perusahaan lemah dalam 

menerapkan strategi”. Sementara itu “proses merger yang dilakukan tidak sukses, 

hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peristiwa merger dan akuisisi tidak 

mempengaruhi keputusan investasi karena rata-rata abnormal return saham tidak 

berbeda signifikan” dan “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut 
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ditunjukkan dengan adanya merger dan akuisisi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

keuangan saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-keuangan sehingga sinergi 

yang diharapkan tidak tercapai” (Erni, 2002; Khoiruddin, 2010). Penelitian lain 

oleh Nakoh (2005) memaparkan bahwa “proses merger yang dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya kesepakatan mengambil alih seluruh kegiatan 

usaha dan nilai buku aktiva, kewajiban dan modal”. Bertentangan dengan hal 

tersebut “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya hasil yang menyebutkan tidak ada perbedaan yang signifikan, 

sehingga proses merger yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap kemajuan 

perusahaan”. “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya hasil uji beda dua rata-rata menunjukkan tidak adanya perbedaan 

kemakmuran pemegang saham perusahaan pengakuisisi yang ' signifikan antara 

sebelum dan sesudah tanggal pengumuman”. “proses merger yang dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya rata-rata abnormal return sebelum 

dan sesudah pengumuman merjer dan akuisisi menunjukkan yang tidak signifikan” 

(Olivani, 2007; Prestiwanto, 2002; Rachmawati, 2000). Hasil kajian budaya 

organisasi merger lainnya oleh Zulkarnain (2011) memaparkan bahwa “proses 

merger yang dilakukan sukses, jika hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

mengunakan ketiga skenario (skenario pesimistis, moderat dan optimis) dengan 

mengaplikasikan premi kendali dan discount lack of marketability”. Disisi lain 

Sutrisno (1999) menjelaskan bahwa “proses merger yang dilakukan tidak sukses, 

hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tidak terdapat perbedaan reaksi pasar yang 

signifikan antara pemakaian metode purchase dan metode pooling of interest”. 

“Proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 
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perbedaan signifikan dengan rasio penukaran saham yang telah ditetapkan”. 

“proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan signifkan pada ROE dan Profit Margin on Sales” (Wardani, 2009; 

Willianti, 2001). Selain itu terdapat hasil penelitian kajian hukum merger oleh 

Wiryaningsih (2004) menjelaskan bahwa “proses merger dikatakan sukses jika 

dasar hukum seperti UU No.5 Tahun 1999 dijalankan dengan baik serta didukung 

adanya pengembangan organisasi dengan sumber daya manusia yang handal dan 

manajemen yang baik dalam menerapkan undang-undang tersebut”. 

Proses integrasi budaya dalam Organisasi yang berhasil melakukan merger 

dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang perusahaan meliputi, (1) “intergrasi 

budaya yang dilakukan berhasil, hal tersebut dibuktikan dengan mengurangi efek 

dari preferensi untuk segmentasi pada karyawan kemampuan untuk melepaskan diri 

dari bekerja selama waktu istirahat”; (2) “merger yang dilakukan berhasil, hal 

tersebut dibuktikan dengan investor domestik mendorong pergerakkan harga, yang 

berarti ada asimetri informasi di Bursa Efek Jakarta”; (3) “merger yang dilakukan 

berhasil, hal tersebut dibuktikan dengan faktor organisasi keadilan berpengaruh 

signifikan terhadap budaya organisasi”; (4) “proses integrasi dikatakan sukses jika 

adanya perlindungan kebijakan yang didasari dengan memberikan kesempatan 

untuk meningkatkan kondisi pengaruh lingkungan serta positif pada pertumbuhan 

ekonomi, khususnya dalam perspektif jangka panjang”; (5) “proses integrasi 

dikatakan sukses jika seorang pemimpin atau manajer mampu memberikan 

keputusan yang tepat disetiap kasus yang dihadapinya, serta mampu menjelaskan 

dengan baik kepada anggota organisasinya”; (6) “proses merger dikatakan berhasil 

jika pada integrasi HR di anak perusahaan-perusahaan dari ekonomi Barat 
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dilakukan dengan pemahaman yang jelas tentang kolaborasi manajer lokal dan 

asing dalam merger”; (7) “proses merger dikatakan berhasil jika teknologi jaringan 

sosial dapat dimanfaatkan dengan baik, hal tersebut bertujuan untuk membentuk 

budaya baru dalam melakukan proses merger”; (8) “proses merger dikatakan 

berhasil jika langkah merger perlu menggunakan strategi akluturasi yang memiliki 

khas seperti integrasi, asimilasi, pemisahan dan marginalisasi”; (9) “proses merger 

dikatakan berhasil jika melihat beberapa faktor meliputi perkembangan organisasi, 

perubahan organisasi, dan strategi organisasi, sehingga dengan cara pandang yang 

menyeluruh pula akan membantu organisasi sukses dalam bermerger”; (10) “proses 

merger dikatakan berhasil jika memperhatikan beberapa hal kunci yaitu gaya 

kepemimpinan hands-on, bias untuk tindakan, keterlibatan seluruh staf, terus fokus 

pada pelanggan, komunikasi yang terbuka dan jujur dengan karyawan”; (11) 

“proses merger dikatakan berhasil jika identitas organisasi dapat dilihat sebagai 

dasar dan munculnya rasa identitas bersama serta kepercayaan di antara anggota 

organisasi adalah kunci sukses dari keberhasilan merger tersebut”; (12) “proses 

merger dikatakan berhasil jika identitas organisasi dapat diperoleh dengan 

mempertimbangkan peran kelompok yang berada diluar maupun didalam 

organisasi”; (13) “merger dapat membantu organisasi mengurangi persaingan dan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi”; (14) “keseimbangan kekuatan organisasi 

sangat berpengaruh pada kemampuan analisa misi untuk memperoleh tujuan yang 

lebih baik, hal tersebut di buktikan dengan kemampuan menyatukan organisasi 

yang berbeda kelakuan akan tetapi tetap satu misi”; (15) “semakin berkembangnya 

ilmu merger maka keuntungan industri akan lebih terjamin dan mampu 

berkompetisi dengan sehat” (Foucreault, et. al, 2016; Hanafi, 2002; Ismail, et.al, 
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2016; Roziek, 2011; Valentino & Brunelle, 2004; Łupina-Wegener, 2012; Moffat 

& McLean, 2009; Dauber, 2012; Schraeder & Self, 2003; Nguyen & Kleiner, 2003; 

Klindzic, 2015; Łupina-Wegener, et. al, 2015; Benton & Austin, 2010; La Piana, 

2003; dan Davidson & Ferret, 2006).  

Penelitian lain yang memaparkan bahwa, (1) “kekuatan pondasi manajemen 

perusahaan sebelum merger diikuti dengan teknologi yang menunjang akan 

menghasilkan integrasi budaya merger yang diharapkan”; (2) “gaya kepemimpinan 

adalah penentu keberhasilan Integrasi budaya M&A. Semakin baik hubungan 

dengan karyawan untuk memberikan kebebasan berkreasi, semakin baik pula M&A 

yang akan dihasilkan”; (3) “UE telah menjalankan M&A yang hasilnya sangat baik 

dibuktikan dengan banyaknya outlet yang melaksanka, terlebih dijadikan tolak ukur 

sebagai kontrol keberhasilan dalam acuan peraturan UE”; (4) “komunikasi yang 

nyaman akan mampu mendorong suatu organisasi untuk terus berkembang 

sehinggga mampu tercapainya cita-cita”; (5) “proses merger dan akuisisi yang 

berhasil ditandai dengan adanya proses integrasi yang menyeluruh, mengalir dan 

terlaksana dengan baik”; (6) “perusahaan-perusahaan yang sukses melakukan 

merger didukung oleh oleh adanya kejelasan petunjuk atau arah bagaimana asset-

aset hasil merger itu dapat dipergunakan untuk memperkuat perusahaan ke depan”; 

(7) “merger dan akuisisi merupakan peristiwa organisasional yang  kompleks, dan 

banyak belum dipahami oleh publik, karena para peneli cenderung memberikan 

penjelasan secara sepotong-sepotong”. (8) “dorongan pembelian sahah ditentukan 

kondisi keamanan keuangan dari negara-negara yang terlibat dalam proses merger. 

Kecenderungannya adalah bahwa dalam deal-deal pembelian saham antar negara, 

yang menjadi target secara spesifik adalah dari negara-negara yang memiliki 
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tingkat proteksi lebih buruk terhadap para investor ketimbang negara-negara calon 

pembeli saham mereka”; (9) “perubahan-perubahan organisasi dapat 

mempengaruhi kinerja organisasi”; (10) “para manajer sering meniru 

kecenderungan-kecenderungan berbagai organisasi, dan memberikan janji-janji 

tetapi mengesampingkan kompleksitas kehidupan nyata. Akibatnya memperumit 

usaha-usaha nyata untuk menggunakan idea-idea yang dapat diterima oleh berbagai 

pihak atau individu”; (11) “ini merupakan skenario baru perkembangan ekonomi 

India, dengan berusaha menarik para investor internasional”; (12) “perusahaan-

perusahaan besar melakukan merger lebih mmepertimbangkan aspek efisiensi ke 

depan, terutama dalam menamkan modal yang dimiliki  perusahaan”; (13) “para 

manajer perlu mengenal kondisi budaya kerja yang ada, dan selanjutnya berusaha 

mengembangkan budaya baru da;lam mengantisipasi perubahan-perubahan 

perilaku kerja yang muncul pasca merger” (Greenwood, et. al, 1994; Zhang, 2014; 

Wigger, 2012; Friedman, 2016; Hill, et. al, 2008; Moressi & Pezzi, 2014; Larsson 

& Finkelstein, 1999; Rossi & Volpin, 2003; Pfister, 2009; Alvesson & Speningsson, 

2016; Sinha, 2008; Mueller, 2010; dan Marks, 2003). 

Sutelaand dan Cai (2016) menjabarkan faktor-faktor yang memungkinkan 

mempengaruhi keberhasilan merger dianataranya (a) gagasan tindakan manajerial 

yang sangat penting dalam menunjang proses integrasi pasca merger; (b) 

pengelolaan keuangan yang cepat dan tepat tanpa melalui prosedur multilateral; (c) 

pengambilan keputusan yang sigap; (d) jumlah staf yang terlibat dan kesiapan untuk 

terlibat pasca merger. Dijelaskan oleh Waldman dan Javidan (2009) bahwa dalam 

M&A perusahaan yang dibutuhkan adalah (a) bentuk kepemimpinan karismatik 

yang dapat relevan dengan pelaksanaan merger dan akuisisi perusahaan; (b) bentuk 
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sosialisasi pemimpin yang karismatik dapat membentuk visi kolaboratif dan proses 

pengambilan keputusan yang akhirnya akan tercapai tranformasi kebudayaan dari 

kedua perusahaan hasil penggabungan; (c) kharisma pemimpin yang 

dipersonalisasi akan menghasilkan strategi penyerapan tekanan yang menyertai, 

ketahanan terhadap perubahan dan omset yang bervariasi.  

Selain faktor dan kebutuhan aspek lain dalam M&A perusahaan, ada pula 

beberapa ilmuwan yang melakukan penelitian terkait pengukuran dan kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah M&A. Putra (2016) menunjukkan 

bahwa sebagian besar tidak terjadi peningkatan yang signifikan dari kinerja 

perusahaan-perusahaan yang melakukan M&A melalui perbandingan rasio 

keungan, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan 

setelah dan sebelum M&A pada penelitian ini. Hasil aktualnya menunjukkan bahwa 

sebagian besar tidak terjadi peningkatan yang signifikan dari kinerja perusahaan 

yang melakukan M&A dengan membandingkan rasio keuangan setelah dan 

sebelum M&A. meskipun terdapat rasio keuangan berupa DTA dan RNOA yang 

mengalami perbedaan di tahun kedua, tapi hal ini tidak terjadi lagi di tahun ketiga.  

Dilengkapi oleh Qomaruddin (2015) bahwa (a) aktivitas  M&A telah menjadi suatu 

rutinitas bagi perusahaan sehingga ketika kembali mengumumkan pengumuman 

yang sama maka efeknya tidak terlalu signifikan; (b) adanya kemungkinan 

kebocoran informasi sebelum informasi tersebut diumumkan kepada publik secara 

resmi oleh pihak manajemen. Semakin diperjelas oleh penelitian dari Sutarto (2013) 

bahwa (a) terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dilakukan M&A dibandingkan sesudah M&A diukur dari rasio Current 

Ratio, Quick Ratio, Debt Asset to Ratio, Debt Equity Ratio, Fixed Asset Turnover 
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Ratio dan Operating Profit Margin; (b) tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

pada kinerja keuangan perusahaan sesudah dan sebelum M&A diukur dari rasio 

TAT, NPM, RoA, RoE, EPS, dan PER; (c) terdapat perbedaan yang signifikan 

negatif kinerja perusahaan yang diukur dari return saham perusahaan sesudaj 

melakukan merger dan akuisisi dibandingkan dengan sebelum melakukan M&A. 

Dan kesimpulan yang didapat oleh Fahlevi (2013) bahwa ada indikasi perbedaan 

respon pasar sebelum dan sesudah M&A. 

Adapula hasil penelitian lain terkait integrasi budaya pasca merger dari 

Ovseiko, Melham, Fowler, & Buchan (2017) bahwa budaya organisasi 

mempengaruhi keberhasilan integrasi pasca merger dan kolaborasi akademis klinis. 

Budaya dua warisan dari organisasi yang berbeda tersebut terutama dalam hal 

perubahan akademis akan membawa dampak pada masing-masing identitas, 

layanan klinis, dan keuangan organisasi baru. Penggabungan melalui strategi 

kemitraan dengan universitas dilakukan dalam rangka mencapai kepercayaan diri 

organisasi baru. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yamanoi dan Sayama 

(2013) yaitu (a) struktur jaringan internal dan antar perusahaan secara signifikan 

mempengaruhi perputaran individu, konflik interpersonal, dan komunikasi 

organisasi; (b) kurangnya integrasi budaya menurunkan kinerja keuangan pasca 

merger; (c) integrasi budaya dipengaruhi oleh struktur jarungan di dalam dan di 

antara penggabungan perusahaan. Ditambahkan pula oleh Stinchcomb dan Ordaz 

(2007) bahwa perspektif yang digunakan dalam keberhasilan integrasi budaya 

pasca penggabungan adalah identitas pekerjaan baru yang jelas, kecocokan pegawai 

dengan lingkungan dan beban kerja yang diberikan, adanya pelurusan budaya 

individu yang dikehendaki dalam Organisasi baru dan timbal baik yang baik antara 
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organisasi yang baru kepada karyawan. Sedikit berbeda dengan studi literature yang 

dilaksanakan oleh Dauber (2012), secara khusus M&A diketahui mengalami 

kegagalan yang tinggi dikarenakan adanya perbedaan budaya. Identitas budaya 

baru pada perusahaan pasca merger juga dianggap penting oleh Wegener, 

Schneider, dan Dick (2015) yang mana hal tersebut dapat dicapai melalui adanya 

pendekatan pemangku kepentingan terhadap identitas organisasi akan 

mempengaruhi keberhasilan tersebut. Disamping pemangku kepentingan yang 

berkontribusi, menurut Kroon (2015) bahasa juga turut mempengaruhi kemampuan 

individu untuk memberikan makna pada perubahan keadaan. Bahasa berpengaruh 

pada kondisi sosial untuk menjadi pendorong persepsi tentang ketidaksetaraan 

status antara berbagai kelompok karyawan. 

Sementara itu, Aagaard, Hansen, dan Rasmussen (2016) meneliti terkait 

dengan tantangan dan pengalaman merger dengan hasil permasalahan tersebut 

diantaranya peningkatan permintaan untuk efisiensi, peningkatan permintaan untuk 

efek sinergi nyata dari penggabungan, memecahkan sila untuk meningkatkan 

kolaborasi dan komunikasi, dan perlu menciptakan ruang lingkup yang lebih besar 

untuk kepemimpinan strategis. Situasi pasca merger meminta reorganisasi lebih 

lanjut tidak dapat dimulai dengan mudah. Selain tantangan yang muncul terdapat 

juga faktor lain dalam kondisi universitas yang akan digabung, yaitu jarak 

geografis, lintas sektor/bidang, perpindahan struktur dari federal ke kesatuan juga 

turut berpengaruh terhadap keberhasilan merger. 
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Tabel 4.3 Hasil Pengumpulan Data Bidang Perusahaan 

No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

1 Merger-

Akuisisi 

a. Friendly 

Merger 

b. Hostile 

Merger 

(Sulistiyowati, 

2004) 

Explanatori; 

236 Sampel; 

Survey; 

Analisis 

Regresi dan 

Independent 

T-Test 

a. Merger-akuisisi tidak 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

volume perdagangan; 

b. Merger-akuisisi 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

return saham. 

Tidak adanya respon 

investor ini ada 

kemungkinan disebabkan 

pada tahun tersebut 

(1997) lebih dari 50% 

perusahaan go-publik di 

BEJ menambah dua kali 

dari jumlah tahun 

sebelumnya, baik dengan 

cara stock split, bonus 

share maupun penerbitan 

saham baru. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

tidak adanya 

pengaruh pada 

volume 

perdagangan, namun 

hanya return saham. 

2 Merger dan 

Akuisisi 

a. Earning per 

Share 

b. Price Earning 

Ratio 

c. Return on 

Equity 

d. Current Ratio 

e. Leverage 

(Siswoko, 

2005) 

Explanatori; 

26 Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

a. Earning per Share 

meningkat 

b. Price Earning Ratio 

meningkat 

c. Return on Equity 

meningkat 

d. Current Ratio meningkat 

e. Leverage meningkat 

Meningkatnya hasil 

PER/return on equity 

hanya sebagai sinyal 

bahwa pelaksanaan 

merger dan akuisisi 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan 

meningkatnya 8 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

f. Operating 

Profit Margin 

g. Total Asset 

Turnover 

h. Inventory 

Turnover 

Sample T-

Test) 

f. Operating Profit Margin 

meningkat 

g. Total Asset Turnover 

meningkat 

h. Inventory Turnover 

meningkat 

diharapkan akan mampu 

merubah kondisi 

perusahaan yang serba 

sulit kearah pertumbuhan 

perusahaan yang 

membaik. 

indikator (Earning 

per Share, Price 

Earning Ratio, 

Return on Equity, 

Current Ratio, 

Leverage, Operating 

Profit Margin, Total 

Asset Turnover, dan 

Inventory Turnover) 

merger dan akuisisi 

pada perusahaan 

manufaktur tersebut. 

3 Merger dan 

Akuisisi 

a. Sebelum 

merger dan 

akuisisi 

b. Sesudah 

merger dan 

akuisisi 

(Handayani, 

2004) 

Explanatori; 

27 Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

a. Tidak ada perbedaan 

secara nyata terhadap 

kinerja keuangan sebelum 

dan sesudah dilaksanakan 

merger dan akuisisi; 

b. Secara simultan tidak ada 

perbedaan secara nyata 

terhadap aspek-aspek 

kinerja keuangan; 

Efek dari pelaksanaan 

keputusan merger dan 

akuisisi belum terlihat 

secara nyata atau tidak 

menampakkan adanya 

perbedaan kinerja. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya perbedaan 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

c. Variabel yang 

memberikan kontribusi 

dominan terhadap 

perbedaan kinerja 

keuangan adalah rasio 

likuiditas (quick ratio) 

sebelum dan sesudah 

proses merger. 

4 Merger dan 

Akuisisi 

a. Return 

b. Abnormal 

Return 

c. Aktivitas 

Volume 

d. Perdagangan 

Saham 

(Aritonang, 

2004) 

Explanatori; 9 

Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

a. Tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara 

return pada pengumuman 

merger dan akuisisi; 

b. Pada variabel abnormal 

return saham tidak 

terdapat perbedaan yang 

signifikan pada 

pengumuman merger dan 

akuisisi; 

c. Pada variabel aktivitas 

volume pergadangan 

saham memperoleh hasil 

tidak terdapat perbedaan 

signifikan pada 

pengumuman merger dan 

akuisisi.  

Pengumuman merger dan 

akuisisi tidak mempunyai 

kandungan informasi 

sehingga pasar secara 

keseluruhan tidak 

bereaksi, hal ini terjadi 

Karena pengumuman 

merger dan akuisisi tidak 

dapat memberikan sinyal 

yang positif. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

tidak adanya 

perbedaan sebelum 

dan sesudah proses 

pengumuman merger 

dan akuisisi, 

sehingga tidak 

memberikan sinyal 

positif. 

5 Merger a. Economic 

Value Added 

(EVA) 

(Sa’diyah, 

2015) 

Event Study, 3 

Sampel, 

Kinerja keuangan 

perusahaan BEI yang 

Secara umum kinerja 

keuangan perusahaan 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

b. Market Value 

Added 

(MVA) 

Dokumentasi, 

Deskriptif 

melakukan merger Tahun 

2011 dinilai dengan 

menggunakan EVA dan 

MVA secara umum bernilai 

positif dan fluktuatif. 

berada dalam kondisi 

baik, artinya bahwa 

perusahaan mampu 

menciptakan nilai tambah 

ekonomis pada 

perusahaan dan pasar 

akibat dampak merger. 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya nilai 

EVA dan MVA yang 

positif dan fluktuatif. 

6 Merger a. Return of 

Investment 

(ROI) 

b. Earning Per 

Shares (EPS) 

c. Abnormal 

Return 

(Andini, 2015) Event Study, 2 

Sampel, 

Dokumentasi, 

Deskriptif 

a. Hasil analisis terhadap 

ROI sesudah lebih besar 

dari ROI sebelum merger 

b. Hasil analisis terhadap 

EPS sesudah lebih besar 

dari EPS sebelum merger 

c. Hasil analisis terhadap 

Abnormal Return sebelum 

lebih besar dari Abnormal 

Return sesudah merger 

Penilaian merger dan 

akuisisi dilakukan dengan 

dua pendekatan yaitu 

pendekatan akuntansi 

(perhitungan ROI dan 

EPS merupakan hasil 

kalkulasi atas capaian 

perusahaan atas dasar 

laporan keuangan) dan 

pendekatan respon pasar 

(perhitungan abnormal 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya nilai 

ROI dan EPS yang 

lebih besar pada 

sesudah merger serta 

nilai Abnormal 

Return yang lebih 

besar sebelum 

merger. 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

return dihitung 

berdasarkan respon pasar 

yang ditunjukkan oleh 

harga saham) 

7 Merger dan 

Akuisisi 

a. Rasio 

Likuiditas 

b. Rasio 

Aktivitas 

c. Rasio 

Leverage 

d. Rasio 

Profitabilitas 

e. Rasio Nilai 

Pasar 

f. Rasio 

Pertumbuhan 

(Aprilianti, 

2015) 

Non 

Kausalatif-

Komparatif, 2 

sampel, 

Dokumentasi, 

Uji T (Paired 

Sample T-

Test)  

Tingkat perubahan rasio 

sebelum dan sesudah akuisisi 

pada rasio Likuiditas, 

Profitabilitas, dan Nilai 

Pasar mengalami kenaikan, 

sedangkan rasio Aktivitas 

dan Pertumbuhan mengalami 

penurunan. Di sisi lain ada 

perbedaan pada rasio 

Aktivitas, Leverange, 

Profitabilitas dan Nilai 

Pasar, sedangkan rasio 

Likuiditas, Aktivitas, 

Leverage, Profitabilitas dan 

Penurunan rasio setelah 

akuisisi ini mencerminkan 

bahwa akuisisi tidak 

mampu memberikan andil 

atau pengaruh positif 

terhadap peningkatan 

kinerja keuangan 

perusahaan, yang berarti 

motivasi keuangan dalam 

peristiwa akuisisi belum 

dapat dicapai secara 

maksimal. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya penurunan 

rasio setelah akuisisi 

dan tidak 

mempengaruhi 

peningkatan kinerja. 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

pertumbuhan tidak ada 

perbedaan yang signifikan. 

8 Merger dan 

Akuisisi 

Abnormal 

Return Saham 

(Astria, 2013) Event Study, 8 

Sampel, 

Dokumentasi, 

Deskriptif dan 

Uji beda 

Wilcoxon 

Hasil uji beda menunjukkan 

adanya abnormal return yang 

signifikan, sehingga adanya 

reaksi pasar yang signifikan 

terhadap pengumuman 

merger dan akuisisi 

Pengumuman merger dan 

akuisisi merupak sinyal 

positif bagi investor dala 

mengambil keputusan 

berinvestasi, hal tersebut 

juga menunjukkan bahwa 

merger dan akuisisi yang 

dilakukan emiten 

menghasilkan sinergi 

jangka pendek yang 

terlihat dai abnormal 

return. 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

abnormal return 

yang signifikan 

terhadap 

pengumuman merger 

dan akuisisi. 

9 Merger dan 

Akuisisi 

a. Rasio 

Likuiditas 

(CR) 

b. Rasio 

Solvabilitas 

(DAR) 

(Putera, 2016) Non 

Kausalatif-

Komparatif, 2 

sampel, 

Rasio CR, DAR, NPM, 

ROA, ROE, dan TATO tidak 

menunjukkan perbedaan 

yang signifikan antara 

Peningkatan nilai EPS 

disebabkan Karena sinergi 

positif dalam aktivitas 

merger dan akuisisi 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya nilai 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

c. Rasio 

Profitabilitas 

(NPM, ROA, 

dan ROE) 

d. Rasio 

Aktivitas 

(TATO) 

e. Rasio Pasar 

(EPS) 

Dokumentasi, 

Uji T (Paired 

Sample T-

Test) 

sebelum dan setelah merger 

dan akuisisi, sedangkan rasio 

EPS menunjukkan 

perbedaan yang positif 

antara sebelum dan sesudah 

merger dan akuisisi 

tersebut, peningkatan laba 

tersebut mengindikasikan 

bahwa kemampuan 

perusahaan untuk 

membagikan laba pada 

pemegang saham semakin 

baik yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. 

EPS yang 

meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. 

10 Merger dan 

Akuisisi 

a. Harga Saham 

b. Trading 

Volume 

Activity 

(Putra, 2010) Event Study, 

20 Sampel, 

Dokumentasi, 

Deskriptif  dan 

uji beda 

a. Terdapat perbedaan rata-

rata abnormal return tetapi 

tidak signifikan sebelum 

dan setelah peristiwa 

merger dan akuisisi; 

b. Terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap raa-

rata trading volume 

activity sebelum dan 

setelah peristiwa merger 

dan akuisisi 

Pelaku pasar telah 

memperkirakan isu-isu 

yang berkaitan tentang 

merger atau akuisisi pada 

perusahaan, bahwa 

kejadian merger yang 

dilakukan oleh perusahaan 

membutuhkan waktu yang 

cukup untuk bersinergi 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

reaksi pasar positif 

dan meyambut baik 

adanya keputusan 

perusahaan untuk 

merger. 
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meningkatkan nilai 

perusahaan, serta 

pertumbuhan 

menunjukkan reaksi pasar 

positif dan meyambut 

baik adanya keputusan 

perusahaan untuk merger. 

11 Merger dan 

Akuisisi 

a. Return 

Saham 

b. Rasio 

Keuangan 

(Solicha, 2011) Non 

Kausalatif-

Komparatif, 

12 sampel, 

Dokumentasi, 

Uji T (Paired 

Sample T-

Test) 

Merger dan akuisisi tidak 

berpengaruh secara 

signifikan pada kinerja 

keuangan perusahaan 

pengakuisisi dan perusahaan 

diakuisisi yang diproksikan 

dengan rasio keuangan dan 

return saham. 

Hasil tersebut mungkin 

dikarenakan lemahnya 

strategi, kurangnya 

pengalaman merger dan 

akuisisi pada perusahaan 

pengakuisisi dan faktor 

non ekonomis yaitu untuk 

menyelamatkan 

perusahaan target dari 

kebangkrutan, 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

tidak adanya 

pengaruh yang 

signifikan pada 

kinerja keuangan 

perusahaan. 
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12 Merger dan 

Akuisisi 

Abnormal 

Return 

(Triwanti, 

2010) 

Non 

Kausalatif-

Komparatif, 

54 sampel, 

Dokumentasi, 

Uji T (Paired 

Sample T-

Test) 

Pengumuman merger dan 

akuisisi menghasilkan 

abnormal return yang 

signifikan pada periode 

disekitar tanggal 

pengumuman. 

Adanya respon positif dari 

pasar terhadap keputusan 

perusahaan untuk 

melakukan merger dan 

akuisisi sehingga dalam 

jagka pendek 

menunjukkan adanya 

perbedaan kinerja saham 

periode sebelum dan 

sesudah merger dan 

akuisisi.  

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

abnormal return 

yang signifikan pada 

periode tanggal 

pengumuman saham. 

13 Merger Bank a. Likuiditas 

b. Rentabilitas 

c. Solvabilitas 

d. Return 

Saham dan 

Nilai Pasar 

(Natalia, 2012) Non 

Kausalatif-

Komparatif, 2 

sampel, 

Dokumentasi, 

Uji T (Paired 

Bank CIMB Niaga pada saat 

sebelum merger (Bank Niaga 

dan LippoBank) mengalami 

penurunan rasio CR, LDR, 

LAR, ROE, BOPO, CAR, 

dan EPS. Pada tahun 

pertama merger, Bank CIMB 

Salah satu penyebab 

utamanya adalah biaya 

merger yang harus 

dikeluarkan pada tahun 

2008. Pada tahun 2009-

2010, Bank CIMB Niaga 

mulai bangkit dan terjadi 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

peningkatan laba dan 

pendapatan bank 

serta pengelolaan 
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Sample T-

Test) 

Niaga belum mampu 

memperbaiki penurunan 

masing-masing rasio 

tersebut. 

banyak peningkatan 

kinerja keuangan 

berdasarkan rasio 

keuangan. Pengelolaan 

biaya operasional yang 

semakin optimal dan 

efisien mendukung 

peningkatan laba dan 

pendapatan bank. 

biaya operasional 

yang semakin 

optimal dan efisien.. 

14 Merger quick ratio, 

total assets 

turnover, debt 

to total assets 

ratio, debt to 

equity ratio, 

operating profit 

margin, net 

profit margin 

(Prasetyo, 

2011) 

Explanatori; 

38 Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap quick 

ratio, total assets turnover, 

debt to total assets ratio, debt 

to equity ratio, operating 

profit margin, net profit 

margin dan return on 

Faktor yang menjadi 

kemungkinan penyebab 

tidak adanya perbedaan 

yang positif adalah karena 

perusahaan lemah dalam 

menerapkan strategi, serta 

adanya tujuan lain selain 

tujuan ekonomis seperti 

menguasai perusahaan 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

tidak ada perbedaan 

yang positif, karena 

perusahaan lemah 

dalam menerapkan 

strategi. 
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dan return on 

invesment 

invesment pada periode satu 

tahun sebelum melaksanakan 

merger dan akuisisi dengan 

periode satu tahun dan dua 

tahun setelah melaksanakan 

merger dan akuisisi. 

Perbedaan yang signifikan 

hanya terdapat pada kinerja 

keuangan current ratio dan 

fixed assets turn over pada 

periode satu tahun setelah 

merger dan akuisisi, serta 

kinerja return on equity 

periode dua tahun setelah 

merger dan akuisisi 

lain untuk membangun 

sebuah perusahaan yang 

lebih besar 

15 Merger Abnormal 

Return Saham 

(Erni, 2002) Explanatori; 5 

Sampel; 

Survey; Uji 

Rata-rata abnormal return 

saham sebelum merger dan 

akuisisi tidak berbeda secara 

Peristiwa merger dan 

akuisisi dan pemilihan 

metode akuntansi untuk 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 
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Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

signifikan dengan sesudah 

merger dan akuisisi. Rata-

rata abnormal return saham 

yang menggunakan metode 

purchase tidak berbeda 

secara signifikan dengan 

perusahaan yang 

menggunakan metode 

pooling of interest. 

merger dan akuisisi 

mempengaruhi keputusan 

investasi, yang tercermin 

dari abnormal return 

saham perusahaan 

akuisitor di seputar 

tanggal pengumuman. 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

peristiwa merger dan 

akuisisi tidak 

mempengaruhi keputusan 

investasi. 

ditunjukkan dengan 

adanya peristiwa 

merger dan akuisisi 

tidak mempengaruhi 

keputusan investasi 

karena rata-rata 

abnormal return 

saham tidak berbeda 

signifikan 

16 Merger Rasio keuangan 

(rasio likuiditas, 

rasio ungkitan, 

rasio aktivitas, 

(Khoiruddin, 

2010) 

Explanatori; 1 

Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Tidak ada perbedaan kinerja 

yang signifikan untuk 

periode sebelum dengan 

sesudah merger dan akuisisi 

Dari hasil analisis tersebut 

dapat disimpulkan bahwa 

merger dan akuisisi tidak 

berpengaruh signifikan 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 
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dan rasio 

profitabilitas) 

Sample T-

Test) 

dari sisi rasio keuangan. 

Meskipun terdapat beberapa 

rasio yang mengalami 

kenaikan maupun penurunan 

namun perubahan tersebut 

tidak signifikan. Pada 

pengujian abnormal return 

menggunakan uji t sampel 

berpasangan selama periode 

jendela yaitu 20 hari 

sebelum dan 20 hari sesudah 

pengumuman merger dan 

akuisisi terjadi penurunan 

abnormal return saham tetapi 

perubahan yang terjadi tidak 

signifikan sehingga dapat 

disimpulkan abnormal return 

sebelum merger dan akuisisi 

terhadap kinerja keuangan 

dan kinerja saham 

perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena merger 

dan akuisisi tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor 

keuangan saja tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor 

non-keuangan sehingga 

sinergi yang diharapkan 

tidak tercapai. 

adanya merger dan 

akuisisi tidak hanya 

dipengaruhi oleh 

faktor keuangan saja 

tetapi juga 

dipengaruhi oleh 

faktor non-keuangan 

sehingga sinergi 

yang diharapkan 

tidak tercapai. 
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tidak berbeda dengan 

abnormal return setelah 

merger dan akuisisi. 

17 Merger Rasio likuiditas 

dan 

profitabilitas 

(Nakoh, 2005) Explanatori; 2 

Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test), analisis 

rasio 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa 

merger antara PT. Siloam 

Glenagles Healht Tbk, 

dengan PT. Baligraha 

Medikatama, Tbk 

dilaksanakan berdasarkan 

Rapat Umum Luar Biasa 

para pemegang saham No. 

57 tanggal 5 Januari 2000 

yang dibuat dihadapan 

Notaris Ny. Rukmansanti 

Handjastya, SH 

Penggabungan badan 

usaha tersebut 

pelaksanaannya secara 

efektif akan dilakukan 

pada tanggal 31 Januari 

2000. Sejak tanggal 

tersebut PT. Baligraha 

Medikatama, Tbk 

mengambil alih seluruh 

kegiatan usaha dan nilai 

buku aktiva, kewajiban 

dan modal PT. Siloam 

Glenagles Health Care, 

Tbk, Selanjutnya PT. 

Siloam Glenagles Health 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

kesepakatan 

mengambil alih 

seluruh kegiatan 

usaha dan nilai buku 

aktiva, kewajiban 

dan modal. 
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18 Merger Return saham; 

Abnormal 

return dan 

Cumulative 

wealth index 

(Olivani, 2007) Explanatori; 

30 Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

(1) terdapat abnormal return 

yang signifikan pada t-1 dan 

t=0 pada tanggal 

pengumuman merger dan 

akuisisi. (2) Terdapat 

perbedaan abnormal return 

yang signifikan pada 

perusahaan yang melakukan 

related dan unrelated merger. 

(3) Ratarata cumulative 

wealth index perusahaan 

yang melakukan related 

merger tidak berbeda dengan 

perusahaan yang melakukan 

unrelated merger meski 

terdapat indikasi perbedaan 

cumulative wealth index 

Pengaruh pengumuman 

merger dan akuisisi 

terhadap return saham 

perusahaan pengakuisisi 

yang diukur dari besarnya 

abnormal return dan 

cumulative wealth index 

menyebutkan tidak ada 

perbedaan yang 

signifikan, sehingga 

proses merger yang 

dilakukan tidak 

berpengaruh terhadap 

kemajuan perusahaan  

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya hasil yang 

menyebutkan tidak 

ada perbedaan yang 

signifikan, sehingga 

proses merger yang 

dilakukan tidak 

berpengaruh 

terhadap kemajuan 

perusahaan 
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19 Merger Abnormal 

return 

(Prestiwanto, 

2002) 

Explanatori; 

34 Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak 

terdapat rata-rata ubnormal 

return positif yang signifikan 

dari pemegang saham 

perusahaan pengakuisisi di 

seputar tanggal 

pengumuman. 

Penemuan ini konsisten 

dengan penelitian 

sebelumnya. Hasil uji 

beda dua rata-rata 

menunjukkan tidak 

adanya perbedaan 

kemakmuran pemegang 

saham perusahaan 

pengakuisisi yang ' 

signifikan antara sebelum 

dan sesudah tanggal 

pengumuman. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya hasil uji beda 

dua rata-rata 

menunjukkan tidak 

adanya perbedaan 

kemakmuran 

pemegang saham 

perusahaan 

pengakuisisi yang ' 

signifikan antara 

sebelum dan sesudah 

tanggal 

pengumuman. 

20 Merger Bank rata-rata 

abnormal return 

(Rachmawati, 

2000) 

Explanatori; 

36 Sampel; 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa rata-rata abnormal 

Namun uji beda dua rata-

rata terhadap rata-rata 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 
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sebelum dan 

sesudah 

pengumuman 

merjer dan 

akuisisi 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

return yang signifikan sudah 

terjadi beberapa hari 

sebelum dan sesudah 

pengumuman merjer dan 

akuisisi, bukti sesuai dengan 

penelitian terdahulu 

abnormal return sebelum 

dan sesudah pengumuman 

merjer dan akuisisi 

menunjukkan yang tidak 

signifikan. Hal berarti 

bahwa rata-rata abnormal 

return sebelum dan 

sesudah pengumuman 

merjer dan akuisisi secara 

statistik tidak berbeda 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya rata-rata 

abnormal return 

sebelum dan sesudah 

pengumuman merjer 

dan akuisisi 

menunjukkan yang 

tidak signifikan. 

21 Merger Discounted 

cash flow dan 

Relative 

valuation 

(Zulkarnain, 

2011) 

Metode arus 

kas 

terdiskonto 

(discounted 

cash flow) dan 

pendekatan 

perbandingan 

data pasar 

Hasil penilaian dengan 

skenario pesimistis 

(menggunakan metode 

relative valuation) diperoleh 

hasil sebagai berikut : untuk 

estimasi nilai menggunakan 

rasio PER sebesar Rp12,87,-, 

berdasarkan PBV sebesar 

Hasil yang didapat dengan 

mengunakan ketiga 

skenario tersebut dengan 

mengaplikasikan premi 

kendali dan discount lack 

of marketability, maka 

nilai pasar wajar per 

lembar saham PT Bakrie 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, 

jika hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya mengunakan 

ketiga skenario 

(skenario pesimistis, 

moderat dan 
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(relative 

valuation) 

analisa 

proyeksi 

penjualan atau 

pendapatan, 

proyeksi 

laporan 

keuangan, 

proyeksi arus 

kas bebas (free 

cash flow), 

penentuan 

tingkat 

diskonto atau 

tingkat balikan 

yang 

diharapkan 

Rp508,52,- dan berdasarkan 

P/S ratio sebesar Rp251,71,-. 

Hasil rata-rata ketiga nilai 

tersebut menunjukkan bahwa 

nilai saham PT Bakrie 

Telecom Tbk per lembar 

berdasarkan metode relative 

valuation adalah sebesar 

Rp247,39,-. Hasil penilaian 

dengan skenario moderat dan 

optimis (menggunakan 

metode discounted cash 

flow) diperoleh estimasi nilai 

intrinsik saham PT Bakrie 

Telecom Tbk berkisar antara 

Rp365,80,- sampai dengan 

Rp396,28,-. 

Telecom Tbk saat ini 

adalah Rp365,80,- 

(mengalami overvalue 

bila dibandingkan dengan 

harga yang 

diperdagangkan di bursa). 

optimis) dengan 

mengaplikasikan 

premi kendali dan 

discount lack of 

marketability. 
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dan estimasi 

nilai. 

22 Merger Metode 

Akuntansi 

(Sutrisno, 

1999) 

Explanatori; 

57 Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

Aktivitas merger dan akuisisi 

pada perusahaan publik yang 

terdaftar di PT Bursa Efek 

Jakarta secara siginifikan 

berpengaruh terhadap 

keputusan investasi bagi 

investor, seperti yang 

tercermin dalam harga 

saham. analisis selanjutnya 

menunjukkan bahwa metode 

purchase lebih banyak 

digunakan daripada metode 

pooling of interest. Studi 

juga menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan 

dependensi antara metode 

Studi ini menyimpukan 

bahwa tidak terdapat 

perbedaan reaksi pasar 

yang signifikan antara 

pemakaian metode 

purchase dan metode 

pooling of interest. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya tidak 

terdapat perbedaan 

reaksi pasar yang 

signifikan antara 

pemakaian metode 

purchase dan metode 

pooling of interest 
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akuntansi dengan jenis 

akuisisi. 

23 Merger Rasio 

penukaran 

saham dalam 

merger 

(Wardani, 

2009) 

Explanatori; 2 

Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test) 

PT Caraka Berkat Sarana 

sebagai perusahaan target 

dinilai terlalu tinggi. Nilai 

perusahaan PT Siwani 

Trimitra, Tbk sebesar Rp 

0,06 per saham, sedangkan 

nilai perusahaan PT Caraka 

Berkat Sarana berkisar 

antara Rp 41.453,52 per 

saham – Rp 366.019,08 per 

saham. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

estimasi kewajaran rasio 

penukaran saham sebesar 

1:690.892 saham. 

Dengan demikian terdapat 

perbedaan signifikan 

dengan rasio penukaran 

saham yang telah 

ditetapkan sebesar 

1:4.000, dimana PT 

Siwani Trimitra, Tbk 

membayar lebih rendah 

pada PT Caraka Berkat 

Sarana. 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

perbedaan signifikan 

dengan rasio 

penukaran saham 

yang telah 

ditetapkan. 
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24 Merger ROE, Profit 

Margin on 

Sales, ROA dan 

rasio Total 

Deht/Total 

Asset 

(Willianti, 

2001) 

Explanatori; 

22 Sampel; 

Survey; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-

Test), Analisis 

Regresi 

Untuk periode satu tahun 

sebelum dan dua tahun 

sesudah perusahaan 

melakukan merger dan 

akuisisi vertikal, ditemukan 

perbedaan signifikan pada 

Profit Margin on Sales, dan 

Rasio Total Deht, Total 

Asset sedangkan ROE dan 

ROA tidak menunjukkan 

perbedaaan signifikan. 

Pada perusahaan yang 

melakukan merger dan 

akuisisi horizontal, satu 

tahun sebelum dan dua 

tahun sesudah 

diberlakukannya 

kebijakan merger 

ditemukan perbedaan 

signifkan pada ROE dan 

Profit Margin on Sales. 

Sedangkan untuk ROA 

dan rasio Total Deht/Total 

Asset, tidak menunjukkan 

perbedaan yang berarti 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

perbedaan signifkan 

pada ROE dan Profit 

Margin on Sales. 

25 Perubahan 

Struktur 

Organisasi 

Pasca Merger (Nofo, 2010) Deskriptif, 

Studi 

Kepustakaan, 

Studi 

Pelaksanaan perubahan 

struktur organisasi 

Kopindosat pasca merger 

melalui empat tahap yang 

Perubahan struktur 

tersebut berjalan sesuai 

dengan langkah yang 

telah diterapkan oleh 

Proses perubahan 

struktur organisasi 

pasca merger telah 

dilakukan dengan 
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Lapangan, 

Menelaah-

Reduksi Data 

sudah baik dan hambatan 

yang timbul pada 

pelaksanaan perubahan dapat 

diatasi oleh agen perubahan 

Kopindosat 

Kopindosat meliputi 

strategi koperasi, 

penambahan divisi baru, 

rencana kerja, dan sumber 

daya manusia 

sukses karena 

penerapan empat 

tahap berjalan 

dengan baik 

26 Peningkatan 

Organisasi 

Merger 

Struktur 

Organisasi 

(Dadun, 1994) Deskriptif-

Analisis; 

Kepustakaan, 

penelitian 

lapangan 

Pengaruh peningkatan 

ukuran organisasi akibat 

merger terhadap dimensi-

dimensi struktur organisasi 

ternyata positif 

Aspek kondisional merger 

mempengaruhi tingkat 

pengaruh dua variabel 

tersebut, pengaruh merger 

terlihat dalam dimensi 

kewenangan yang 

mengharuskan organisasi 

untuk tetap menerapkan 

prinsip sentralisasi dalam 

beberapa kewenangan 

pengambilan keputusan 

Peningkatan 

organisasi akibat 

merger dilakukan 

dengan sukses 

terhadap struktur 

organisasi, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya aspek 

kondisional yang 

mempengaruhi 

keberhasilan 

pengingkatan 

organisasi tersebut. 
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27 Proses merger  Roberta Hill et 

al. (Hill, 

Weiner, & 

Weiner, 2008) 

SEVEN STEPS 

TO MERGER 

EXCELLENCE 

by: Roberta 

Hill, Sandy 

Weiner, Sandy 

Weiner (Hill et 

al., 2008) 

 

Issues: 

September / 

October 2008. 

Ivey Business 

School 

Qualtitative 

study 

Di dalam artikel ini 

diketengahkan 5 isu penting 

yang menetukan 

keberhasilan merger dan 

akuisisi sebagaimana 

diikhtisarkan dalam gambar 

berikut 

  

Bagaimana kepemimpinan 

korporasi memfokuskan 

energinya dalam hal 

pengembangan waktu dan 

visi yang mendorong 

Organisasai yang 

dibangun dengan visi 

bersama dan dipahami 

oleh segenap anggota 

mampu menumbuhkan 

semangat partisipasi yang 

tingggi bagi seluruh staf. 

Hal ini sejalan dengan 

pengalaman-pengalaman 

yang ditunjukkan oleh 

organisasi-organisasi yang 

sukses melakukan merger. 

Proses merger dan 

akuisisi yang 

berhasil ditandai 

dengan adanya 

proses integrasi yang 

menyeluruh, 

mengalir dan 

terlaksana dengan 

baik.. 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

Western 

University 

Canada 

 

Roberta Hill is 

a partner and 

heads up the 

Inner Spirit 

Leadership 

Program at 1-

Focus 

International. 

She works as a 

professional 

leadership 

consultant and 

coach to both 

the public and 

keterlibatan para pegawai 

atau anggota, dan 

mempengaruhi efektivitas 

post-merger. Faktor tunggal 

terpenting untuk 

keberhasilan post-merger 

dan ketahanan jangka 

panjang adalah keterlibatan 

dan integrasi para anggota 

dari awal sampai dengan 

penciptaan  identitats umum 

sekitar visi bersama. 

 

Terdapat tujuh langkah 

proses merger yang unggul 

atau sukses: 

Pelibatan para anggota. 

Visi bersama. 
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private sectors 

on issues 

surrounding 

change and 

transition. 

Analisis. 

Dalam rangka menilai realita 

yang sedang dihadapi sesuai 

dengan strategi perusahaan 

atau organiosasi. 

Tindakan.  

Mendukung proses dengan 

membangun rasa memiliki di 

dalam implimentasi proses 

itu. 

Implimentasi.   

Membangun dan 

menciptakan momentum 

Perawatan:  

Memfokuskan perhatian 

pada arah dan energy 

identitas baru komporasi. 

Renewal:  
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Penilaian kembali dan 

rekreasi 

28 Culture  Merging Two 

Global 

Company 

Cultures 

Matthew Bird 

(Bird, 2015) 

Harvard 

Business 

Review, August 

4, 2015. 

Matthew Bird 

is an Assistant 

Professor at 

Universidad del 

Pacifico. 

Previously, he 

Qualitative 

study 

In a global organization like 

P&G, it’s not just about 

maintaining the balance 

between two alternatives, but 

doing so while leading a 

sprawling organization 

across roughly 80 national 

cultures. The tightrope turns 

into a suspended spider web. 

This is what Nagrath and his 

fellow P&G leaders faced in 

their blockbuster acquisition 

of Gillette. They kept their 

balance and self-corrected 

using at least four methods: 

Successfully managing 

with culture in mind is an 

art based on judgment – 

like a tightrope act, it 

hinges on balance. Or 

according to the words of 

famed French high wire 

walker, Philippe Petit, it’s 

about seeking self-

correction and turning it 

into an art. 

In a global organization 

like P&G, it’s not just 

about maintaining the 

balance between two 

alternatives, but doing so 
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was a research 

associate at 

Harvard 

Business 

School, and 

Research 

Director for 

Harvard 

University’s 

Advanced 

Leadership 

Initiative. 

Decategorize. When contact 

occurs in a situation like an 

acquisition and in-groups 

and out-groups form, 

members of the in-group 

have a tendency to 

homogenize members of the 

out-group, without attention 

to the diversity and 

differences within the out-

group. To overcome this, 

leaders may structure contact 

situations so that members of 

the in-group and out-group 

must treat one another as 

individuals. P&G leadership 

took great pains to create 

integration teams composed 

while leading a sprawling 

organization across 

roughly 80 national 

cultures. 

 



    

 

78 
 

No 
Main 
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Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

of both groups who must 

work on shared tasks, thus 

forcing them to personalize 

their interactions and focus 

on specific, shared goals. 

Recategorize. Another way 

to overcome in-group/out-

group biases is to develop a 

superordinate category that 

includes both groups, thus 

enabling preservation of 

their cultural identities – and 

associated attributes – while 

creating a new, larger in-

group. The challenge is to 

create a new “we.” It is 

common in mergers, for 

example, to rename the new 
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organization to communicate 

this recategorization. 

Although P&G didn’t 

rename itself, like other 

companies, they pursued 

other forms of renaming. 

Mutual differentiation. A 

related but distinct approach 

is to identify 

complementarities and 

structure group relations 

around them. Two groups 

may identify their 

relationship as a division of 

labor in service of a common 

goal. In the process, in-

groups develop positive 

attitudes toward the out-
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group, while preserving the 

original identities. For 

example, Public Group, a 

French marketing and 

advertising agency, 

preserved acquired agency 

identities by 

reconceptualizing 

relationships as that of a 

family – families may elbow 

one another and even fight 

sometimes, but in the end 

they are family and help one 

another. Likewise, Gillette’s 

focus on male consumers 

complemented P&G’s 

expertise in female 

consumers. Gillette’s 
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merchandising expertise 

complemented P&G’s 

branding acumen. 

Healthy debate.    

Sometimes the cultural 

norms, values, and beliefs 

may inevitably conflict. At 

some point the value for 

hierarchy must contradict 

egalitarianism or consensus 

decision-making runs up 

against clearly demarcated 

decision rights. P&G leaders 

called out early the 

importance of taking the best 

of both, even if that meant 

recognizing Gillette 

practices as better. This was 
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indeed the case in the 

development of a new 

decision-making protocol to 

move P&G away from their 

nemawashi tendencies. 

Successfully managing 

through culture depends on 

the ability to understand it 

well enough to know 

whether, when, and how to 

take it into account. Too 

much emphasis on difference 

blinds you to the 

commonalities between 

groups. Yet at the same time 

it is easy to assume that 

others are just like you, that 

there is a universal way of 
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being human. As a native 

from Hyderabad sitting in 

Cincinnati, Nagrath 

developed this sensitivity. 

The managerial art lies in 

developing awareness to 

differences without paying 

undue attention to them. 

Whether you’re integrating a 

culturally diverse team or 

adapting a product for a new 

market, the key is balance – 

and to self-correct before 

you fall. 
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29 Pertimbangan 

investasi 

 Dennis C. 

Mueller 

(Muller) 

Quantitative 

empirical 

study and the 

literature 

review 

Studi terhadap 38 Korporasi 

oleh Mueller (Muller) di US 

sebagai berikut: 

 

 menunjukkan bahwa 

kebanyakan perusahaan-

perusahaan besar 

melakuklan investasi ke 

perusahaan-perusahaan yang 

memiliki nilai rate return 

rendah ketimbang biaya 

peluang yang dimiliki oleh 

pemegang saham bersama. 

Kesimpulan penelitian ini 

memiliki implikasi untuk 

teori perusahaan (theory 

of the firm) dan memiliki 

implikasi penting tehradap 

efisiensi sektor korporasi. 

 

Perusahaan-

perusahaan besar 

melakukan merger 

lebih 

mmepertimbangkan 

aspek efisiensi ke 

depan, terutama 

dalam menamkan 

modal yang dimiliki  

perusahaan 
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D. Hasil Penelitian Bidang Perbankan 

Proses integrasi budaya dalam Organisasi yang berhasil melakukan merger 

dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang perbankan meliputi, penelitian yang 

dilakukan oleh Supriyanto (2008) “integrasi budaya kerja mempengaruhi proses 

dalam berorganisasi, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaruh terhadap 

beberapa variabel dalam penelitian yaitu merger bank, adaptasi diri dan komitmen 

kerja. Selain itu, proses merger yang dilakukan telah sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya pengaruh terhadap variabel respon sikap”. Penelitian 

selanjutnya memaparkan bahwa, (1) “proses merger yang dilakukan tidak sukses, 

hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan sebelum dan sesudah 

proses merger”; (2) “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan sebelum dan sesudah proses merger”; 

(3) “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya perbedaan menurun/negatif sebelum dan sesudah proses merger, sehingga 

membuat keuangan perbankan menurun”; (4) “proses merger yang dilakukan 

sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya lima faktor yang saling 

mempengaruhi dalam proses merger yaitu Faktor Realibility (kehandalan); Faktor 

Assurance (jaminan); Faktor Responsive (daya tanggap); Faktor Tangible 

(fisik/nyata); dan Faktor Empathy (empati)”; (5) “proses merger yang dilakukan 

sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan yang dilihat dari 

pengelolaan modal, aktiva, maupun kewajiban-kewajibannya”; (6) “proses merger 

yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan atas dasar single presence 

policy telah berhasil dalam menjaga tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan 

merger”; (7) “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan 
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dengan hasil nilai EVA yang negative baik sebelum dan sesudah merger”; (8) 

“proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

pengaruh positif dari ROA terhadap CAR, LDR, NPL, dan BOPO pada kinerja 

keuangan perbankan”; (9) “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif dari BOPO, CAR, dan MSHARE 

terhadap ROA pada kinerja keuangan perbankan”; (10) “proses merger dikatakan 

sukses jika dasar hukum seperti UU No.5 Tahun 1999 dijalankan dengan baik serta 

didukung adanya Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006”; (11) “proses 

merger dikatakan sukses jika dasar hukum seperti UU No.5 Tahun 1999 dijalankan 

dengan baik serta didukung adanya pengaturan Single Presence Policy” 

(Warokhmah, 2005; Zen, 2003; Hariyanti, 2000; Triatmadja, 2001; Permatasari, 

2010; Hutama, 2016; Qomaria, 2016; Perdana, 2012; Affandy, 2012; Rosida, 2011; 

Wahyuni, 2010). 

Proses integrasi budaya dalam Organisasi yang berhasil melakukan merger 

dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang perbankan meliputi, penelitian yang 

dilakukan oleh Rahayu (2005) menjelaskan bahwa “proses integrasi atau budaya 

organisasi yang dilakukan dalam Organisasi hasil merger telah berhasil, hal tersebut 

ditunjukkan dengan penerapan learning organization yang baik dilihat dari 

dinamika pembelajaran, transformasi organisasi, pemberdayaan manusia, 

manajemen pengetahuan, dan aplikasi teknologi”. Proses integrasi budaya dalam 

Organisasi yang berhasil melakukan merger dibuktikan dengan beberapa penelitian 

bidang pendidikan meliputi, penelitian yang dilakukan oleh Riza (2009) 

menjelaskan “budaya dan keefektifan Organisasional Merger, hal tersebut 

ditunjukkan dengan diketahui adanya perbedaan budaya sekarang antara kedua 
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bank tetapi tidak berpotensi menimbulkan konflik”. Penelitian lain oleh Andriati 

(2003) menjelaskan bahwa, “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya kondisi Bank lebih baik sesudah proses merger, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya bantuan dari BPPN yang mewakili Pemerintah 

melakukan Penempatan Modal”. Selain itu penelitian lain oleh Denis (2008) 

menjelaskan bahwa “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan 

dengan adanya nilai buku saham yang lebih tinggi dibanding nilai buku saham bank 

sebelum merger”. Penelitian lain oleh Bramantyo (2010) menjelaskan bahwa 

“proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan kinerja pasca merger”. Penelitian oleh Handoyo (2009) menjelaskan 

bahwa, “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya kinerja Bank membaik dengan adanya kebijakan Merger”. Penelitian lain 

oleh Kamil (2005) menjelaskan bahwa “proses merger yang dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya aspek CAMEL (capital, asset quality, 

management, earning dan liquidity) menunjukkan bahwa kondisi keuangan BDI 

setelah merger menjadi lebih baik”. Penelitian oleh Muliadi (2002) menjelaskan 

bahwa “proses merger yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya perbedaan yang signifikan pada total aset dan dana”. Penelitian berikutnya 

oleh Elviandi (2005) memaparkan bahwa “proses merger dikatakan sukses jika 

dasar hukum seperti UU No.5 Tahun 1999 dijalankan dengan baik serta didukung 

adanya pengembangan organisasi dengan sumber daya manusia yang handal”. 

Penelitian lain oleh Ratuanak (2008) menjelaskan bahwa “proses merger dikatakan 

sukses jika peraturan perundangan yang mengatur tentang merger didalam bidang 

perbankan dapat mengakomodasi dan memperjelas hak dan kewajiban dari 
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pemegang saham minoritas bank yang dijadikan platform dengan bank yang 

digabung”. Dilengkapi oleh Oktaviyani (2015) terkait hasil penelitian terkait M&A 

di keuangan perbankan menunjukkan  bahwa kinerja keuangan aspek permodalan 

(CAR) dan likuiditas (LDR) tidak mengalami perbedaan antara sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisis. Sedangkan untuk aspek aset (PPAP), 

selisih bunga (NIM), dan profitabilitas (ROA) mengalami perbedaan sebelum dan 

sesudah M&A. 

Proses integrasi budaya dalam Organisasi yang berhasil melakukan merger 

dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang perbankan meliputi, penelitian yang 

dilakukan oleh Gomes, et. al (2012) bahwa, “pentingnya pembagian regional dalam 

mengelola M&A mengacu pada budaya yang ada sehingga mampu meminimalisir 

terjadi nya kegagalan integrase budaya M&A”. Sedangkan kajian lain oleh Vennet 

(1996) menyebutkan bahwa “para perusahaan pengambil alih aset (take overs) 

secara dominan dipengaruhi oleh motif-motif defensip dan manajerial seperti upaya 

perluasan target perusahaan”. “Gelombang merger komibinasi atau total cenderung 

diakibatkan kondisi waktu pasar atau implikasi dari goncangan-goncangan industri 

dunia yang mendorong perlunya tindakan merger untuk memfasilitasi perubahan-

perubahan terhadap lingkungan baru” (Harford, 2005). Disisi lain Mitchell & 

Mulherin (1999) menjelaskan bahwa “situasi pasar menentukan kebijakan-

kebijakan pembelian aset dan mendorong proses merger untuk melakukan langkah-

langkah strategis perubahan organisasi”. 

Indrawati (2006) menjelaskan terkait kerangka etika sebagai 

pengembangan budaya di bank hasil merger bahwasannya pentingnya program 

sosialisasi bagi seluruh karyawan sehingga terbentuk kesadaran akan nilai-nilai 
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bersama (shared values) sehingga mereka bekerja dengan persepsi dan sudut 

pandang yang sama sesuai dengan budaya organisasi.  Menurut Mohammad dan 

Handoko (2014) analisis budaya baru pada kasus merger di bank yaitu ekspektasi 

budaya perusahaan yang baru pada Bank X dan Y tidak menimbulkan perbedaan 

yang signifikan. Budaya yang ada yaitu team work and outcome orientation, 

prudent, rule oriented, innovation, stability, and competitiveness.    
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Tabel 4.4 Hasil Pengumpulan Data Bidang Perbankan 

No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

1 Integrasi 

Budaya Kerja 

a. Pre-

Institutionalization; 

b. Semi-

Institutionalization; 

c. Full-

Institutionalization. 

(Supriyanto, 

2008) 

Ex Post Facto; 

100 Sampel; 

Kuesioner; 

Structural 

Equation 

Modeling (SEM); 

Metode Partial 

Least Square 

(PLS) 

a. Respon sikap 

(konstruktif) 

berpengaruh 

terhadap integrasi 

budaya kerja 

pegawai bank;  

b. Integrasi budaya 

kerja berpengaruh 

terhadap kinerja 

pegawai bank. 

Semakin tinggi integrasi 

budaya kerja akan 

semakin dapat 

meningkatkan kinerja 

pegawai bank merger; 

dan integrasi budaya 

kerja terbukti 

memberikan sumbangan 

terbesar terhadap kinerja 

pegawai bank merger 

Integrasi Budaya 

Kerja mempengaruhi 

proses dalam 

berorganisasi, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

pengaruh terhadap 

beberapa variabel 

dalam penelitian 

yaitu merger bank, 

adaptasi diri dan 

komitmen kerja. 

2 a. Merger 

Bank 

(Proses) 

b. Merger 

Bank (Hasil) 

a. Unfrezzing 

(Persiapan); 

Managing Change 

(Pelaksanaan); 

Reinforcing 

Change 

(Penguatan). 

(Supriyanto, 

2008) 

Ex Post Facto; 

100 Sampel; 

Kuesioner; 

Structural 

Equation 

Merger bank 

berpengaruh terhadap 

respon sikap pegawai 

secara positif dan 

signifikan; 

Jika merger bank dinilai 

baik oleh pegawai maka 

dapat memberikan 

pengaruh yang baik 

Proses merger yang 

dilakukan telah 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya pengaruh 
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Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

b. Perubahan Struktur 

Organisasi; 

Perubahan Setting 

Fisik; Perubahan 

Teknologi; 

Perubahan Perilaku 

Anggota 

Organisasi; 

Perubahan Budaya 

Kerja 

Modeling (SEM); 

Metode Partial 

Least Square 

(PLS) 

terhadap respon sikap 

pegawai bank. 

terhadap variabel 

respon sikap. 

3 Merger dan 

Akuisisi 

a. Abnormal Return 

b. Actual Retrun 

c. Return Pasar 

Harian 

(Warokhmah, 

2005) 

Explanatori; 22 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test) 

a. Bank akuisitor 

tidak mendapatkan 

rata-rata abnormal 

return yang 

signifikan di 

seputar 

pengumuman; 

b. Bank target tidak 

mendapatkan rata-

rata abnormal 

return yang 

signifikan di 

seputar 

pengumuman; 

c. Tidak ada 

perbedaan yang 

nyata antara rata-

rata abnormal 

Kondisi berdasarkan 

hasil penelitian, 

kemungkinan besar 

Karena investor/pelaku 

pasar telah mengetahui 

informasi ini sebelum 

merger dan akuisisi ini 

diumumkan. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

tidak adanya 

perbedaan sebelum 

dan sesudah proses 

merger. 
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Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

return yang 

diperoleh bank 

akuisitor; 

d. Tidak ada 

perbedaan yang 

nyata antara rata-

rata abnormal 

return yang 

diperoleh bank 

target. 

4 Merger-

Akuisisi 

a. Abnormal Return 

b. Actual Retrun 

c. Return Pasar 

Harian 

(Zen, 2003) Explanatori; 100 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test) 

a. Bank akuisitor 

tidak mendapatkan 

rata-rata abnormal 

return yang 

signifikan di 

seputar 

pengumuman; 

b. Bank target tidak 

mendapatkan rata-

rata abnormal 

return yang 

signifikan di 

seputar 

pengumuman; 

c. Tidak ada 

perbedaan yang 

nyata antara rata-

rata abnormal 

Kondisi dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa 

kemungkinan besar 

investor atau pelaku 

pasar telah mengetahui 

informasi tersebut 

sebelum merger dan 

akuisisi ini diumumkan. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

tidak adanya 

perbedaan sebelum 

dan sesudah proses 

merger. 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

return yang 

diperoleh bank 

akuisitor; 

d. Tidak ada 

perbedaan yang 

nyata antara rata-

rata abnormal 

return yang 

diperoleh bank 

target. 

5 Merger dan 

Akuisisi 

a. Capital; 

b. Asset quality; 

c. Earning ability 

(Rentabilitas); 

d. Liquiditas. 

(Hariyanti, 

2000) 

Explanatori; 9 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test) 

a. Pelaksanaan 

merger dan akuisisi 

mulai tahun 1992-

1997 mempunyai 

dampak negative 

terhadap kinerja 

keuangan bank 

umum; 

b. Variabel yang 

paling dominan 

atas pelaksanaan 

merger dan akuisisi 

adalah rentabilitas 

dan assets; 

c. Ada beda nyata 

kinerja keuangan 

sebelum dan 

sesudah melakukan 

Terjadi perbedaan antara 

kinerja keuangan bank 

sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan 

akuisisi, adanya 

perbedaan menurun 

artinya pelaksanaan 

merger dan akuisisi 

berpengaruh negative 

terhadap keuangan 

perbankan. 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya perbedaan 

menurun/negatif 

sebelum dan sesudah 

proses merger, 

sehingga membuat 

keuangan perbankan 

menurun. 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

merger dan 

akuisisi. 

6 Merger Bank a. Kualitas Jasa 

b. Kepuasan Nasabah 
(Triatmadja, 

2001) 

Explanatori; 150 

Sampel; Survey 

dan Kuesioner; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test 

dan F-Test) 

Terdapat lima faktor 

kualitas jasa yang 

signifikan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah 

yaitu Faktor 

Realibility 

(kehandalan); Faktor 

Assurance (jaminan); 

Faktor Responsive 

(daya tanggap); Faktor 

Tangible (fisik/nyata); 

dan Faktor Empathy 

(empati). 

Pada bank yang 

melakukan merger perlu 

mempehatikan dan 

menumbuhkan tingkat 

kepercayaan para 

nasabahnya terhadap 

hasil penggabungan 

(merger) beberapa bank 

tersebut, tentunya untuk 

menumbuhkan 

kepercayaan nasabah 

iniyang perlu dilakukan 

adalah menujukkan 

reliabilitas bank merger 

tersebut. 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya lima 

faktor yang saling 

mempengaruhi dalam 

prose merger yaitu 

Faktor Realibility 

(kehandalan); Faktor 

Assurance (jaminan); 

Faktor Responsive 

(daya tanggap); 

Faktor Tangible 

(fisik/nyata); dan 

Faktor Empathy 

(empati). 
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7 Merger Bank a. Return saham  

b. Kinerja keuangan  
(Permatasari, 

2010) 

Explanatori; 150 

Sampel; 

Dokumenter; Uji 

Beda (Paired-

Sample T-Test) 

Adanya perbedaan 

yang signifkan antara 

rata-rata return saham 

pada periode sebelum 

dan setelah merger. 

Berdasarkan hasil dapat 

disimpulkan bahwa jika 

dilihat dari pengelolaan 

modal, aktiva, maupun 

kewajiban-kewajibannya, 

merger yang terjadi 

menunjukkan kinerja 

perusahaan lebih baik 

jika dibandingkan 

dengan periode sebelum 

merger. 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

perbedaan yang 

dilihat dari 

pengelolaan modal, 

aktiva, maupun 

kewajiban-

kewajibannya. 

8 Merger a. Efisiensi 

Perbankan 

b. Inefisiensi 

Perbankan 

(Hutama, 2016) Event Study, 5 

Sampel, 

Dokumentasi, 

Deskriptif-

Komparatif 

Berdasarkan dua 

metode dengan 

pendekatan DEA dan 

SFA, menunjukkan 

bahwa Bank CIMB 

merupakan bank 

dengan peningkatan 

Perbankan yang 

demerger atas dasar 

peraturan Bank Indonesia 

yaitu Single Presence 

Policy (SPP) 

menghasilkan bank 

dengan kinerja yang baik 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan atas dasar 

single presence 

policy telah berhasil 

dalam menjaga 
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efisiensi setelah 

merger, sedangkan 

hasil analisis per 

variabel menunjukkan 

bahwa surat berharga 

(securities) dan total 

kredit yang disalurkan 

(total loans) 

merupakan variabel 

inefisiensi setelah 

dilakukan merger 

berdasarkan perhitungan 

score efisiensinya. 

Dengan kata lain 

program merger atas 

dasar single presence 

policy telah berhasil 

dalam menjaga tingkat 

kesehatan bank yang 

dilakukan dengan 

merger.  

tingkat kesehatan 

bank yang dilakukan 

dengan merger. 

9 Merger a. Economic Value 

Added (EVA) 

b. Market Value 

Added (MVA) 

(Qomaria, 

2016) 

Event Study, 1 

Sampel, 

Dokumentasi, 

Deskriptif 

Bank BRI memiliki 

kinerja keuangan yang 

kurang baik dinilai 

dari EVA dan 

berkinerja baik dinilai 

MVA pada sebelum 

Hasil EVA negative 

menandakan tidak 

adanya penciptaan nilai 

bagi perusahaan dan 

manajer belum 

berorientasi operasi 

memaksimalkan 

Proses merger yang 

dilakukan tidak 

sukses, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

hasil nilai EVA yang 

negative baik 
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dan sesudah akuisisi 

yang dilakukannya 

kemakmuran 

penyandang dana, 

sedangkan nilai MVA 

yang semakin tinggi 

menunjukkan kinerja 

yang baik para manejr 

dalam memaksimalkan 

kemakmuran pemegang 

saham. 

sebelum dan sesudah 

merger. 

10 Merger dan 

Akuisisi 

a. Capital Adequency 

Ratio (CAR) 

b. Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 

c. Non Performing 

Loan (NPL) 

d. BOPO 

e. Return On Assets 

(ROA) 

(Perdana, 2012) Event Study, 6 

Sampel, 

Dokumentasi, 

Deskriptif  dan 

uji regresi ganda 

Kinerja keuangan 

bank yang dinilai 

dengan ROA secara 

simultan CAR, LDR, 

NPL, dan BOPO 

berpengaruh positif 

dan signifikan, secara 

parsial CAR 

berpengaruh positif 

Pihak 

manajemen/investor 

dapat melihat keempat 

variable tersebut dalam 

pengelolaan perusahaan 

maupun menentukan 

strategi investasi; 

semakin baik suatu bank, 

maka dapat disimpulkan 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

pengaruh positif dari 

ROA terhadap CAR, 

LDR, NPL, dan 

BOPO pada kinerja 

keuangan perbankan. 
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dan signifikan 

terhadap ROA; BOPO 

berpengaruh negative 

dan signifikan 

terhadap ROA. 

kelangsungan hidup bank 

tersebut akan 

berlangsung lama, 

dengan demikian 

investor akan tertarik 

untuk berinvestasi di 

bank tersebut. 

11 Merger Bank a. BOPO 

b. CAR 

c. LDR 

d. MSHARE 

e. DMER 

f. ROA 

(Affandy, 2012) Event Study, 3 

Sampel, 

Dokumentasi, 

Deskriptif  dan 

uji regresi ganda 

Variabel BOPO, 

CAR, dan MSHARE 

memiiki pengaruh 

signifikan terhadap 

performa bank 

(ROA). Sedangkan 

variabel LDR dan 

DMER tidak 

signifikan terhadap 

ROA 

Pihak 

manajemen/investor 

dapat melihat ketiga 

variable tersebut dalam 

pengelolaan perusahaan 

maupun menentukan 

strategi investasi; 

semakin baik suatu bank, 

maka dapat disimpulkan 

kelangsungan hidup bank 

tersebut akan 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

pengaruh positif dari 

BOPO, CAR, dan 

MSHARE terhadap 

ROA pada kinerja 

keuangan perbankan. 
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berlangsung lama, 

dengan demikian 

investor akan tertarik 

untuk berinvestasi di 

bank tersebut. Disisi lain, 

LDR tidak signifikan 

dikarenakan biaya 

operasional bank yang 

tinggi dan DMER tidak 

signifikan dikarenakan 

tidak konsistennya 

pencapain bank dalam 

mengelola ROA. 

12 Merger Bank UU No.5 Tahun 

1999 tentang 

Larangan Praktek 

Monopoli dan 

(Rosida, 2011) Yuridis-

Normatif, 

Pendekatan 

Perundang-

undangan, 

Merger bank 

menimbulkan 

monopoli yang akan 

merugikan persaingan 

usaha, pelaksanaan 

Pengaturan merger bank 

di Indonesia berdasarkan 

pasal 3 Peraturan Bank 

Indonesia Nomor: 

8/16/PBI/2006 tentang 

Proses Merger 

dikatakan sukses jika 

dasar hukum seperti 

UU No.5 Tahun 

1999 dijalankan 
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Persaingan dalam 

Usaha Tidak Sehat 

Interpretasi 

Analisis 

Gramatikal 

merger bank sesuai 

dengan pasal 5 UU 

No,5 Tahun 1999 

tentang Larangan 

Praktik Monopoli dan 

Persaingan Usaha 

Tidak Sehat. 

Kepemilikan Tunggal 

pada Perbankan 

Indonesia sudah tepat 

dalam kerangka merger 

perbankan yang perlu 

dilakukan untuk 

merestrukturisasi 

kepemilikan bank dan 

untuk menunjang 

Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API) 

dengan baik serta 

didukung adanya 

Peraturan Bank 

Indonesia No. 

8/16/PBI/2006. 

13 Merger Bank Single Presence 

Policy 

(Wahyuni, 

2010) 

Yuridis-

Normatif, 

Pendekatan 

Perundang-

undangan, 

Interpretasi 

Merger bank dapat 

menimbulkan 

monopoli yang akan 

merugikan persaingan 

usaha tidak sehat. Di 

Indonesia sendiri 

pelaksanaan merger 

Pengaturan merger bank 

di Indonesia berdasarkan 

Single Presence Policy 

sudah tepat dalam rangka 

konsolidasi perbankan 

perlu dilakukan untuk 

merestrukturisasi 

Proses Merger 

dikatakan sukses jika 

dasar hukum seperti 

UU No.5 Tahun 

1999 dijalankan 

dengan baik serta 

didukung adanya 
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Analisis 

Gramatikal 

bank tidak sesuai 

dengan Undang-

Undang Anti 

Monopoli dan 

Persaingan Usaha 

Tidak Sehat 

kepemilikan bank dan 

untuk menunjuang 

Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API) 

pengaturan Single 

Presence Policy. 

14 Budaya dan 

Keefektifan 

Organisasional 

Merger 

Organizational 

Culture Profile 

(OCP) dan 

Organizational 

Culture Assessment 

Instrument (OCAI) 

(Riza, 2009) Explanatori; 5 

Sampel; Survey; 

Organizational 

Culture Profile 

(OCP); 

Competing 

Values 

Framework 

dengan instrumen 

Organizational 

Culture 

Assessment 

Menggunakan OCP, 

Bank X dapat 

diidentifikasi 

memiliki profil 

budaya: team work & 

outcome orientation, 

prudent, rule oriented, 

innovation, dan 

stability, sedangkan 

Bank Y memiliki 

profil budaya yang 

developmental 

Dengan menggunakan 

korelasi dapat diketahui 

adanya perbedaan 

budaya sekarang antara 

kedua bank tetapi tidak 

berpotensi menimbulkan 

konflik. Hal ini diperkuat 

juga dengan hasil 

penelitian dengan OCAI 

bahwa ekspektasi budaya 

di masa mendatang 

responden dari kedua 

Budaya dan 

Keefektifan 

Organisasional 

Merger, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

diketahui adanya 

perbedaan budaya 

sekarang antara 

kedua bank tetapi 

tidak berpotensi 

menimbulkan 

konflik. 
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Instrument 

(OCAI) 

orientation, outcome 

orientation, stability, 

rule oriented, dan 

competitiveness. 

bank tidak menunjukkan 

perbedaan yang 

signifikan. 

15 Merger Bank Sebelum dan setelah 

merger 

(Andriati, 2003) Explanatori; 1 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test), 

Rasio Analisis 

Hasil analisis rasio 

yang membandingkan 

kondisi sebelum 

merger dengan setelah 

merger, menunjukkan 

struktur keuangan PT. 

Bank Permata, Tbk 

yang lebih sehat dan 

jauh lebih baik setelah 

merger dibanding 

periode sebelum 

merger. 

Salah satu faktor yang 

paling mempengaruhi 

membaiknya kondisi 

keuangan PT. Bank 

Permata, Tbk adalah 

adanya bantuan dari 

BPPN yang mewakili 

Pemerintah melakukan 

Penempatan Modal 

Sementara sebesar Rp 

4,6 triliun yang terdiri 

dari setoran tunai sebesar 

Rp 2,8 triliun dan 

penerbitan obligasi 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

kondisi Bank lebih 

baik sesudah proses 

merger, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

adanya bantuan dari 

BPPN yang mewakili 

Pemerintah 

melakukan 

Penempatan Modal. 
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Pemerintah bersuku 

bunga tetap sebesar Rp 

1,8 triliun. 

16 Merger Bank realisasi net income, 

dividen payout ratio, 

jumlah lembar saham 

yang tercatat di 

bursa, nilai pasar 

saham 

(Denis, 2008) Explanatori; 2 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa dengan 

melakukan merger di 

antara 10 perusahaan 

perbankan tersebut 

dapat diperoleh bank 

berskala internasional 

sebagaimana yang 

ditetapkan API. 

Sedangkan jika tidak 

dilakukan merger 

dimana masing-

masing bank dibiarkan 

tumbuh sehingga 

Dengan simulasi merger 

ini diperoleh bank 

merger yang 

menghasilkan nilai buku 

saham tertinggi adalah 

bank merger antara Bank 

Mandiri dan BRI 

(Mandiri-BRI). Atas 

dasar nilai buku saham 

sebelum dan sesudah 

merger menunjukkan 

bahwa bank merger 

pemerintah memberikan 

nilai buku saham yang 

lebih tinggi dibanding 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya nilai 

buku saham yang 

lebih tinggi 

dibanding nilai buku 

saham bank sebelum 

merger. 
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modalnya bertambah 

melalui pertumbuhan 

net income, tidak ada 

satu bank pun yang 

mencapai kriteria 

yang ditetapkan API 

tersebut 

nilai buku saham bank 

sebelum merger 

17 Merger Bank Value of The Firm (Bramantyo, 

2010) 

Explanatori; 2 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test) 

Merger antara Bank 

Niaga dan Bank Lippo 

telah menghasilkan 

sinergi yang dilandasi 

oleh sinergi bisnis dan 

sinergi keuangan. 

Sinergi keuangan dapat 

dibuktikan dengan 

peningkatan kinerja 

pasca merger, dimana 

value of the firm Bank 

CIMB Niaga pasca 

merger lebih besar dari 

penjumlahan value of the 

firm Bank Niaga dan 

Bank Lippo sebelum 

merger 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

peningkatan kinerja 

pasca merger. 
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18 Merger Bank Rasio Permodalan 

(Capital Adiquacy 

Ratio), Rasio 

Kualitas Aktiva 

Produktif (Asset 

Quality Ratio), Rasio 

Manajemen, Rasio 

Rentabilitas (Earning 

Ratio) dan Rasio 

Likuiditas (Liquidity 

Ratio) 

(Handoyo, 

2009) 

Explanatori; 5 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test) 

Merger memberikan 

pengaruh terhadap 

peningkatan kinerja 

rentabilitas khususnya 

tingkat efisiensi yang 

membaik dan 

meningkatnya Rasio 

Return On Asset 

(ROA). Kebijakan 

Merger juga 

meningkatkan 

ekspansi bank dalam 

pemberian kredit, 

sehingga dana idle 

Bank menjadi 

berkurang. 

Meskipun akibat 

kebijakan tersebut 

menurunkan rasio 

likuiditas dan 

permodalan bank, namun 

penurunan tersebut lebih 

disebabkan karena 

adanya kebijakan 

penyaluran dana yang 

lebih ekspansif yang 

berdampak pada 

meningkatnya ATMR 

(Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko) dan 

meningkatnya proses 

cadangan kerugian yang 

harus dibentuk bank 

sebagai langkah 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

kinerja Bank 

membaik dengan 

adanya kebijakan 

Merger 
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antisipasi risiko. Secara 

umum kinerja Bank 

membaik dengan adanya 

kebijakan Merger yang 

ditempuh oleh PD BPR 

BKK se Kabupaten 

Banyumas. 

19 Merger Bank CAMEL (capital, 

asset quality, 

management, earning 

dan liquidity) 

(Kamil, 2005) Explanatori; 1 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test) 

Hasil analisis kinerja 

keuangan terhadap 

PT. Bank Danamon 

Indonesia, Tbk. 

(BDI), yang mengacu 

kepada standar 

pengukuran tingkat 

kesehatan bank yang 

umum digunakan, 

yaitu aspek CAMEL 

(capital, asset quality, 

Upaya pemerintah dalam 

hal pembenahan dan 

pemulihan ekonomi 

akibat krisis moneter 

adalah melalui 

restrukturisasi perbankan 

sehingga BDI dapat 

menjadi salah satu bank 

inti di Indonesia yang 

memiliki kemampuan 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya aspek 

CAMEL (capital, 

asset quality, 

management, earning 

dan liquidity) 

menunjukkan bahwa 

kondisi keuangan 
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management, earning 

dan liquidity) 

menunjukkan bahwa 

kondisi keuangan BDI 

setelah merger 

menjadi lebih baik 

dibandingkan periode 

sebelum merger 

untuk bersaing di kancah 

internasional. 

BDI setelah merger 

menjadi lebih baik 

20 Merger Bank Total Aset dan Dana (Muliadi, 2002) Explanatori; 5 

Sampel; Survey; 

Uji Beda (Paired-

Sample T-Test), 

Regresi 

Dari penelitian dengan 

menggunakan uji t 

untuk dua sampel 

yang berpasangan 

didapatkan adanya 

dua indikator yang 

mempunyai perbedaan 

yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah 

dilaksanakannya 

Merger yang dilakukan 

oleh empat bank 

pemerintah berpengaruh 

terhadap kinerja Bank 

Mandiri, hal tersebut 

dilihat dari adanya 

perbedaan dan indikator 

yang signifikan yaitu 

total aset dan dana dari 

setiap bank. 

Proses merger yang 

dilakukan sukses, hal 

tersebut ditunjukkan 

dengan adanya 

perbedaan yang 

signifikan pada total 

aset dan dana. 
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merger yaitu total aset 

dan dana. Sedangkan 

pada analisis dengan 

menggunakan regresi 

linier model pooled 

lime series juga 

terdapat adanya dua 

indikator yang 

signifikan yaitu total 

aset dan dana. 

21 Merger 

Perusahaan 

Undang-Undang No. 

5 Tahun 1999 

(Elviandi, 2005) Yuridis-

Normatif, 

Pendekatan 

deduktif, Content 

Analysis 

Pelaksanaan merger 

Indosat yang ditinjau 

dari UU No. 5/1999, 

menjelaskan bahwa 

pelaksanaan merger 

PT. Indosat, Tbk tidak 

melanggar ketentuan 

Pasal 28 ayat (1) 

Praktek merger tersebut 

tidak melanggar praktek 

monopoli, namun KPPU 

perlu melakukan 

investigasi yang akurat 

dan diputuskan menurut 

undang-undang yang 

berlaku. Sehingga dapat 

Proses Merger 

dikatakan sukses jika 

dasar hukum seperti 

UU No.5 Tahun 

1999 dijalankan 

dengan baik serta 

didukung adanya 

pengembangan 
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karena dilaksanakan 

dengan cara yang 

jujur, tidak melawan 

hukum dan tidak 

menghambat 

persaingan usaha. 

Pelaksanaan merger 

PT. Indosat, Tbk juga 

tidak melanggar Pasal 

25 tentang posisi 

dominan, karena 

setelah merger sampai 

dengan saat ini 

Indosat hanya 

menguasai 33% (tiga 

puluh tiga persen) 

pangsa pasar selular di 

Indonesia 

meningkatkan efisiensi 

biaya operasional, 

fleksibelitas struktur 

keuangan dan 

kemampuan 

mendapatkan 

pembiayaan baru, 

penurunan resiko 

fluktuasi mata uang dan 

tingkat suku bunga, 

peningkatan performa 

arus kas, pengembangan 

organisasi dengan 

sumber daya manusia 

yang handal 

organisasi dengan 

sumber daya manusia 

yang handal. 
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22 Merger Kedudukan hukum 

pemegang saham 

minoritas bank 

(Ratuanak, 

2008) 

Yuridis-

Normatif, 

Pendekatan 

deduktif, Content 

Analysis 

Peraturan 

perundangan yang 

mengatur tentang 

merger didalam 

bidang perbankan 

belum dapat 

memberikan 

perlindungan terhadap 

kedudukan hukum 

pemegang saham 

minoritas dari bank-

bank swasta nasional 

yang akan melakukan 

merger serta terdapat 

beberapa perbedaan 

dalam perubahan hak 

dan kewajiban dari 

pemegang saham 

Kedudukan hukum 

pemegang saham 

minoritas bank swasta 

nasional dalam proses 

merger ini sangat 

diperlukan mengingat 

industri perbankan 

merupakan industri yang 

berhubungan dengan 

masyarakat sehingga 

diperlukan kejelasan 

hukum yang 

berhubungan dengan 

keamanan berinvestasi di 

industri perbankan. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis 

normatif, yaitu dengan 

Proses Merger 

dikatakan sukses jika 

peraturan 

perundangan yang 

mengatur tentang 

merger didalam 

bidang perbankan 

dapat 

mengakomodasi dan 

memperjelas hak dan 

kewajiban dari 

pemegang saham 

minoritas bank yang 

dijadikan platform 

dengan bank yang 

digabung 
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minoritas bank yang 

dijadikan platform 

dengan bank yang 

digabung 

meneliti kaidah atau 

norma, berlaku tidaknya 

kaedah hukum, tentang 

apa yang seyogyanya 

dilakukan, dalam hal ini 

bagaimana kedudukan 

hukum pemegang saham 

minoritas bank swasta 

nasional dalam proses 

merger 

23 Learning 

Organization 

Merger  

a. Strategy 

b. IT Use 

c. Eco Info 

d. Exchange 

e. Reward 

f. Structure 

g. Scanner 

h. IC Learn 

i. Climate 

j. Develop 

(Rahayu, 2005) Deskriptif, 

Populasi 6211 

orang, Kuesioner, 

Regresi 

Skor masing-masing 

sub sistem yang 

masuk dalam kategori 

baik sesuai dengan 

pengelompokan. Skor 

dinamika 

pembelajaran yaitu 

25,38, transformasi 

Dibandingkan dengan 

hasil penelitian 

terdahulu, penerapan 

learning organization di 

Permata Bank tergolong 

di atas rata-rata. Permata 

Bank sudah cukup 

berhasil dalam 

Proses integrasi atau 

budaya organisasi 

yang dilakukan 

dalam Organisasi 

hasil merger telah 

berhasil, hal tersebut 

ditunjukkan dengan 

penerapan learning 
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organisasi 27,55, 

pemberdayaan sumber 

daya manusia 26,08, 

manajemen 

pengetahuan 26,15, 

dan aplikasi teknologi 

menerapkan learning 

organization, menjadi 

suatu organisasi hasil 

merger ternyata tidak 

menghalangi Permata 

Bank untuk menjadi 

suatu learning 

organization  

organization yang 

baik dilihat dari 

dinamika 

pembelajaran, 

transformasi 

organisasi, 

pemberdayaan 

manusia, manajemen 

pengetahuan, dan 

aplikasi teknologi. 

24 Divestiture  William J. Gole 

Paul J. Hilger 

 

A Mergers And 

Acquisitions 

Best Practices 

Guide (2008) 

Strategies to lead 

divestiture 

1. Empowered 

leadership.  

 

The success or failure 

of most business 

initiatives stems from 

the quality of the 

people involved, and 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

divestitures are no 

exception. A 

successful divestiture 

cannot happen without 

an effective team 

leader; the selling 

corporation should 

place a top performer 

in this role. While 

certain aspects of 

divestitures can be 

learned by doing, the 

leader must minimally 

have solid M & A 

experience and be an 

excellent 

communicator. The 

person chosen to be 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

team leader should 

then be given 

sufficient autonomy to 

project authority. 

Internal and external 

audiences must know 

who is in charge of 

the transaction — it 

cannot be a faceless 

committee. The leader 

also needs to know he 

or she can call on 

resources across the 

organization as 

needed. With an 

average divestiture 

value of $ 175 

million, there is a lot 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

at stake, and the 

selling corporation 

would be foolish to 

shortchange the 

leadership of the 

transaction or the 

resources made 

available to that 

person. 

 

 

2. Team cohesiveness 

and ownership in the 

transaction.  

 

In all but the largest 

corporations, the 

divestiture team 
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No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

probably will be 

smaller than most 

might wish for. As a 

result, it needs to 

compensate for its 

relatively small size 

by working 

cohesively. 

 

As we discussed 

throughout the Guide , 

even when the team is 

expanded, it is often 

done with borrowed 

or external resources, 

which can further 

complicate 

coordination. The core 



    

 

117 
 

No 
Main 

Variables 
Sub Variables Sources  Method Findings Discussions Trends 

team members cannot 

afford to behave in a 

compartmentalized 

way, as can 

sometimes happen in 

large corporations. All 

must feel some 

personal stake in the 

success of the 

transaction and think 

holistically, calling 

attention to items 

beyond their particular 

responsibility and 

helping out the other 

team members when 

they can. 
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E. Kristalisasi Hasil Penelitian 

Kristalisasi hasil-hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan secara berurutan sebagai 

berikut.   

1. Nilai-Nilai (Internal dan Eksternal) dalam New Culture Integration Process dalam 

Organisasi yang Sukses Melakukan Merger  

Rumusan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait nilai-

nilai internal new culture integration process dalam Organisasi yang sukses melakukan 

merger mencakup dunia pendidikan, perusahaan, dan perbankan yaitu adanya kejelasan visi 

dan misi lembaga baru, strategi lembaga dan lingkungan internal yang selalu proaktif dalam 

memecahkan masalah ketika merger dilakukan, sistem informasi yang unik dari masing-

masing perusahaan merger harus disatukan dan dipertahankan, ketangguhan seorang 

manajer dan pimpinan dalam memimpin lembaga baru pasca merger, ketangguhan 

pemimpin dalam memberikan keputusan yang urgent maupun yang kondisional, 

kekuatan dalam memunculkan dan mempertahankan identitas baru organisasi, adanya 

pembagian kerja dan struktur organisasi yang jelas karena pada tahap ini organisasi baru 

akan mengalami kebingungan spesialisasi kerja beserta staff yang akan bertugas, teknologi 

jaringan yang dapat menunjang untuk kebutuhan kerja pasca merger, komitmen lembaga 

untuk fokus pada kebutuhan pelanggan, komunikasi yang jelas (terarah), terbuka dan jujur 

(multi arah) dalam menjalankan komitmen kerja, rasa kepercayaan antara staf dan 

pimpinan dalam bekerja, modal yang dimiliki organisasi untuk menjalankan kehidupan 

pasca merger, dan adanya jaminan kerja untuk para pegawai.  

Sementara itu, rumusan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

terkait nilai-nilai eksternal new culture integration process dalam Organisasi yang sukses 

melakukan merger mencakup dunia pendidikan, perusahaan, dan perbankan yaitu adanya 
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perlindungan kebijakan yang didasari dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan 

kondisi organisasi akibat pengaruh lingkungan, adanya respon market (pasar) dalam 

menanggapi keberadaan lembaga baru hasil merger, persaingan antar lembaga, perubahan 

kebutuhan pelanggan (pasar), kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar 

lingkungan organisasi merger, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (kota/kabupaten, 

propinsi, dan negara). 

2. Tahapan Teknis dalam New Culture Integration Process dalam Organisasi yang 

Sukses Melakukan Merger  pada Level Pra-Merger, Selama Merger, dan Pasca 

Merger  

Secara teknis organisasi yang sukses merger pada level pra-merger melaksanakan 

kegiatan benchmarking yang dilakukan perusahaan maupun perbankan terhadap bidang 

sejenisnya, hal tersebut sebagai bentuk evaluasi diri dan kegiatan mempersiapkan diri dalam 

memutuskan merger atau tidak merger. Selain itu, juga mengkaji berbagai peraturan 

perundangan yang mengatur terselenggaranya proses merger. Hal yang lebih penting tentu 

bentuk asesmen/penilaian kelebihan-kekurangan-peluang dan ancaman dalam proses merger 

tersebut.  Dalam level selama proses merger, fungsi pengawasan dan kontrol 

pencapaian/target yang telah diperoleh oleh perusahaan maupun perbankan lebih dominan. 

Semisal perbankan dengan melihat kurva kondisi nilai saham dan aset yang dimiliki apakah 

telah menguntungkan dan aman ketika melaksanakan merger. Dalam level pasca merger, 

bentuk kegiatan evaluasi yang lebih dominan dilakukan oleh perusahaan maupun perbankan. 

Bentuk kegiatan tersebut seperti penilaian kinerja, peningkatan nilai saham dan daya saing 

dengan kompetitor lain. Hal tersebut guna menentukan keputusan untuk melakukan merger 

kembali atau mengakhir merger tersebut. Secara keseluruhan proses organisasi yang sukses 

melakukan merger tentu tidak jauh dengan fungsi manajemen baik perusahaan maupun 
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perbankan, dengan menerapkan perencanaan yang baik/asesmen, benchmarking, 

pengawasan/kontrol kondisi hingga evaluasi kinerja perusahaan dan kinerja pegawai. 

3. Peran-Peran Pemimpin dalam New Culture Integration Process dalam Organisasi yang 

Sukses Melakukan Merger  

Disadari bahwa peran pemimpin menjadi hal yang sangat penting untuk dapat 

mengelola lembaga pasca merger secara efektif dan efisien pada tahap transformasonal. 

Kesuksesan suatu proses M&A membutuhkan lebih dari sekedar manajemen yang tangguh, 

proaktif, dan efektif  dalam mengelola pelaksanaan strategi dan kegiatan. Adanya 

keseimbangan antara manajemen dan kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting untuk 

mencapai tujuan dari proses M&A. Peran pemimpin dalam new culture integration process 

dalam Organisasi yang sukses melakukan merger berdasarkan hasil studi dalam bidang 

perusahaan, pendidikan, dan perbankan adalah pemimpin harus mampu berperan untuk selalu 

memberikan inspirasi dan motivasi bagi setiap elemen yang terkait untuk mencapai tujuan-

tujuan yang ingin dicapai dari suatu proses M&A, pemimpin dan manajer harus tangguh dan 

kreatif dalam menemukan solusi ketika lembaga baru menemukan masalah, pemimpin dan 

manajer harus mampu menciptakan komunikasi yang jujur, terbuka, dan multi arah dalam 

menjelaskan tugas yang mengarah pada pencapaian visi dan misi, kepemimpinan yang 

efektif juga harus mampu berperan sebagai kerangka dasar untuk mengelola perubahan selama 

proses M&A dilaksanakan, bentuk pengelolaan tersebut diperlukan juga dalam hal 

pembentukan suatu kerangka kerja perubahan yang terencana agar dapat dilakukan pengukuran 

internal secara efektif proses pelaksanaan M&A, adapula peran seorang pemimpin yang 

kharismatik juga sangat dibutuhkan pada proses M&A organisasi karena pemimpin yang 

kharismatik diyakini mampu menghasilkan integrasi budaya yang efektif dari lembaga target 

yang sebelumnya memiliki kondisi lembaga yang tidak baik (tidak stabil), pemimpin harus 
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mampu memberikan keputusan yang tepat disetiap kasus yang dihadapinya, serta mampu 

menjelaskan dengan baik kepada anggota organisasinya. 

4. Bangunan New Culture Integration  Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan 

Merger 

Konstruksi atau dapat disebut juga bangunan integrasi budaya baru dalam organisasi 

yang sukses melakukan merger yaitu adanya kolaborasi yang seimbang antara manusia dan 

non-manusia pada perusahaan dan perbankan. Faktor manusia berperan lebih besar dalam 

pelaksanaan dan kesuksesan proses merger, hubungan antara pemimpin dan pegawai 

haruslah berjalan dengan baik, agar terbentuk budaya organisasi yang positif. Oleh karena 

itu, peran seorang pemimpin sebagai orang yang dapat mempengaruhi dan mengelola kegiatan 

pegawai haruslah berfungsi dengan baik. Pegawai pun juga melakukan hal yang sama dalam 

menggerakkan sistem dalam perusahaan maupun perbankan, hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya budaya organisasi yang baik di dalam perusahaan maupun perbankan.  

Faktor non-manusia seperti sistem dan aset/saham yang dimiliki perusahaan maupun 

perbankan juga harus terintegrasi dengan baik. Sistem yang dimaksud yaitu dibangun melalui 

proses benchmarking dan analisa berbagai hukum serta kebijakan yang mengatur berjalannya 

proses merger, hingga proses pengawasan dan pengambilan keputusan yang tepat menjadi 

bagian dari sebuah sistem tersebut. Sedangkan aset/saham yang dimiliki juga harus senantiasa 

tetap memiliki nilai jual dan nilai investasi yang tinggi sebagai penopang proses merger 

tersebut. Secara garis besar, konstruksi proses merger tersebut akan berjalan dengan baik dan 

sukses jika adanya intergrasi antara manusia sebagai pengelola dan non-manusia sebagai 

sesuatu yang akan dikelola. 
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Gambar 4.1. Ilustrasi Integrasi Budaya Baru dalam Organisasi yang Sukses Merger 
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Berdasarkan model bangunan tersebut, diketahui bahwa secara teknis lembaga yang 

akan melakukan merger akan melewati tiga tahapan yaitu pre merger, proses merger, dan 

pasca merger. Setiap tahapan yang akan dilalui oleh lembaga merger melibatkan berbagai 

aspek yang saling terkait dalam mencapai sebuah integrasi budaya baru dari lembaga hasil 

merger. Tahapan pertama yang dilalui yaitu pre merger. Pada tahap ini ada 3 (tiga) 

komponen yang harus diperhatikan oleh lembaga merger yaitu kegiatan benchmarking, 

kajian hukum, dan asesmen kebutuhan. Tahap awal pre merger dilaksanakan melalui dua 

kegiatan yang bersamaan yaitu benchmarking dan kajian hukum. Lembaha yang akan 

melaksanakan merger melaksanakan analisa mendalam secara bersama-sama terkait 

keputusan akan dilaksanakan merger ataupun tidak. Proses benchmarking ini didasari 

dengan kegiatan analisa kajian hukum yang mendalam terkait langkah yang akan diambil 

oleh dua lembaga terkait pelaksanaan merger dalam rangka membentuk sebuah lembaga 

baru dengan produk pertama terciptanya integrasi budaya baru yang kondusif dan stabil. 

Benchmarking dilaksanakan oleh dua lembaga dalam rangka memaksa berfikir secara 

ilmiah terkait hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan apabila lembaga melaksanakan/tidak 

melaksanakan merger. Apabila diputuskan tidak terjadi merger, maka tidak dapat 

dilaksanakan tahapan selanjutnya dengan resiko yang akan dihadapi oleh masing-masing 

lembaga. Akan tetapi, apabila kedua lembaga memutuskan untuk melaksanakan merger 

maka lembaga harus siap untuk menjadi satu padu dalam mewujudkan lembaga merger yang 

baru dengan budaya baru yang baik dan menjadi satu kesatuan untuk lebih maju dan 

produktif. Langkah pre merger kegiatan benchmarking dan kajian hukum diharapkan 

dapatmemunculkan ide dari hasil kesepakatan kedua lembaga terkait nama lembaga, visi 

dan misi lembaga baru, struktur organisasi, sasaran market, dan bentuk lembaga seperti apa 

yang akan diciptakan selanjutnya yang kemudian akan mempengaruhi setiap proses dan 
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aspek pekerjaan seluruh pimpinan dan anggota. Apabila kesepakatan ini telah dihasilkan, 

maka tahapan teknis berikutnya yaitu adanya kegiatan asesmen kebutuhan dan asesmen 

lingkungan dari lembaga baru yang akan terbentuk. Hasil kesepakatan tersebut menjadi 

pijakan terkait dengan analisis kebutuhan apa saja yang akan diambil dan dipenuhi, strategi 

apa saja yang harus diciptakan dalam menghadapi persaingan dari kompetitor, langkah apa 

yang harus diambil dalam menghadapi peluang dan tantangan bagi lembaga baru yang 

segera terwujud, serta bentuk komunikasi, pengawasan, dan budaya apa saja yang akan 

menjadi pijakan bekerja ketika lembaga baru hasil merger telah terbentuk. 

Setelah proses pra merger dapat dilaksanakan oleh dua lembaga yang berkeinginan 

untuk melebur menjadi satu lembaga, maka selanjutnya yaitu proses pelaksanaan merger. 

Pada proses pelaksanaan merger, lembaga baru harus memperhatikan beberapa aspek 

diantaranya yaitu pengawasan, capaian/target, komunikasi, komitmen, dan nilai eksternal 

maupun internal. Pengawasan dilaksanakan oleh pimpinan lembaga baru yang telah 

disepakati terhadap kinerja anggota apakah terus berjalan sesuai dengan capaian/target, visi 

misi, dan tujuan yang telah ditetapkan pada proses merger ataukan melenceng dari segala 

aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemimpin beserta anggota lembaga 

baru harus memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan lembaga baru dengan bentuk 

integrasi budaya baru yang stabil, kondusif, dan wujud budaya kerja terbaik dari 

sebelumnya. Selain itu pimpinan maupun anggota harus dapat menciptakan komunikasi 

yang multi arah dalam rangka berkoordinasi terkait pekerjaan dan segala bentuk 

permasalahan yang terjadi dalam lembaga baru dalam menciptakan budaya kerja terbaik 

sehingga dapat menciptakan lembaga baru yang mampu bertahan dalam kualitas yang baik. 

Koordinasi terkait pekerjaan dalam rangka mencapai target yang telah disepakati merupakan 

wujud dari komunikasi dan pengawasan yang baik dari anggota mapun pimpinan lembaga. 
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Pemimpin lembaga juga harus mampu memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

seluruh anggota hasil dari proses merger dua lembaga yang sejatinya masih harus saling 

beradaptasi dengan beban kerja, rekan kerja, maupun lingkungan secara menyeluruh. 

Wujud adanya bentuk integrasi budaya baru dari lembaga hasil merger yaitu adanya 

nilai-nilai internal maupun eksternal yang terbentuk setelah lembaga baru terbentuk. Nilai-

nilai internal yang dimaksud yaitu muncul adanya komitmen kuat dari pimpinan maupun 

lembaga, rasa percaya diri dalam melaskanakan pekerjaannya, munculnya rasa aman dan 

percaya antara anggota dan pimpinan, terbentuknya budaya saling menghargai, 

menghormati, terbuka, dan jujur antar stakeholders, ketangguhan seluruh pimpinan lembaga 

dalam menghadapi permasalahan yang muncul, adanya sistem informasi dan teknologi 

jaringan yang baru dan siap untuk digunakan untuk bekerja, munculnya sikap proaktif 

positif dalam merespon pimpinan ketika mengambil keputusan dalam situasi yang urgent 

serta kejelasan spesialisasi pekerjaan antar anggota. Sementara itu munculnya nilai eksternal 

juga merupakan wujud budaya baru telah terbentuk dari hasil merger dua lembaga. Nilai-

nilai tersebut diantaranya yaitu perlindungan kebijakan dan hukum terkait adanya lembaga 

baru hasil merger yang telah terbentuk, adanya respon pasar kepada lembaga baru, 

kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi perkembangan lembaga, 

serta pertumbuhan kondisi ekonomi dan politik wilayah yang turut berkontribusi dalam 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lembaga baru. 

Tahapan selanjutnya yaitu tahap pasca merger dalam melihat apakah integrasi 

budaya baru dari lembaga hasil merger tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak. 

Ketangguhan sikap, komitmen, dan strategi dari jajaran pimpinan lembaga baru diuji ketika 

proses merger dilaksanakan yang selanjutnya diuji pula dalam tahapan pasca merger. 

Pimpinan dituntut untuk kreatif menilai lembaga dan menemukan solusi terbaik terhadap 
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langkah apa yang selanjutnya akan ditempuh oleh lembaga dari hasil penilaian diri lembaga. 

Startegi yang tercipta ini didasarkan pada karakteristik lembaga baru yang telah terbentuk 

dengan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal yang mempengaruhi. Budaya 

kerja yang baik harus senantiasa ditingkatkan oleh lembaga, sedangkan budaya kerja yang 

kurang baik harus dihindari agar tidak memunculkan masalah lain bagi lembaga hasil 

merger yang baru terbentuk. Keberhasilan lembaga merger dilihat dari indikator capaian 

target apakah keseluruhan sudah terlaksana ataukah belum serta dapat pula dilihat dari 

meleburnya dua budaya kerja dari lembaga yang saling berbeda yang dapat menjadi satu 

patu dan terintegrasi menjadi budaya kerja baru yang dapat menjadi kekuatan internal 

lembaga untuk selanjutnya dapat terus bersaing dengan kompetitor sehingga mampu 

dikatakan sebagai lembaga hasil merger yang sukses. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan paparan hasil penelitian dari berbagai bidang pada Bab IV  dan kemudian 

dikristalisasi hasilnya dari kajian tersebut yaitu, terdapat empat poin yang menjadi pijakan 

dalam penelitian ini. Hal tersebut meliputi, Nilai-Nilai (Internal dan Eksternal), Tahapan 

Teknis, Peran-Peran Pemimpin dan Bangunan/Kerangka dari organisasi yang sukses 

melaksanakan merger. Selain itu, beberapa hal di atas dilihat pada level pra-merger, proses 

merger, dan pasca merger. 

 

A. Nilai-Nilai  New Culture Integration Process dalam Organisasi yang Sukses 

Melaksanakan Merger 

Adapun nilai-nilai dalam organisasi yang sukses melaksanakan merger, dapat dilihat 

dari nilai-nilai internal berupa kejelasan visi dan misi, strategi lembaga yang selalu proaktif 

dan sistem informasi yang unik harus disatukan dan dipertahankan. Disisi lain, ketangguhan 

pemimpin dalam memberikan keputusan yang urgent maupun yang kondisional memberikan 

kekuatan bagi organisasi, hal tersebut berupa pembagian kerja dan struktur organisasi yang 

jelas. Sebagai pendukung nilai internal tersebut, teknologi jaringan, komitmen lembaga, 

komunikasi yang jelas (terarah), terbuka dan jujur (multi arah), komitmen kerja, rasa 

kepercayaan antara staf dan pimpinan dalam bekerja menjadi modal yang dimiliki organisasi 

untuk menjalankan merger. Sementara itu, nilai-nilai eksternal yaitu adanya perlindungan 

kebijakan dan respon market (pasar) dalam menanggapi keberadaan organisasi. Selain itu, 

persaingan antar lembaga, perubahan kebutuhan pelanggan (pasar), kecanggihan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi menjadi nilai eksternal. Nilai-nilai tersebut 
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sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan “proses merger dikatakan berhasil jika 

teknologi jaringan sosial dapat dimanfaatkan dengan baik, hal tersebut bertujuan untuk 

membentuk budaya baru dalam melakukan proses merger. Selain itu, menggunakan strategi 

akulturasi yang memiliki khas seperti integrasi, asimilasi, pemisahan dan marginalisasi dengan 

memperhatikan beberapa hal kunci yaitu gaya kepemimpinan hands-on, bias untuk tindakan, 

keterlibatan seluruh staf, terus fokus pada pelanggan, komunikasi yang terbuka dan jujur 

dengan karyawan” (Foucreault, et. al, 2016; Hanafi, 2002; Ismail, et.al, 2016; Roziek, 2011; 

Valentino & Brunelle, 2004; Łupina-Wegener, 2012; Moffat & McLean, 2009; Dauber, 2012; 

Schraeder & Self, 2003; Nguyen & Kleiner, 2003; Klindzic, 2015; Łupina-Wegener, et. al, 

2015; Benton & Austin, 2010; La Piana, 2003; dan Davidson & Ferret, 2006). 

 

B. Tahapan Teknis New Culture Integration Process dalam Organisasi yang Sukses 

Melaksanakan Merger 

Tahapan teknis new culture integration process dalam organisasi yang sukses 

melaksanakan  merger ditunjukkan pada  level pra-merger, yaitu  benchmarking,   evaluasi diri,  

dan kegiatan mempersiapkan diri dalam memutuskan merger atau tidak merger, dan  mengkaji   

peraturan perundangan yang berlaku, serta  menilai berdasarkan analisis kelebihan-

kekurangan-peluang dan ancaman.       Selama proses merger ditunjukkan dengan 

melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol pencapaian target yang telah,   melihat kurva 

kondisi nilai saham dan aset yang dimiliki  ketika melaksanakan merger.  Dalam tahap pasca 

merger dilakukan evaluasi, berupa kegiatan penilaian kinerja, peningkatan nilai saham dan 

daya saing dengan kompetitor lain, serta  hasilnya sebagai dasar keputusan untuk melakukan 

merger kembali atau mengakhiri merger.   
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Tahapan-tahapan teknis tersebut intinya sesuai dengan Hill, Weiner, & Weiner (2008:1) 

yang menunjukkan tujuh tahapan untuk merger yang sangat baik (seven steps to merger 

excellence) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.  Tahapan tersebut   bersifat siklus dan 

pada setiap siklusnya  dapat diberikan feed-back  siklus sehingga pada akhirnya ditemukan 

hasil terbaik.  Perbedaan utamanya pada penyebutan dalam tahapan teknis dari siklus yang ada. 

 

C. Peran-Peran Pemimpin New Culture Integration Process dalam Organisasi yang 

Sukses Melaksanakan Merger  

 Peran pemimpin untuk selalu memberikan inspirasi dan motivasi bagi setiap elemen 

yang terkait untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, pemimpin dan manajer juga 

harus tangguh dan kreatif dalam menemukan solusi ketika lembaga baru menemukan masalah, 

pemimpin dan manajer harus mampu menciptakan komunikasi yang jujur, terbuka, dan multi 

arah dalam menjelaskan tugas yang mengarah pada pencapaian visi dan misi, kepemimpinan 

yang efektif juga harus mampu berperan sebagai kerangka dasar untuk mengelola perubahan 

selama proses M&A dilaksanakan. Adapula peran seorang pemimpin yang kharismatik juga 

sangat dibutuhkan pada proses M&A organisasi yang mampu memberikan keputusan yang 

tepat disetiap kasus yang dihadapinya, serta mampu menjelaskan dengan baik kepada anggota 

organisasinya. Hal tersebut berbanding lurus dengan hasil penelitian yang mengatakan bahwa, 

“proses integrasi dikatakan sukses jika adanya perlindungan kebijakan yang didasari dengan 

memberikan kesempatan untuk meningkatkan kondisi pengaruh lingkungan serta positif pada 

pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam perspektif jangka panjang. Selain itu, proses integrasi 

dikatakan sukses jika seorang pemimpin atau manajer mampu memberikan keputusan yang 

tepat disetiap kasus yang dihadapinya, serta mampu menjelaskan dengan baik kepada anggota 

organisasinya”. Peran pemimpin secara keseluruhan tersebut harus diawali dengan kemampuan 
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seorang pemimpin untuk memberikan pemahaman kepada para anggota 

organisasi/lembaganya bahwa organisasi/lembaga baru yang sedang dijalankan adalah hasil 

dari merger dan rentan terhadap segala situasi yang dapat menimbulkan banyak permasalahan 

baru, oleh sebab itu pemimpin lembaga merger harus memberikan pemahaman mendalam 

kepada anggota agar kesiapan anggota dalam mendukung pada saat terjadi masalah dapat 

menjadi kekuatan secara internal. (Roziek, 2011; Valentino & Brunelle, 2004; Durand, 2016). 

Beberapa poin tersebut telah berjalan di seluruh aspek bidang kajian yang diteliti. 

Berikut beberapa hasil penelitian yang memperoleh hasil positif (sukses) maupun negatif (tidak 

sukses) berdasarkan temuan penelitian. Adapun pada bidang pendidikan memperoleh hasil 

positif (sukses) yang mengatakan “variabel perilaku manajemen, strategi internasionalisasi, 

dan manajemen pengetahuan sebagai variabel utama dalam bidang pendidikan. Hal tersebut 

diinterpretasikan dengan bentuk integrasi budaya organisasi yang kuat dibuktikan oleh adanya 

pengaruh budaya terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Selain itu juga dengan 

memanfaatkan sumber daya untuk menuai penghematan biaya dan meningkat secara alamiah 

serta komunikasi aktual dua arah harus saling terjadi untuk proses interaksi multi tahap dalam 

membangun komitmen”  (Budiprasetyo, 2006; Handoko, 2013; Slade, Ribando, dan Fortner, 

2016; dan Tirronen, Aula, & Aarrevaara, 2016).  

Pada bidang pendidikan, terdapat pula temuan oleh (Wan dan Peterson:2007) 

bahwasannya perencanaan dan pelaksanaan merger merupakan proses top-down dan tunduk 

pada intervensi politik (Undang-Undang, Peraturan, Kebijakan, dsb). Beberapa kendala pada 

institusi pendidikan baru biasanya ada pada kontroversi dan benturan tentang nama institusi 

yang baru, sehingga seluruh lembaga pendidikan yang melakukan proses merger harus 

memperhatikan dan mempertimbangkan pengaruh nama baru terhadap bentuk penggabungan 

organisasi tersebut. 
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Peran komponen lain dalam organisasi merger yang tidak kalah penting dengan peran 

pemimpin adalah peran seorang manajer dari lembaga hasil merger. Seorang manajer harus 

mampu memberikan arahan pada setiap proses dengan batasan yang jelas, sehingga setiap 

anggota mampu melakukan tugas kerjanya dengan perbedaan yang jelas dan terarah. Budaya 

organisasi yang baru pada proses pengambilalihan yang dapat membatasi praktik gerak anggota 

dapat dimaklumi karena adanya penggabungan tersebut  (Fulop, Protopsaltis, King, Allen, 

Hutchings, dan Normand:2014). 

Pada bidang perusahaan terdapat hasil positif (sukses) dan negatif (tidak sukses), 

namun hal tersebut hasil analisa hasil penelitian terhadap perusahan yang telah melakukan 

merger, hal ini sebagai wawasan dan perbandingan budaya organisasi yang sukses maupun 

belum sukses. Adapun kajian hasil penelitian positif (sukses) yang lebih menekankan hal-hal 

yang mendukung kesuksesan tersebut yaitu meningkatnya 8 indikator (earning per share, price 

earning ratio, return on equity, current ratio, leverage, operating profit margin, total asset 

turnover, dan inventory turnover), selain itu juga dilihat dari peningkatan laba dan pendapatan 

bank serta pengelolaan biaya operasional yang semakin optimal dan efisien. Merger yang 

sukses tentunya jika dasar hukum seperti UU Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 57 Tahun 2010 

dijalankan dengan baik serta didukung adanya kegiatan pra evaluasi merger (Siswoko, 2005; 

Natalia, 2012; dan Murtadlo, 2012). Dukungan lain yang dapat memberikan kontribusi positif 

bagi keberhasilan proses merger adalah faktor bahasa sebagai alat telekomunikasi yang efektif 

(Marco, Garcia, Garcia, dan Urunea: 2016). Sebaliknya, untuk hasil negatif (tidak sukses) 

terdapat beberapa penyebab berdasarkan hasil analisis yang mengatakan bahwa, tidak terdapat  

pengaruh pada volume perdagangan, namun terdapat pengaruh pada return saham,   penurunan 

rasio pasca akuisisi dan tidak mempengaruhi peningkatan kinerja, dan  tidak ada pengaruh yang 
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signifikan pada kinerja keuangan perusahaan (Sulistyowati, 2004; Aprilianti, 2015; dan 

Solicha, 2011). 

Merger organisasi pada bidang perbankan juga terdapat hasil penelitian yang positif 

(sukses) dan negatif (tidak sukses), hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Merger yang 

memperoleh hasil positif dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi, “adanya pengaruh 

terhadap beberapa variabel dalam penelitian yaitu merger bank, adaptasi diri, dan komitmen 

kerja. Selain itu, proses merger yang dilakukan telah sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya pengaruh terhadap variabel respon sikap. Selain itu juga dipengaruhi adanya lima faktor 

yang saling mempengaruhi dalam proses merger yaitu Faktor Reliability (kehandalan); Faktor 

Assurance (jaminan); Faktor Responsive (daya tanggap); Faktor Tangible (fisik/nyata); dan 

Faktor Empathy (empati). Faktor pendukung lainnya berupa adanya perbedaan yang dilihat 

dari pengelolaan modal, aktiva, maupun kewajiban-kewajibannya serta single presence policy 

telah berhasil dalam menjaga tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan merger” 

(Warokhmah, 2005; Triatmadja, 2001; Permatasari, 2010; dan Hutama, 2016), sedangkan hasil 

negatif pada bidang perbankan disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu: tidak ada  

perbedaan sebelum dan sesudah proses merger serta adanya perbedaan menurun/negatif 

sebelum dan sesudah proses merger, sehingga membuat keuangan perbankan menjadi menurun 

(Zen, 2003; Hariyanti, 2000). 

D. Bangunan New Culture Integration  Process dalam Organisasi yang Sukses 

Melakukan Merger 

Indikator keberhasilan merger yang baik dilihat pula dari keberhasilan integrasi budaya 

baru yang dapat tercipta dengan baik seperti kesimpulan yang didapatkan dari beberapa 

peneliti yaitu “budaya dan keefektifan organisasi merger ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan budaya sekarang antara kedua bank yang budaya tersebut tidak dapat berpotensi 
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menimbulkan konflik; adanya kondisi bank lebih baik sesudah proses merger, dengan adanya 

bantuan dari BPPN yang mewakili pemerintah sebagai penempatan modal; adapula indikator 

dari peningkatan buku saham dan kinerja pasca dilakukan merger; dan adanya kesadaran untuk 

melakukan sosialisasi bagi karyawan mengingat pentingga nilai-nilai kebersamaan sehingga 

anggota bekerja dengan persepsi dan sudut pandang yang sama sesuai dengan budaya yang 

baru terbentuk (Indrawati, 2006; Rahayu, 2005; Riza, 2009; Adnriati, 2003; Denis, 2008, dan 

Bramantyo, 2010). 

Merujuk dari pendapat Denison, Adkinz, & Guidroz (2011:103) pada Gambar 2.2 

tentang proses integrasi budaya dalam merger dan akuisi, apabila dibandingkan dengan model 

bangunan New Culture Integration Process dalam Organisasi yang sukses melakukan merger 

secara umum memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan yang menonjol disorot dari 

tahapan yang dibedakan. Denison, Adkinz, & Guidroz (2011:103) pada Gambar 2.2 tidak 

terdapat pembagian tahapan proses merger (pre, inti, dan pasca merger) akan tetapi langsung 

kepada formula teknis pelaksanaan merger secara siklus yang terdiri dari pengembangan 

startegi, identifikasi target-target potensial (selain budaya, yaitu aset dan yang lain). Model 

bangunan yang dirancang dibagi dalam masing-masing tahap merger yaitu pre-merger, proses 

merger, dan pasca merger yang mana dalam setiap tahapan merger terdapat aktivitas dan unsur-

unsur pelaksanaan merger tersebut. Persamaannya bahwa di dalam kedua model masing-

masing juga memiliki tahapan dalam menentukan strategi yang dirancang sebelum 

melaksanakan merger. Strategi yang dimaksud pada Gambar 2.2 yaitu pertumbuhan strategi 

tahap awal pada pelaksanaan merger, sedangkan pada model baru yang dirancang (Gambar 

4.1) strategi identik dengan aktivitas benchmarking. Aktvitas yang sama antara Gamabr 2.2 

dan Gambar 4.1 adalah mendata target-target potensial lembaga yang melakukan merger 

dengan aktivitas asesmen kebutuhan. Pada pelaksanaan asesmen kebutuhan, bisa juga 
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dikaitkan dengan analisis lingkungna, analisis kebutuhan lembaga baru, analisis faktor 

pendukung penghambat, serta analisis target-target yang dapat dijadikan modal dalam 

melaksanakan merger. Dalam tahap proses merger Gambar 4.1 terdapat aktivitas pengawasan 

yang mana hal ini juga sesuai dengan model merger yang dipaparkan oleh Denison, Adkins, & 

Guidroz, (2011:103) pada tahap uji kelayakan. Kedua proses ini bertujuan untuk memantau 

kinerja semua segmen dalam rangka melihat pelaksanaan merger lembaga hingga dapat 

dipastikan apakah proses berjalan dengan baik ataukah terhambat adalam rangka menciptakan 

integrasi budaya baru. Tahap akhir yang identik dari dua model (Gambar 2.2. dan Gambar 4.1) 

yaitu pada saat telah terbentuk integrasi budaya yang baru. Lembaga merger harus senantiasa 

mempertahankan hasil capaian tersebut melalui kinerja pimpinan yang didukung oleh staf 

(pegawai) dalam mengembangkan dan mempertahankan lembaga baru hasil dari proses 

merger. 

Tabel 2.1 melalui pendapat dari Hill, Weiner, & Weiner (2008:1) apabila dibandingkan 

dengan Gambar 4.1 terkait ilustrasi integrasi budaya baru dalam Organisasi yang sukses 

melakukan merger terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada proses akhir dari 

tahapan yang diciptakan oleh dari Hill, Weiner, & Weiner (2008:1). Pada tabel 2.1 dinyatakan 

bahwa proses akhir dengan melakukan pembaharuan (strategi, kinerja, dan sebagainya) melalui 

evaluasi dan penciptaan ulang.  Gambar 4.1 di tahapan akhir unsur menjunjukkan bahwa aspek 

yang dilibatkan adalah adanya integrasi budaya baru melalui peran pimpinan lembaga. Proses 

evaluasi dan pembaharuan tidak disinggung dalam model tersebut. Persamaan dari kedua 

model tersebut adalah, adanya integrasi strategi, asesmen kebutuhan lembaga baru, penciptaan 

visi, misi,target dan arah bagi lembaga merger yang baru, serta adanya dukungan dari berbagai 

pihak dalam kedua organisasi yang melakukan merger. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang ada dapat dirumuskan simpulan penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

1. Nilai-Nilai (Internal dan Eksternal)  dalam New Culture Integration Process dalam 

Organisasi yang Sukses Melakukan Merger  

  Nilai-nilai internal new culture integration process dalam Organisasi yang sukses 

melakukan merger meliputi: (a)  kejelasan visi dan misi lembaga baru, (b) strategi lembaga dan 

lingkungan internal selalu proaktif dalam memecahkan masalah ketika merger dilakukan, (c) 

sistem informasi yang unik dari masing-masing perusahaan merger harus disatukan dan 

dipertahankan, (d) ketangguhan   manajer dan pimpinan dalam memimpin lembaga baru pasca 

merger, (e) ketangguhan pemimpin dalam memberikan keputusan yang urgent maupun   

kondisional, (f) kekuatan dalam memunculkan dan mempertahankan identitas baru organisasi, 

(g) adanya pembagian kerja dan struktur organisasi yang jelas agar tidak terjadi kebingungan, 

(h) teknologi jaringan yang dapat menunjang untuk kebutuhan kerja pasca merger, (i) 

komitmen lembaga untuk fokus pada kebutuhan pelanggan, (j) komunikasi yang jelas dan 

terarah, (k) terbuka dan jujur (multi arah) dalam menjalankan komitmen kerja, (l) rasa 

kepercayaan antara staf dan pimpinan dalam bekerja, (m) modal  organisasi untuk menjalankan 

kehidupan pasca merger, dan (n) jaminan kerja untuk para pegawai. Nilai-nilai eksternal new 
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culture integration process dalam Organisasi yang sukses melakukan merger terdiri atas: (a)  

perlindungan kebijakan yang didasari dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan 

kondisi organisasi akibat pengaruh lingkungan, (b) adanya respon market (pasar) dalam 

menanggapi keberadaan lembaga baru hasil merger, (c) persaingan antar lembaga, (d) 

perubahan kebutuhan pelanggan (pasar), (e) kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

luar lingkungan organisasi merger, (f) pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (kota/kabupaten, 

propinsi, dan negara). 

 

2. Tahapan Teknis dalam New Culture Integration Process dalam Organisasi yang 

Sukses Melakukan Merger  pada Level Pra-Merger, Selama Merger, dan Pasca 

Merger  

Tahapan teknis organisasi yang sukses merger pada level pra-merger mencakup: (a) 

melaksanakan   benchmarking yang dilakukan perusahaan maupun perbankan terhadap bidang 

sejenisnya, (b) evaluasi diri dan kegiatan mempersiapkan diri dalam memutuskan merger atau 

tidak merger, (c) mengkaji   peraturan perundangan yang mengatur terselenggaranya proses 

merger, (d) menilai kelebihan-kekurangan-peluang dan ancaman dalam proses merger.   Dalam 

level selama proses merger melakukan: (a) fungsi pengawasan dan kontrol pencapaian target 

yang telah, (b) melihat kurva kondisi nilai saham dan aset yang dimiliki apakah telah 

menguntungkan dan aman ketika melaksanakan merger. Dalam level pasca merger 

melakukan: (a) evaluasi, (b) bentuknya berupa kegiatan penilaian kinerja, peningkatan nilai 

saham dan daya saing dengan kompetitor lain, (c) hasilnya sebagai dasar keputusan untuk 

melakukan merger kembali atau mengakhiri merger. Secara umum menunjukkan proses 

organisasi yang sukses melakukan merger tentu tidak jauh dengan fungsi manajemen baik 

perusahaan maupun perbankan, dengan menerapkan perencanaan yang baik/asesmen, 
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benchmarking, pengawasan/kontrol kondisi hingga evaluasi kinerja perusahaan dan kinerja 

pegawai. 

 

3. Peran-Peran Pemimpin dalam New Culture Integration Process dalam Organisasi 

yang Sukses Melakukan Merger  

Peran pemimpin sangat penting dalam mengelola organisasi pasca merger secara efektif 

dan efisien pada tahap transformasonal. Kesuksesan suatu proses M&A membutuhkan lebih 

dari sekedar manajemen yang tangguh, proaktif, dan efektif dalam mengelola pelaksanaan 

strategi dan kegiatan. Adanya keseimbangan antara manajemen dan kepemimpinan menjadi 

salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan dari proses M&A. Peran pemimpin dalam new 

culture integration process dalam Organisasi yang sukses melakukan merger  harus: (a) selalu 

memberikan inspirasi dan motivasi bagi setiap elemen yang terkait untuk mencapai tujuan-

tujuan yang ingin dicapai dari suatu proses M&A,  (b) pemimpin dan manajer harus tangguh 

dan kreatif dalam menemukan solusi ketika lembaga baru menemukan masalah, pemimpin dan 

manajer harus mampu menciptakan komunikasi yang jujur, (c) terbuka, dan (d) multi arah 

dalam menjelaskan tugas yang mengarah pada pencapaian visi dan misi, (e) kepemimpinan 

yang efektif   sebagai kerangka dasar untuk mengelola perubahan selama proses M&A 

dilaksanakan, (f) bentuk pengelolaan  memerlukan kerangka kerja perubahan yang terencana 

agar dapat dilakukan pengukuran internal secara efektif proses pelaksanaan M&A, (g) peran   

pemimpin   kharismatik   sangat dibutuhkan pada proses M&A organisasi dalam menghasilkan 

integrasi budaya yang efektif, (h) pemimpin harus mampu memberikan keputusan yang tepat 

di setiap kasus yang dihadapinya, dan (i)  mampu menjelaskan dengan baik kepada anggota 

organisasi. 
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4. Bangunan New Culture Integration  Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan 

Merger 

Konstruksi/bangunan integrasi budaya baru dalam organisasi yang sukses melakukan 

merger yaitu: (a) adanya kolaborasi yang seimbang antara manusia dan non-manusia pada 

perusahaan dan perbankan, (b) faktor manusia berperan lebih besar dalam pelaksanaan dan 

kesuksesan proses merger, (c) hubungan antara pemimpin dan pegawai haruslah berjalan 

dengan baik dalam membentuk  budaya organisasi yang positif, (d) peran seorang pemimpin 

mempengaruhi dan mengelola kegiatan pegawai haruslah berfungsi dengan baik, (e) pegawai  

juga melakukan hal yang sama dalam menggerakkan sistem dalam membentuk budaya 

organisasi yang baik di dalam organisasi, (f) faktor non-manusia (sistem dan aset/saham yang 

dimiliki organisasi) harus terintegrasi dengan baik, (g) sistem   dibangun melalui proses 

benchmarking dan analisa berbagai hukum serta kebijakan yang mengatur merger,  proses 

pengawasan dan pengambilan keputusan yang tepat, (h)   aset/saham yang dimiliki juga harus   

tetap memiliki nilai jual dan nilai investasi yang tinggi sebagai penopang proses merger. 

Konstruksi proses merger tersebut akan berjalan dengan baik dan sukses jika adanya intergrasi 

antara manusia sebagai pengelola dan non-manusia sebagai sesuatu yang akan dikelola. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dirumuskan saran-saran untuk para pemimpin 

dan stakeholders yang terlibat dalam proses merger organisasi, sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam new culture integration process 

dalam organisasi yang sukses melakukan merger harus dipahami dan dijadikan pengikat 

bersatunya organisasi dalam wadah merger. 
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2. Setiap tahapan merger harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pra-proses-pasca 

merger merger, yaitu dimulai dari benchmarking, evaluasi diri,  dan memutuskan merger 

atau tidak merger. Selain itu, harus benar-benar mengkaji dan mendalami peraturan 

perundangan yang berlaku.      

3. Pemimpin organisasi  harus berperan sungguh-sungguh dengan menunjukkan kinerja secara 

tangguh, proaktif, dan efektif  dalam mengelola pelaksanaan strategi dan kegiatan, menjaga 

keseimbangan antara manajemen dan kepemimpinan, dan harus inspiratif, menjadi 

motivator, tangguh dan kreatif  dalam menemukan solusi ketika ada masalah, pemimpin dan 

manajer harus mampu menciptakan komunikasi yang jujur,  terbuka, dan   multi arah   

mengarah pada pencapaian visi dan misimenunjukkan  pemimpin   kharismatik    dalam 

menghasilkan integrasi budaya yang efektif, dan  memberikan keputusan yang tepat di setiap 

kasus yang dihadapinya.   

4. Stakeholders organisasi yang sukses melakukan merger perlu membangun integrasi budaya 

baru dengan mewujudkan  kolaborasi yang seimbang antara manusia dan non-manusia. 

Disamping itu diharapkan dapat membangun hubungan antara pemimpin dan pegawai 

secara baik dalam membentuk  budaya organisasi yang positif, menunjukkan kepemimpinan 

yang berpihak pada integrasi budaya baru. Yang tidak kalah penting juga adalah perlunya 

mengintegrasikan faktor non-manusia dengan baik, melakukan benchmarking dan analisa 

berbagai hukum serta kebijakan yang mengatur merger, dan selalu melakukan evaluasi 

secara bertahap dan berkelanjutan.  

5. Hasil penelitian ini direncanakan akan diujicobakan melalui penelitian lanjutan di 

tahun 2018 sebagai bagian dari keseluruhan penelitian ini secara multi years.  
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