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ABSTRAK 

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap 

pemimpin organisasi. Efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh 

kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya. Dalam rangka 

untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang efektif pada perusahaan yang 

mengalami merger atau akusisi, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai bagaimana gaya kepemimpinan yang 

paling efektif dalam mengimplementasikan perubahan budaya organisasi selama 

proses merger atau akuisisi.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Alasan pemilihan metode tersebut adalah agar dapat 

berinteraksi secara langsung dengan informan dan menginvestigasi lebih lanjut 

dari pertanyaan yang diajukan, sehingga dapat mencapai hasil secara menyeluruh 

dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

yang efektif dalam proses merger atau akuisisi mengarah pada dimensi 

kepemimpinan transformasional. Terlepas dari keyakinan bahwa setiap organisasi 

memiliki ciri khas tersendiri yang kemudian disebut dengan budaya organisasi, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri khas seperti itu akan mempengaruhi gaya 

kepemimpinan. 

Kata Kunci: Merger atau Akuisisi, M&A, Kepemimpinan, Budaya Organisasi 
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ABSTRACT 

Leadership is something that every leader of an organization should have. 

The effectiveness of a leader is determined by his expertise in influencing and 

directing its members. In order to find out the style of leadership which effective 

in M&A companies, this research conducts with the aim of gathering information 

about how the most effective leadership style in implementing changes in 

organizational culture during the process of mergers or acquisitions.  

This methods used is a qualitative method with phenomenology study 

approach. The reason for choosing the method is to be able to interact directly 

with the informant and investigate further the questions posed, so it can achieve 

comprehensive result. The results of this study indicate that effective leadership 

styles in the process of mergers or acquisitions lead to the dimensions of 

transformational leadership. Regardless of the belief that each organization has 

its own characteristics which are then referred to as organizational culture, the 

results of research show that such characteristics will affect leadership style. 

Keywords: Merger or Acquisitions, M&A, Leadership, Organizational Culture  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Merger atau akuisisi telah menjadi salah satu strategi penting yang digunakan 

dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan spesifik perusahaan (Refsnes, 2012). 

Merger atau akuisisi terjadi ketika dua atau lebih organisasi bergabung menjadi 

satu secara operasional, baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari asset 

mereka (Coyle & Brian, 2000). Saat dua atau lebih perusahaan melakukan merger 

atau akuisisi, maka akan terjadi banyak perubahan dan isu perubahan yang paling 

dominan yaitu perubahan budaya dalam organisasi. 

Peran pemimpin bagi kesuksesan organisasi dalam mengelola perubahan dan 

pengaruhnya terhadap karyawan akibat dari merger atau akuisisi menjadi salah 

satu tantangan terbesar yang dihadapi seorang pemimpin, dan masih sedikitnya 

penelitian terkait masalah tersebut di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk 

diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi 

mengenai bagaimana gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam 

mengimplementasikan perubahan budaya organisasi selama proses merger atau 

akuisisi. 

Secara umum, merger atau akuisisi merupakan upaya ekspansi atau 

penggabungan usaha dimana kepemilikan perusahaan, organisasi bisnis lain atau  
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unit operasi perusahaan ditransfer atau digabungkan (Rao & Chandra, 2017) 

memungkinkan perusahaan tumbuh dan berkembang secara internal maupun 

eksternal. Pada dasarnya merger atau akuisisi adalah dua hal berbeda. Dari sudut 

pandang hukum, merger yang berarti penggabungan merupakan penyatuan dua 

entitas menjadi satu entitas, sedangkan akuisisi terjadi ketika satu entitas 

mengambil alih kepemilikan saham entitas lain, kepentingan ekuitas atau asset 

(Beers, 2018) 

Salah satu contoh perusahaan yang berhasil melakukan akuisisi adalah Aqua 

dengan Danone. Dilansir dari situs resmi Aqua, Aqua merupakan perusahaan 

pionir air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi 

tahun 1998, Aqua menjual sahamnya pada perusahaan makanan dan minuman 

asal prancis yaitu Danone, untuk menyelamatkan perusahaannya. Terbukti, 

akuisisi yang dilakukan Aqua berdampak pada peningkatan laba, yang awalnya 

hanya sebesar 40%, mampu meningkat hingga 143%. 

Di satu sisi, intensitas merger atau akuisisi terus meningkat namun di sisi lain 

tingkat kegagalannya juga cukup tinggi (Sobirin, 2001). Menurut studi yang 

pernah dilakukan oleh Profesor Raymond Noe di Ohio University, hanya terdapat 

sekitar 20-30 persen dari seluruh strategi merger atau akuisisi yang dilakukan 

mengalami keberhasilan, 70 persen sisanya dianggap gagal (Singh, 2012). 

Tidak dipungkiri bahwa hal-hal dari segi rasional, finansial dan strategi dapat 

menjadi penghambat keberhasilan merger atau akuisisi, namun juga harus 

diperhatikan bahwa merger atau akuisisi bukan hanya sekedar pengambil alihan 

aset perusahaan lain, namun menggabungkan dua kelompok manusia yang 
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memiliki perbedaan sikap dan perilaku (Nahavandi & Malekzadeh, 1988). Salah 

satu faktor penting yang sering diremehkan oleh pemimpin adalah peran budaya 

organisasi (Bhansing, 2010). 

Untuk itu dibutuhkan peran pemimpin yang secara konsisten memimpin 

perubahan dan menghargai setiap proses perubahan yang terjadi selama proses 

integrasi (SWA, 2016), untuk melebur dua sifat, karakter dan kebiasaan. 

Mengelola perubahan adalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang 

paling sulit dihadapi oleh pemimpin. Tidak mudah bagi pemimpin mengatasi 

ketegangan yang terjadi akibat dari perubahan organisasi yang terjadi dalam 

proses merger atau akuisisi. Produktivitas akan terus terganggu apabila pemimpin 

tidak bisa menciptakan reaksi yang positif. Butuh lebih dari sekedar manajemen 

yang efektif untuk mengarahkan semua individu dalam visi dan misi yang sama. 

Tanpa adanya kepemimpinan yang efektif, proses merger atau akuisisi tidak akan 

terlaksana dengan baik. 

Menilik penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam 

perubahan, ternyata masih terdapat research gap untuk dikembangkan. Research 

gap merupakan pertanyaan atau masalah penelitian dalam topik tertentu yang 

belum terjawab secara tepat atau belum terjawab sama sekali (Alvesson & 

Sandberg, 2011). Berikut research gap dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 

1.1: 
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Tabel 1.1 

Research Gap 

Latar Belakang 

 

Studi kepemimpinan di Indonesia sebelumnya 

hanya fokus meneliti bagaimana sebenarnya gaya 

kepemimpinan yang efektif. (Sutanto & Stiawan, 

2000) 

Penelitian ini mengenai gaya kepemimpinan yang 

efektif saat perusahaan di Indonesia melakukan 

merger atau akuisisi. 

 

Variabel 

 

Penelitian terkait merger atau akuisisi 

sebelumnya banyak difokuskan pengaruhnya 

terhadap hal-hal finansial. (Iankova, 2014) 

Masih sedikit yang meneliti tentang peran budaya 

organisasi dalam merger atau akuisisi. 

Metodologi 

Penelitian sebelumnya banyak menggunakan 

metode kuantitatif (Baynham, 2011; Bhal, Baskar 

& Ratnam, 2009), sehingga  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

agar dapat berinteraksi secara langsung oleh 

informan. 

Sumber: Dikembangkan dalam penelitian ini 

Berdasarkan penjelasan research gap diatas, maka penelitian ini akan 

menginvestigasi gaya kepemimpinan yang efektif dalam merger atau akuisisi,  
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budaya organisasi yang mendukung proses merger atau akuisisi, serta tantangan 

dan hambatan selama merger atau akuisisi. Mengingat sulitnya menentukan 

perusahaan yang sedang melakukan merger atau akuisisi, maka penelitian ini akan 

diteliti secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.  

Berbeda dengan penelitian Baynham (2011) yang menggunakan penelitian 

kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mencari tahu atau 

menggali pengalaman narasumber. Diharapkan dengan penelitian terkait tersebut 

akan didapat gambaran menyeluruh terkait seperti apa gaya kepemimpinan yang 

efektif dalam proses merger atau akuisisi. 

Untuk pendekatan fenomenologi, Creswell (1998) merekomendasikan jumlah 

informan yang digunakan 5 sampai dengan 25 orang.Mengacu pada hal tersebut, 

target pada penelitian ini akan menggunakan 10 informan. Berbeda dengan 

penelitian kuantitatif dari Bhal, Bhaskar, & Ratnam (2009) yang mencapai 225 

responden. Pendekatan fenoomonelogi ini dipilih untuk menggambarkan arti 

sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau 

fenomena dengan harapan akan didapat informasi mengenai gaya kepemimpinan 

yang ideal dalam merger atau akuisisi dari pengalaman informan yang pernah 

mengalami merger atau akuisisi di tempat kerjanya. 

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti dapat berinteraksi secara 

langsung dengan informan dan terkait topik penelitian ini dapat menginvestigasi 

lebih lanjut dari pertanyaan yang diajukan, sehingga dapat mencapai hasil secara 
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menyeluruh dan komprehensif. Hal ini tidak dapat dilakukan apabila 

pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang fenomena kepemimpinan dalam proses 

merger dan akuisi, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah: 

1. Gaya kepemimpinan yang efektif serta indikator-indikator terkait proses 

M&A. 

2. Menyempurnakan gap dalam penelitian terdahulu, diantaranya metode 

penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Serta sampel penelitian yang lebih beragam yaitu melalui 

beberapa informan yang memiliki latar belakang organisasi serta divisi 

yang berbeda-beda. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka pertanyaan yang ingin 

diajukan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif dalam proses merger dan 

akuisisi? 

2. Seperti apa budaya organisasi yang mendukung merger dan akuisisi? 

3. Apa tantangan dan hambatan selama merger dan akuisisi? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang efektif dalam proses merger 

dan akuisisi. 
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2. Untuk mengetahui budaya organisasi yang mendukung merger dan 

akuisisi. 

3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan selama merger dan akuisisi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan manajemen, khususnya manajemen 

sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 

berkaitan dengan peran pemimpin dalam proses merger dan akuisisi. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

 BAB I 

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 BAB II 

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang teori 

motivasi dan hal-hal yang mungkin menjadi faktor pendorongnya. 
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 BAB III 

Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode 

yang digunakan, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

 BAB IV 

Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi obyek 

penelitian, analisis data, dan pembahasan. 

 BAB V 

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini 

memuat kesimpulan dan saran. 


